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คํานํา 
 
 

  รายงานประจาํปีฉบบัน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูลทุกดา้นของคณะอกัษรศาสตร์ ทั้งเร่ืองตวัช้ีวดัใน
ระบบประกันคุณภาพโดยตรง และขอ้มูลด้านอ่ืนๆอนัเป็นผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจของคณะฯ   ขอ้มูลท่ี
รวบรวมไดแ้สดงว่า คณะอกัษรศาสตร์มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจาํนวนมาก คณาจารยมี์คุณภาพสูง 
เขา้ร่วมประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ให้บริการวิชาการทั้งใน
รูปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูท้รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริการวิชาการต่างๆ ท่ี
ศูนยบ์ริการวิชาการ และศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงภาควิชาต่างๆจดับริการเป็น
จาํนวนมาก แสดงถึง   “การเป็นท่ีพึ่งของสงัคมทางวิชาการ” อยา่งไร้ขอ้สงสยั 
 
  รายงานฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยบุคลากรทุกฝ่ายในคณะอกัษรศาสตร์ และคณะผูจ้ดัทาํร่วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบขอ้มูล คณะผูจ้ดัทาํไดทุ่้มเทเวลาเป็นอยา่งมากในการตรวจสอบขอ้มูลจาก
ทุกแหล่ง เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล หวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประกนัคุณภาพฉบบัน้ี จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นสถานภาพ และคุณภาพท่ีกา้วหนา้ของคณะอกัษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีร่วมกนัทาํรายงานประจาํปีอนัเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคณะอกัษรศาสตร์และวิชาการดา้นน้ีให้
มัน่คงสืบไป 
 
 

           
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววิรุฬหการ) 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2557 เป็นจาํนวนมาก ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 35) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 8 คน  

ระดบัชาติ       7 คน  (10 รางวลั) 
ระดบันานาชาติ       1  คน  (1 รางวลั) 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 419 รายการ 

ระดบัชาติ  385 รายการ 
ระดบันานาชาติ    34  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 90 รายการ 
ระดบัชาติ   16 รายการ 
ระดบันานาชาติ    74 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 32 คน รวม 59 รายการ 
 

ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 80) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  65 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   69 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  44 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  45 รายการ  
ศิษยเ์ก่า   28 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   29 รายการ 
ศิษยเ์ก่า   2 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  2 รายการ 
 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 86 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 7 คน   ไดส้าํเร็จ

การศึกษาไป 8 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่นท่ี 8-10) มีจาํนวน 18 คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา 

ระดบัปริญญาโท 32 คน      จาํนวน  32 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก   9 คน      จาํนวน    9 รายการ 
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ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 102) 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม  11 คร้ัง 

ระดบัชาติ 5 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  6 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา  26 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม  275 กิจกรรม 
 

ด้านการวจัิย  (ดูรายละเอียดหน้า 142) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 15 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 40 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2557 จาํนวน 70 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 17 รายการ  
บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 21 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์32 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 156) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 54 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 12,085 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 59 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 10,469 คน  
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

จาํนวน 2,108 งาน  
 

ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 167) 

 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือ 19 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 53 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 54 คน 
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จากผลการดาํเนินงานต่างๆขา้งตน้น้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลงานและคุณภาพของคณะฯ ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2555 น้ี มีการตรวจประเมินคุณภาพ 2 คร้ัง ตามเกณฑม์าตรฐานของสกอ. และสมศ. โดยเป็นการ
ตรวจประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 
 สาํหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ ์สกอ. คณะอกัษรศาสตร์ ดาํเนินการในทุกดา้นไดใ้น
ระดบัดีและดีมาก และมีผลการประเมินเฉล่ียทุกองคป์ระกอบในระดบัดีมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการ
ดาํเนินงานท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่มีพฒันาการท่ีดีข้ึน ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

องคป์ระกอบ ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 54 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 55 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 56 

องคป์ระกอบท่ี 1 กระบวนการพฒันาแผน ดี ดีมาก ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต ดี ดี ดี 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ดี ดี ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ดี ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ 

ดี ดี ดี 

   สรุปรวมทุกตัวช้ีวดั/องค์ประกอบ ด ี(4.54) ดมีาก (4.66) ดมีาก (4.74) 

 
 สาํหรับการตรวจประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
ระดบัอุดมศึกษา มีผลการดาํเนินงานในทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี และดีมากเช่นกนั และมีผลการดาํเนินงานเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัดีมาก 
ตวับ่งช้ีคุณภาพ ผลการตรวจ  

ปีการศึกษา 54 
ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 55 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 56 

ดา้นคุณภาพบณัฑิต ดี ดี ดี 
ดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ดา้นงานการบริการวิชาการแก่สังคม ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดีมาก ดี ดีมาก 
ดา้นการบริหารและพฒันาสถาบนั ดี ดี ดี 
ดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน ดี ดีมาก ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ ดีมาก - ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ดีมาก - ดีมาก 

    เฉลีย่ ดมีาก (4.69) ดมีาก (4.54) ดมีาก (4.77) 
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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 หม่อมเจา้พูนศรีเกษม 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 ในภายหลงัไดเ้พ่ิม
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 ไดจ้ดัตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์เพ่ิมข้ึนอีกแผนกหน่ึงในคณะอกัษร
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.  2557)  คณะอกัษรศาสตร์ไดผ้ลิตอกัษรศาสตรบณัฑิตไปแลว้  78  รุ่น  มี
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  2  หลกัสูตร  คือ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  ประกอบดว้ยสาขา
วิชาเอก  15  สาขาวิชา  วิชาโท  28  สาขาวิชา  และหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาและ
วฒันธรรม  (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  จาํนวน  1  หลกัสูตร  สาํหรับหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา  มีหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต  จาํนวน   24  หลกัสูตร  ในจาํนวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการ
เรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  จาํนวน  1  หลกัสูตร  หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส  
จาํนวน  1  หลกัสูตร  และหลกัสูตรสหสาขาวิชาท่ีรับผดิชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอ่ืน  จาํนวน  4  
หลกัสูตร และมีหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต  จาํนวน  12  หลกัสูตร   ในจาํนวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการเรียน
การสอนเป็นภาษาองักฤษ  จาํนวน  1  หลกัสูตร  หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส  จาํนวน  
1  หลกัสูตร  และหลกัสูตรสหสาขาวิชาท่ีรับผดิชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอ่ืน  จาํนวน  1  หลกัสูตร 
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ชี 

-ห
น่
วย
พ
สั
ดุ 

 

โครงสร้างคณะอกัษรศาสตร์ใหม่ ตาม พ.ร.บ. จุฬาฯ 2551  11 
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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  สุตณัฑวบูิลย ์
                ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพฒันา                         ฝ่ายวชิาการ 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

รศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์  ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงศ ์ รศ.สุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ อ.เนณุภา  สุภเวชย ์
       ฝ่ายวจิัย ฝ่ายกจิการนิสิต ฝ่ายวิรัชกจิ ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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หัวหน้าภาควชิา 

 
 
 

 

 
อ.ดร.วภิาส โพธิแพทย ์ ผศ.ปทมา อตันโถ ผศ.สุวมิล รุ่งเจริญ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์ 
 

 

  

ผศ.ดร.พรรณี ชีวนิศิริวฒัน์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ ศรีบริสุทธ์ิสกลุ อ.ดงักมล  ณ  ป้อมเพชร 
ภูมศิาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปการละคร 

 
 

 

 

อ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจนัทร์ รศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกลุ ผศ.ดร.ชุติมา  ประกาศวฒิุสาร 
ปรัชญา ภาษาศาสตร์ วรรณคดเีปรียบเทยีบ 

 

 
 

  
 
 
 

ผศ.ดร.สุรีย ์ ชุณหเรืองเดช     ผศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล 
                   ภาษาตะวนัออก            ภาษาตะวนัตก 
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1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน  
  

 

 

วสัิยทศัน์ 

คณะอกัษรศาสตร์จะดาํรงความเป็นเลิศทางวิชาการในระดบัชาติและพฒันาสู่ระดบันานาชาติ 
 

ปรัชญา/ ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้าํในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการและภูมิปัญญาของสงัคม 

 
พนัธกจิ 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการขั้นสูงท่ีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนองความตอ้งการของสงัคมทั้งดา้น
วิชาการและวชิาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื   

 
วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบณัฑิตทุกระดบัท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
สามารถคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นผูน้าํสังคมได ้มีโลก
ทศัน์กวา้ง สามารถประยกุตค์วามรู้และปรับตนใหเ้ขา้กบัพลวตัของการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้น 

2) สร้างองคค์วามรู้และผลิตงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ 
3) ใหบ้ริการทางวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาบุคคลและองคก์รในสงัคม 
4) สืบสานและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 
ตลอดระยะเวลา 98 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 ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ และตวัช้ีวดัความเส่ียง ทั้ง
ในกระบวนการหลกั (หลกัสูตร-การเรียนการสอน กระบวนการวิจยั และการใหบ้ริการและสนบัสนุน) และ
กระบวนการสนบัสนุน (การบริหารจดัการหน่วยงาน การบริหารขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ การบริหาร
สินทรัพยแ์ละกายภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม 
การป้องกนั และการรับมือ) คณะอกัษรศาสตร์ไดจ้ดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งครบถว้น และดาํเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุ่มตรวจตวัช้ีวดัปีละ 2 ดา้นตามนโยบายมหาวิทยาลยั 

ในปี 2551 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดก้าํหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษานาํ
ตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นการพฒันาการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป จึงถือวา่ระบบดงักล่าวเป็นมาตรฐานสาํหรับการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
เป็นตน้มา คณะอกัษรศาสตร์ยงัไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดบัอุดมศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    
(สมศ.) อีกดว้ย 

ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลยัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบของระบบประกนัคุณภาพ CU-QA อีกคร้ัง 
โดยยบุรวมตวัช้ีวดัดา้นต่างๆและบูรณาการระบบดงักล่าวกบัระบบประกนัคุณภาพของสกอ. และสมศ. โดย
ใหจ้ดัเกบ็และรายงานขอ้มูลคุณภาพไปพร้อมๆกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพทั้งสอง  

ปัจจุบนั คณะอกัษรศาสตร์จึงดาํเนินการประกนัคุณภาพดว้ยกนั 3 ระบบ คือ ระบบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ระบบของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของสาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    (สมศ.)  
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1.5 ทรัพยากร  

งบประมาณ  
 

แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปีงบประมาณ 2557  
งบประมาณเงินรายได ้  96,000,000 ลา้นบาท   
งบประมาณเงินแผน่ดิน   29,986,500 ลา้นบาท 
รวมงบประมาณท่ีไดรั้บ  125,986,500  ลา้นบาท 
 

29,986,500

96,000,000

เงนิแผน่ดนิ
เงนิรายได้

 
 

บุคลากร  
  จํานวนเจ้าหน้าทีส่นับสนุน  

ลาํดับที ่ ประเภท 2557 
1 ขา้ราชการสายสนบัสนุน 1 
2 พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน 68 
3 พนกังานเปล่ียนสถานภาพ  28 
4 ลูกจา้งประจาํงบประมาณแผน่ดิน 7 
  รวม 104 
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จํานวนอาจารย์ ปีงบประมาณ 2557 จําแนกตามภาควชิา/ตาํแหน่งวชิาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  
 

ลาํดบั หน่วยงาน 

ขา้
รา
ชก

าร
 

พน
กัง
าน
มห

าว
ทิย

าล
ยั 

พน
กัง
าน

เป
ลี่ย
นส

ถา
นภ

าพ
 

พน
กัง
าน
จา้
งอ
าย

 ุ60
 ปี

 

ลูก
จา้
งช
าว
ต่า
งป

ระ
เท
ศ 

พน
กัง
าน
วสิ

าม
ญั 

รวม 

ตําแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
ป. 
เอก 

ป. 
โท 

ป. 
ตรี 

รวม 

1 ภาควชิาภาษาไทย 6 10 5 0 0 0 21 2 2 3 14 21 16 5 0 21 

2 ภาควชิาภาษาตะวนัออก 4 20 7 1 2 1 35 0 5 8 22 35 21 14 0 35 

3 ภาควชิาภาษาองักฤษ 1 11 14 0 11 0 37 0 3 10 24 37 10 21 6 37 

4 ภาควชิาประวติัศาสตร์ 1 7 3 0 0 0 11 0 2 4 5 11 9 2 0 11 

5 ภาควชิาภาษาตะวนัตก 1 19 10 1 6 2 39 1 3 6 29 39 23 15 1 39 

6 ภาควชิาปรัชญา 1 6 4 1 0 0 12 1 3 2 6 12 8 4 0 12 

7 
ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

1 5 3 0 0 0 9 0 0 3 6 9 4 5 0 9 

8 ภาควชิาศิลปการละคร 3 3 3 0 0 0 9 0 2 2 5 9 1 8 0 9 

9 ภาควชิาภูมิศาสตร์ 0 7 0 0 0 0 7 0 0 2 5 7 3 4 0 7 

10 ภาควชิาภาษาศาสตร์ 0 3 2 1 0 0 6 1 2 2 1 6 5 0 1 6 

11 
ภาควชิาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

0 6 1 1 0 0 8 0 2 3 3 8 8 0 0 8 

12 หน่วยวชิาอารยธรรมไทย 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 0 2 

13 
ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามฯ 

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

รวมทั้งส้ิน 19 99 52 5 19 3 197 5 24 45 122 197 110 79 8 197 

 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจาํนวนอาจารยต์ามตารางน้ี ไม่รวม หลกัสูตรนานาชาติ (BALAC) จาํนวน 4 คน เน่ืองจากเป็น

ลูกจา้งชัว่คราวเหมาจ่าย          
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สารนเิทศ 

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

ตารางที ่1    จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ์ ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 

ประเภท หน่วย ทรัพยากรทีจ่ัดซ้ือ ทรัพยากรทีไ่ด้รับบริจาค ทรัพยากรทีม่ีทั้งหมด 

2556 2557 2556 2557 2556 2557 

หนงัสือ เล่ม 2,465 2,480 10,800 2,738 228,035 233,253 
วิทยานิพนธ์/ 
รายงานการวจิยั 

เล่ม - - 195 87 5,626 5,713 
 

วารสาร ช่ือ 63 71 161 163 224 234 

วีดิทศัน ์  เร่ือง - - - - 2,771 2,771 

เทปบนัทึกเสียง เร่ือง - - - - 804 804 

ซีดีรอม  เร่ือง 56 56 42 230 1,332 1,618 
ดีวีดี/วีซีดี เร่ือง 15 38 57 323 656 1,017 

สไลด ์ เร่ือง - - - - 11 11 

เคร่ืองแต่งกาย  /
ผา้ทอมือ 

ช้ิน - - - - 325 
 

325 

เกมฝึกสมอง เกม 1 - - - 8 8 

หมายเหตุ   ได้จัดแยกหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรมอาเซียนเป็น 
Collection พิเศษ  จํานวน 224 เล่ม 
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ตารางที ่2   ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจดัซ้ือในปีงบประมาณ 2556 แยกตามสาขาวิชา (Subject)         

สาขาวชิา 
หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ช่ือเร่ือง) 

ซีดีรอม 
(ช่ือเร่ือง) 

ดีวดีี/วซีีด ี
(ช่ือเร่ือง) 

การละคร 49    
ความรู้ทัว่ไป 10 27 1  
บรรณารักษศาสตร์ 33 1   
ปรัชญา 46 6   
ประวติัศาสตร์ 282 2   e-book  31 
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี 23  9  
ภาษาและวรรณคดีจีน 250  6  
ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่น 36 4 2  
ภาษาและวรรณคดีไทย 662 3  1 
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สนัสกฤต 47    
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส 21    
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 65  13 6 
ภาษาและวรรณคดีพม่า -    
ภาษาและวรรณคดีมาเลย ์ 28    
ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั 27 4   
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 46    
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 9    
ภาษาและวรรณคดีสเปน 54  4  
ภาษาและวรรณคดีองักฤษ 185  11  
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ 8    
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 39  6  
ภาษาศาสตร์ 105 4 2  
ภูมิศาสตร์ 49 4 2  
วิทยาศาสตร์ 16 1   
ศาสนา 12 1   
ศิลปะและดนตรี 5    
สงัคมศาสตร์ 373 14   
รวม 2,480 71 56 38 
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1.6 ผลผลิต  

หลักสูตร    
จํานวนหลกัสูตรและรายช่ือหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2557 
 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551, หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  และหลกัสูตร 
    ปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
 1.1  สาขาวิชาภาษาไทย 
 1.2  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
 1.3  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
 1.4  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 1.5  สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 
 1.6  สาขาวิชาปรัชญา 
 1.7  สาขาศิลปการละคร 
 1.8  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
 1.9  สาขาวิชาภาษาจีน 
 1.10  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
 1.11  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
 1.12  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
 1.13  สาขาวิชาภาษาสเปน 
 1.14  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
 1.15  สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2551 
     และหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
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หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2551  และหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาศิลปการละคร (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550 และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ   (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549  และ

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
10. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2545 และ

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
11. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลี-สนัสกฤต  และพทุธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2557) 
12. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
13. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548) 
14. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549  และ

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
15. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และ

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
16. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)   
17. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสเปน  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2557) 
18. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552  และ

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
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หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท)  หลกัสูตรนานาชาต ิ
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

และหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  
 
หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549)      
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาประวติัศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550  และ 

หลกัสูตร ปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2546) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลี-สนัสกฤต  และพุทธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2557) 
 
หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก)  หลกัสูตรนานาชาต ิ
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 และ

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556    
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จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2557  แยกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่ 2 ช้ันปีที ่ 3 ช้ันปีที ่4 รวมทั้งหมด 

ยงัไม่แยกสาขาวิชา 294 1 - - 295 
สาขาวิชาภาษาไทย 11 24 19 13 67 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 66 97 102 265 
สาขาวิชาประวติัศาสตร์ - 22 11 12 45 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 23 15 15 21 74 
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 1 14 17 11 43 
สาขาวิชาปรัชญา - 14 4 8 26 
สาขาวิชาศิลปการละคร - 18 6 19 43 
สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต - 1 1 - 2 
สาขาวิชาภาษาจีน - 29 29 36 94 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 35 49 72 156 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส - 13 13 18 44 
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั - 14 15 9 38 
สาขาวิชาภาษาสเปน 10 22 16 10 58 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 7 12 14 33 

รวม 339 295 304 345 1,283 
 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2557 

สาขาวชิา ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่ 2 ช้ันปีที ่ 3 ช้ันปีที ่4 รวมทั้งหมด 

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม 91 89 88 74 342 
 
รวมนิสิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด       1,625 คน
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2557  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา  11 21 32 
ภาษาไทย   45 35 80 
ภาษาองักฤษ  27 - 27 
ประวติัศาสตร์  15 3 18 
ภูมิศาสตร์  11 - 11 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ 

23 - 23 

ปรัชญา  23 10 33 
ศิลปการละคร 30 - 30 
ภาษาศาสตร์  19 41 60 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  32 6 38 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 13 13 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  7 4 11 
ภาษาจีน   16 8 24 
ภาษาญ่ีปุ่น 6 - 6 
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 9 - 9 
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 6 - 6 
ภาษาเยอรมนั   6 3 9 
ภาษาสเปน 10 - 10 
การแปลและการล่าม 91 - 91 

รวม 387 144 531 

 
 

  



  25 

จํานวนบัณฑิต 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2556  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา จํานวน 

ภาษาไทย   6 

ภาษาองักฤษ  85 

ประวติัศาสตร์  25 

ภูมิศาสตร์  23 

สารนิเทศศึกษา  15 

ปรัชญา  3 

ศิลปการละคร 10 

ภาษาบาลีและสนัสกฤต  1 

ภาษาจีน   29 

ภาษาญ่ีปุ่น 25 

ภาษาฝร่ังเศส  6 

ภาษาเยอรมนั   13 

ภาษาสเปน 14 

ภาษาอิตาเลียน 13 

รวม 268 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2556  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา 5 2 7 
ภาษาไทย   13 6 19 
ภาษาองักฤษ  5 - 5 
ประวติัศาสตร์  5 3 8 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 6 - 6 
ปรัชญา  2 1 3 
ภาษาศาสตร์  5 3 8 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  4 - 4 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  - 1 1 
ศิลปการละคร 6 - 6 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  1 - 1 
ภาษาจีน   5 2 7 
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  5 - 5 
ภาษาญ่ีปุ่น  4 - 4 
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 2 - 2 
ภาษาเยอรมนั   1 - 1 
การแปลและการล่าม   22 - 22 

รวม 91 18 109 
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ผลงานทีตี่พิมพในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
 จดัพิมพห์นงัสือและวารสาร จาํนวน 23 รายการ ดงัน้ี 

ที่ รายการหนังสือ/วารสาร ผู้เขียน หน่วยงาน ตีพิมพ์ 
1 การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ  รศ. ปรีมา มัลลิกะมาส ภาควิชาภาษาอังกฤษ ก.ย. 2556 
2 วรรณคดีมุขปาฐะ รศ. ดร. สุกัญญา สุจฉายา ศูนย์คติชนวิทยา ก.ย. 2556 
3 มาลัยศรัทธา: พลวัตของการสวดพระ

มาลัยจากต่างสนามวิจัย 
ผศ. ดร. ปรมินทร์ จารุวร ศูนย์คติชนวิทยา ต.ค. 2556 

4 ศัพท์จิตวิเคราะห์สําหรับวรรณคดี
วิจารณ ์

ผศ. ดร. พิริยะดิศ มานิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก พ.ย. 2556 

5 อารมณ์กับชีวิตท่ีดีในปรัชญาขงจื่อ รศ. ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา มี.ค. 2557 
6 ธรรมรัฐ-ธรรมราชา ศ. ปรีชา ช้างขวัญยืน ภาควิชาปรัชญา พ.ค. 2557 
7 สตรีในคัมภีร์ตะวันออก ศ. ปรีชา ช้างขวัญยืน ภาควิชาปรัชญา พ.ค. 2557 
8 การจัดฉากเบื้องต้น ผศ. ดร. กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา ภาควิชาศิลปการละคร ก.ค. 2557 

9 ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจกิ รศ. ดร. อรรถยา สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก มิ.ย. 2557 
10 ภาษาจีนธุรกิจ รศ. ดร.

รศ. ดร. 
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์        
พัชนี ตั้งยืนยง 

ภาควิชาภาษาตะวันออก ก.ค. 2557 

11 โพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพ่ือมหาชน ผศ. ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาไทย ก.ค. 2557 
12 Introduction to the English 

Language: System and Structure 
รศ. ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ก.ย. 2557 

13 การแปลวรรณกรรม  รศ. ดร. วัลยา วิวัฒน์ศร ภาควิชาภาษาตะวันตก ส.ค. 2557 
14 ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

ละครเวทีสมัยใหม่ 
ผศ. ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร ก.ย. 2557 

15 องค์การความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ การก่อ
ตัวของอภิมหาอํานาจใหม่ 

รศ. ดร.
อ. ดร. 

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์                
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ก.ย. 2557 

16 ฟรอยด์กับศิลปะ (Freud et Art) ผศ. ดร. พิริยะดิศ มานิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ส.ค. 2557 
17 คันจิศึกษา ผศ. ดร. วรวุฒิ จิราสมบัติ ภาควิชาภาษาตะวันออก ส.ค. 2557 
18 ไวยากรณ์ของนิทาน ศ. ดร. ศิราพร ณ ถลาง ศูนย์คติชนวิทยา ก.ย. 2557 
19 ก้าวไกลไปกับภาษาญ่ีปุ่น 1 รศ. ดร. กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะ

ตะกิริ  
ภาควิชาภาษาตะวันออก ก.ย. 2557 

20 ไวยากรณ์ไทย รศ. ดร. นววรรณ พันธุเมธา ภาควิชาภาษาไทย ก.ย. 2557 

21 วารสารอักษรศาสตร์ ปีท่ี 43 ฉบบัท่ี 1 รศ. ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ กองบรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์ 

ก.ค. 2557 

22 วารสารอักษรศาสตร์ ปีท่ี 43 ฉบบัท่ี 2 ผศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ กองบรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์ 

ก.ย. 2557 

23 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีท่ี 30 
(ธันวาคม 2556) 

ผศ. ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดี
ไทย ภาควิชาภาษาไทย 

ก.ย. 2557 

นอกจากน้ี ยงัมีผลงานของคณาจารยท่ี์ตีพมิพท่ี์แหล่งอ่ืนๆอีก โปรดดูรายละเอียดท่ีหวัขอ้ ผลงานท่ี
ไดรั้บการตีพมิพเ์ผยแพร่ ในปี 2557 อีก จาํนวน 70 รายการ ท่ีหนา้ 150 
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บทท่ี 2 

กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
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2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ  
ในปีงบประมาณ 2557 งานประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินการกิจกรรมดา้นคุณภาพ ดงัน้ี 

ดานการบริหารความเส่ียง 
 รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 

ปีงบประมาณ 2556”  
 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัทาํ “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ

บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557” เสนอในการประชุมผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัท่ี 28 
ตุลาคม 2556 เพื่อจดัทาํแผนฯดงักล่าว  

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557”เสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั เม่ือ 28 ตุลาคม 2556 

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557” เสนอ
คณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนั
คุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ วนัพธุท่ี 30 ตุลาคม 2556  

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557 จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2557 และ ตุลาคม 2557 

 

ดานการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ 
 ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลตลอดปี โดยขอ้มูลประกนัคุณภาพทัว่ไป เช่น บริการวิชาการ อาจารยท่ี์ร่วม

ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการท่ีจดั อาจารยท่ี์เยือนต่างประเทศท่ีไม่ใช่การประชุมวิชาการ  
ชาวต่างชาติท่ีมาเยือน อาจารยท่ี์ได้รับรางวลั นิสิตท่ีได้รับรางวลั  งานท่ีได้รับการปรับปรุง ฯลฯ 
รวบรวมและส่งใหส่้วนงานต่างๆ ตรวจสอบขอ้มูล  เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 และ กนัยายน 2557 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจยักบัการเรียนการสอน การบูรณาการ
บริการวิชาการกบัการเรียนการสอน และการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน เม่ือเดือน
กมุภาพนัธ์ 2557 และ กนัยายน 2557 

 ขอ้มูลทุนวิจยั ผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่และ ผลงานวิจยัท่ีมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ รวบรวมและส่งให้
ส่วนงานต่างๆตรวจสอบขอ้มูล เม่ือมกราคม 2557 (สาํหรับขอ้มูลปีปฏิทิน 2556) และกนัยายน 2557 
(สาํหรับขอ้มูลปีงบประมาณ 2557) 
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ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ. 
ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาํหนดการดงัน้ี 

20 พฤษภาคม 2557   ประชุมคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2557 และรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการตรวจฯ 

20 พฤษภาคม-7 กรกฎาคม 2557   คณะและภาควิชาจดัทาํรายงานประเมินตนเอง  (SAR) 
25 มิถุนายน 2557   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอกัษรศาสตร์ ประจาํปี 2557 
 และแจง้กาํหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะอกัษรศาสตร์ คร้ังท่ี 10/2557 และกาํหนดหน่วยงานท่ีจะตรวจประเมิน
คุณภาพ 

7 กรกฎาคม 2557 ประชุมเชิงปฏิบติัการ หวัหนา้ภาควิชา/คณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ 
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดทาํรายงานประเมินตนเอง ของภาควิชา ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

8 กรกฎาคม 2557 ภาควิชา/ศูนยท่ี์มีหลกัสูตร ส่งรายงานประเมินตนเอง (รายงาน พร้อม CD) ท่ีงาน
ประกนัคุณภาพ สาํนกัคณบดี 

8 กรกฎาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปี 2557เพื่อวางแผนการ
ตรวจฯ  

9 กรกฎาคม 2557 งานประกนัคุณภาพสรุปขอ้มูลจากภาควิชา สาํหรับจดัทาํรายงานประเมินตนเอง  
 และส่งรายงานประเมินตนเองใหผู้ต้รวจ 
22-23 กรกฎาคม 2557 ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินในการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ คร้ังท่ี 12/2557 ในวนัพุธท่ี 23 กรกฎาคม 
2557 

 

ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเป็นการตรวจขอ้มูลการดาํเนินงาน รอบปี

การศึกษา 2556 ซ่ึงไดด้าํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 
 ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน หรือ Common Data Set (CDS) เม่ือ 20 พฤษภาคม-7 กรกฎาคม 2557 
 จดัทาํรายงานประเมินตนเอง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2557  
 ตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. ท่ีคณะอกัษรศาสตร์ เม่ือ 22 กรกฎาคม 2557  
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2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนา
คุณภาพ 
  

คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2557 เป็นจาํนวนมาก ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 35) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 8 คน  

ระดบัชาติ       7 คน  (10 รางวลั) 
ระดบันานาชาติ       1  คน  (1 รางวลั) 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 419 รายการ 

ระดบัชาติ  385 รายการ 
ระดบันานาชาติ    34  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 90 รายการ 
ระดบัชาติ   16 รายการ 
ระดบันานาชาติ    74 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 32 คน รวม 59 รายการ 
 

ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 80) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  65 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   69 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  44 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  45 รายการ  
ศิษยเ์ก่า   28 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   29 รายการ 
ศิษยเ์ก่า   2 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  2 รายการ 
 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 86 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 7 คน   ไดส้าํเร็จ

การศึกษาไป 8 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่นท่ี 8-10) มีจาํนวน 18 คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา 

ระดบัปริญญาโท 32 คน      จาํนวน  32 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก   9 คน      จาํนวน    9 รายการ 
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ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 102) 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม  11 คร้ัง 

ระดบัชาติ 5 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  6 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา  26 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม  275 กิจกรรม 
 

ด้านการวจัิย  (ดูรายละเอียดหน้า 142) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 15 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 40 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2557 จาํนวน 70 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 17 รายการ  
บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 21 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์32 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 156) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 54 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 12,085 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 59 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 10,469 คน  
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

จาํนวน 2,108 งาน  
 

ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 167) 

 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือ 19 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 53 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 54 คน 
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ดานอาจารย 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 8 คน  

ระดบัชาติ       7 คน  (10 รางวลั) 
ระดบันานาชาติ       1  คน  (1 รางวลั) 

 

รางวลัระดับชาติ    10  รางวลั 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่หร้างวัล วันเดอืนปีที่

ไดรั้บรางวัล 
1 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 

เรอืงรักษ์ลขิติ 
กติตบิัตรประกาศ
เกยีรตคิณุ
ศาสตราจารย ์

ไดรั้บกติตบิตัรประกาศ
เกยีรตคิณุ
ศาสตราจารย ์ประจําปี 
2556 

กองทนุรัชดาภเิษก
สมโภช มหาวทิยาลยัได ้
จัดใหม้พีธิปีระกาศเกยีรติ
คณุและมอบรางวัล 

อ. 25 ม.ีค. 
57 

2 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

รางวัลผูม้ผีลงาน
ดเีดน่ สาขา
ภาษาไทย 

ไดรั้บรางวัลผูม้ผีลงาน
ดเีดน่ สาขาภาษาไทย 
ประจําปี 2557 

มลูนธิจํิานงค ์ ทอง
ประเสรฐิ มหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั 

2-พ.ค.-57 

3 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

อาจารยด์เีดน่ อาจารยด์เีดน่แหง่ชาต ิ
ปอมท. กลุม่สาขา
มนุษยศาสตรแ์ละ
ศลิปกรรมศาสตร์
ประจําปี2556 

สภาอาจารยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

14 พ.ย.56 

4 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

วทิยานพินธเ์รือ่ง 
"ระบบเสยีงภาษาไท
ดัง้เดมิ" (The 
Phonology of Proto 
- Tai) มหาวทิยาลยั 
Cornell สหรัฐอเมรกิา

ไดรั้บรางวัล
วทิยานพินธด์เีดน่จาก
สภาวจัิยแหง่ชาต ิ
ประจําปี 2556 

สํานักงานคณะกรรมการ
วจัิยแหง่ชาต ิ

13-ม.ค.-57 

5 ศลิปการ
ละคร 

รศ.สดใส พันธมุ
โกมล 

เหรยีญดษุฎมีาลา 
สาขามนุษยศาสตร ์

ไดรั้บพระราชทาน
เหรยีญดษุฎมีาลา เข็ม
ศลิปวทิยา ประจําปี 
2556 

สํานักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตร ีสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

27-พ.ค.-57 

6 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

บทละครเรือ่ง 
"ฉุยฉายเสน่หา" 

รางวัล IATC Thailand 
Dance and Theatre 
Review 2013  
ประเภทบทละคร
ดัง้เดมิยอดเยีย่ม (Best 
Original Script for a 
Play/Performance)  

ชมรมวจิารณ์
ศลิปะการแสดง 
(International 
Association of Theatre 
Critics-Thailand 
Centre) รว่มกบั 
สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย (สศร.) 
กระทรวงวัฒนธรรม 

อ. 25 ม.ีค. 
57 

7 ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน 

การกํากบัการแสดง 
"ฉุยฉายเสน่หา" 

รางวัล IATC Thailand 
Dance and Theatre 
Review 2013  
ประเภทกํากบัการ
แสดงยอดเยีย่ม (Best  
Direction of a 
Play/Performance/M
usical) จากละครเรือ่ง 
"ฉุยฉายเสน่หา" 

ชมรมวจิารณ์
ศลิปะการแสดง 
(International 
Association of Theatre 
Critics-Thailand 
Centre) รว่มกบั 
สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย (สศร.) 
กระทรวงวัฒนธรรม 

อ. 25 ม.ีค. 
57 

8 ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน และ อ.
ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

 ละครเวท(ีละครพดู) 
เรือ่ง "ฉุยฉายเสน่หา"

ผลรางวัล IATC 
Thailand Dance and 
Theatre Review 
2013  ละครเรือ่ง 
"ฉุยฉายเสน่หา"ไดรั้บ
รางวัล ละครเวท(ีละคร
พดู) ยอดเยีย่ม (Best 
Play) ประจําปี 2013 

ชมรมวจิารณ์
ศลิปะการแสดง 
(International 
Association of Theatre 
Critics-Thailand 
Centre) รว่มกบั 
สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย (สศร.) 
กระทรวงวัฒนธรรม 

อ. 25 ม.ีค. 
57 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ
เกยีรตคิณุ  

หน่วยงานทีใ่หร้างวัล วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

9 ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน และ อ.
ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

 ละครเวท(ีละครพดู) 
เรือ่ง "ฉุยฉายเสน่หา"

ผลรางวัล IATC 
Thailand Dance and 
Theatre Review 
2013  ละครเรือ่ง 
"ฉุยฉายเสน่หา"ไดรั้บ
รางวัลนักแสดงนําชาย
ยอดเยีย่ม (Best 
Actor)  

ชมรมวจิารณ์
ศลิปะการแสดง 
(International 
Association of Theatre 
Critics-Thailand 
Centre) รว่มกบั 
สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย (สศร.) 
กระทรวงวัฒนธรรม 

อ. 25 ม.ีค. 
57 

10 หอพระ
ไตรปิฏก 

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

ตน้แบบการใชช้วีติที่
ดงีามและทํางาน
เกือ้กลูเสยีสละเพือ่
สงัคมประเทศชาต ิมี
ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์
ชดัเจน 

ตาราอวอรด์ (Tara 
Award) 

เสถยีรธรรมสถาน 31-ต.ค.-56 

 
รางวลัระดับนานาชาติ    1  คน 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

ศาสตราจารยก์ติตมิศกัดิ ์
สาขาภาษาและ
วรรณกรรมเอเชยีและอฟั
รกิา  

ศาสตราจารยก์ติตมิศกัดิ ์ คณะ
ภาษาตา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยัชน
ชาตกิวา่งซ ี
สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

29-ก.ย.-56 

 
นอกจากน้ียงัมีอาจารยไ์ดรั้บรางวลัจากมหาวิทยาลยัอีก 1 คน ดงัน้ี 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 ภาษา
ตะวันออก 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

งานวจัิยเรือ่ง “คํากลา่ว
เกีย่วกบัพอ่แมล่กูในบท
ละครโน”  

ผลงานวจัิยดเีดน่ 
ประเภทอาจารย ์ประจําปี 
พ.ศ.2556 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ปี 2556 
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 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 419 รายการ 
ระดบัชาติ  385 รายการ 
ระดบันานาชาติ    34  รายการ 

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

1 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.จนิดารัตน์ 
เบอรพันธุ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
เรือ่ง ความรูค้วามสามารถของ
นักสารสนเทศในกระบวนการ
พยาบาลตามหลักฐานเชงิ
ประจักษ์ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

5-ม.ีค.-57 

2 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.จนิดารัตน์ 
เบอรพันธุ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาคณุภาพ
ตําราเรือ่ง "บรกิารสารสนเทศ"  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปัตตาน ี 

ภาคตน้ 57 

3 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

กรรมการสอบโครงการดษุฎี
นพินธข์อง  นักศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก สาขาวชิาศลิป
ศาสตร ์ในหวัขอ้ “การพัฒนา
ทักษะการรูส้ารสนเทศของ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา
วารสารศาสตร”์ ประจําภาคตน้ 
ปีการศกึษา 2556 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา 
ธริาช 

จ. 11 พ.ย. 56 
เวลา 13.30 – 
16.30 น. 

4 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

คณะกรรมการทีป่รกึษาศนูย์
บรรณสารและสือ่การศกึษา 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ศนูยบ์รรณสารและ
สือ่การศกึษา มหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์ 

19-พ.ย.-56 

5 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

กรรมการสอบโครงการดษุฎี
นพินธข์อง นักศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก สาขาวชิาศลิป
ศาสตร ์ในหวัขอ้ “การพัฒนา
แบบจําลองการจัดการความรู ้
ของผูผ้ลติสนิคา้หนึง่ตําบลหนึง่
ผลติภัณฑก์ลุม่ผักและผลไม ้
แปรรปูเพือ่การสง่ออก” ประจํา
ภาคตน้ ปีการศกึษา 2556 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา 
ธริาช 

ศ. 29  พ.ย. 
56 เวลา 9.30 
– 16.30 น.  

6 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุปิระจําวารสารรังสติ
สารสนเทศ 

สํานัก หอสมดุ มหาวทิยาลยั
รังสติ  

ภาคปลาย 
2556 

7 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณางานวจัิย 
เรือ่ง รปูแบบและปัญหาในการ
ใชส้ารสนเทศเพือ่ผลติบทความ
วชิาการของนักมนุษยศาสตร์
และนักสงัคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

พ.ค.-57 

8 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

คณะกรรมการวชิาการเพือ่
เตรยีมการจัดประชมุสภา
บรรณารักษ์แหง่เอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้ครัง้ที ่16 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 22-พ.ค.-57 

9 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

ประธานกรรมการสอบ
วทิยานพินธ ์เรือ่ง การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
อเิล็กทรอนกิสข์องหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัในโครงการพัฒนา
มหาวทิยาลยัวจัิยแหง่ชาต ิ

สํานักบณัฑติศกึษา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา 
ธริาช 

จ. 26 พ.ค. 57 
เวลา 9.00 - 
12.00 น. 

10 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ
แบบสอบถามเพือ่การทําวจัิย 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา 

11-ม.ิย.-57 

11 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง การ
เตรยีมความพรอ้มดา้น
สารสนเทศเพือ่รองรับการเขา้สู ่
AEC 

กรมการคา้ภายใน 14-ม.ิย.-57 
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12 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์

รําไพ เปรม
สมทิธ ์

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง การ
พัฒนาหอ้งสมดุสูป่ระชาคม
อาเซยีน" 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 1 ก.ค. 57 
เวลา 9.00 - 
12.00 

13 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

วทิยากร โครงการศนูยก์าร
เรยีนรูส้รา้งสรรคแ์ละนันทนาการ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(Creative Learning and 
Recreation Center, Bank of 
Thailand)  หวัขอ้ นวัตกรรมการ
บรกิาร เพือ่เตรยีมความพรอ้มสู ่
BOT Knowledge Center : 
กรณีศกึษา Subject Specialist 
สํานักวทิยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 7 ก.ค. 57 
เวลา 09.30 - 
11.30 น.  

14 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุใินการวพิากษ์
หลกัสตูร ของคณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา ภาคตน้ 57 

15 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาเครือ่งมอื
การวจัิยของนักศกีษาหลกัสตูร
ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ แขนงวชิา
สารสนเทศศาสตร ์สาขาวชิา
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

บญัฑติศกึษา สาขาวชิาศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทัย 
ธรรมาธริาช  

ภาคตน้ 2557 

16 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

คณะกรรมการสอบดษุฎนีพินธ ์
นักศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศ
ศกึษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์

คณะมนุษศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยา
ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ 

15 ก.ย. 57  
เวลา 13.00 
น. เป็นตน้ไป 

17 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.
สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอื
วจัิยของอ.คณะอักษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร เรือ่ง 
"การตระหนักถงึความเป็น
สว่นตวัดา้นสารสนเทศบน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลนข์อง
นักศกึษาคณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร กรณี
ศกึษาเฟชบคุ" 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์ 

ภาคปลาย 
2556 

18 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.
สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

วทิยากร บรรยายพเิศษของ
หลกัสตูรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
สนเทศศาสตรเ์พือ่การศกึษา 
รายวชิา 101 561 การจัดการ
ความรู ้ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร พระราชวังสนาม
จันทร ์นครปฐม 

ส. 18 ม.ค. 57 

19 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.
สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

กรรมการพจิารณาหวัขอ้
วทิยานพินธใ์หก้บันักศกึษา
ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาสนเทศศาสตรเ์พือ่
การศกึษา 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร วทิยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์นครปฐม  

27-ม.ค.-57 

20 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.
สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

กรรมการสอบโครงการดษุฎี
นพินธ ์ของนักศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก สาขาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

สํานักบณัฑติศกึษา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา 
ธริาช 

อ. 25 ม.ีค. 57 
เวลา 13.30 - 
16.30 น. 

21 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่ง"การปรทัิศน์
วรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ" 

สถาบนักองทนุสนับสนุนการ
วจัิย 

20-21 พ.ค.57 
และ 23-24 
ก.ค.57 

22 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ทีป่รกึษาแนะนําการพัฒนา
แผนงานในโครงการเรยีนรู ้
สรา้งสรรค ์ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย (Creative Learning 
Center, Bank of Thailand)  
 
 
 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ระหวา่งปี 
2557 - 2558 
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23 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์

เจมิประยงค ์
วทิยากร โครงการศนูยก์าร
เรยีนรูส้รา้งสรรคแ์ละนันทนาการ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(Creative Learning and 
Recreation Center, Bank of 
Thailand)  หวัขอ้ นวัตกรรมการ
บรกิาร เพือ่เตรยีมความพรอ้มสู ่
BOT Knowledge Center : 
กรณีศกึษา Subject Specialist 
สํานักวทิยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 7 ก.ค. 57 
เวลา 09.30 - 
11.30 น.  

24 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุติรวจอา่นและ
พจิารณาบทความวจัิยของ
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ สาขา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

ภาคตน้ 2557 

25 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิขอ้เสนอ
งานวจัิย 

สํานักงานเลขานุการกองทนุ
พัฒนาเทคโนโลยเีพือ่
การศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ภาคตน้ 2557 

26 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ทีป่รกึษาโครงการวจัิย TCDC 
Cannon 

ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ ภาคตน้ 2557 

27 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
วารสาร EAU Heritage 

มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี ภาคตน้ 2557 

28 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ "เทคนคิการ
นําเสนองานวชาการ" 

ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาตร ์ม.ศลิปากร 

5 ส.ค.57 
10.00-12.00 

29 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรในการสมัมนาวชิาการ
ในหวัขอ้ "บรกิารหอ้งสมดุตอบ
โจทยร์ุน่ใหญ ่Gen X & BB "  

หอสมดุและคลงัความรู ้
มหาวทิยาลยัมหดิล 

พฤ.7 ส.ค. 57 
เวลา 13.00 - 
16.00 น. 

30 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ 
"แนวโนม้วชิาชพีบรรณารักษ์
หอ้งสมดุและแหลง่บรกิาร
สารสนเทศในอนาคต" ใน
โครงการสมัมนาวชิาการเรือ่ง 
"บรรณารักษ์ในยคุ
อเิล็คทรอนกิส"์  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม 

13 ส.ค. 57 
เวลา 13.00 - 
17.30 น.  

31 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากร การบรรยายเรือ่ง การ
ใหบ้รกิารหอ้งสมดุสมัยใหม ่: 
แนวโนม้ในปัจจบุันและความทา้
ทายในอนาคต (Library 
Development : Current 
Trends and Future 
Challenges) 

สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ทา่พระจันทร ์

ศ. 5 ก.ย. 57 
เวลา 08.30 - 
10.00 น. 

32 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดวงเนตร 
วงศป์ระทปี 

คณะทํางานดา้นคอมพวิเตอร์
การคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

สมาคมอธกิารบดแีหง่ประเทศ
ไทย 

ตัง้แต ่26 
ก.พ. 57 เป็น
ตน้ไป 

33 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

บรรยายหวัขอ้เรือ่ง "ศลิปะ
อสิลาม: มรดกสงัคมพหุ
วัฒนธรรมแหง่กรงุศรอียธุยา" 

ชมรมเรารักพพิธิภัณฑฯ์เจา้
สามพระยา จ.
พระนครศรอียธุยา 

29-ม.ีค.-57 

34 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

บรรยายเกีย่วกบัประวัตศิาสตร ์
ศลิปกรรมภายในพระอโุบสถ 
และศาลาการเปรยีญ ณ วัดใหญ่
สวุรรณาราม อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี

สํานักงานทรัพยส์นิสว่น
พระมหากษัตรยิ ์

4 เม.ย. 57 
เวลา 15.30-
17.00 น. 

35 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ 
“ประวัตศิาสตรก์รงุสโุขทัย” 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

6 ก.ค. 57 
เวลา 9.00-
16.00 น.  

36 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรโครงการสง่เสรมิการ
เขยีนบทความสําหรับเยาวชน
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีครัง้ที ่4  

สํานักงานจัดทําวารสาร
วทิยาศาสตร ์สมาคม
วทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถัมภ ์ 

 3-5 ก.ย. 57 

37 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

บรรยายหวัขอ้ ซนุยัตเซน็: พลกิ
ตํานานพระเอกอาภัพ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

18 ม.ค. 57 
13.00-16.00น.
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
38 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.สาวติร ี

เจรญิพงศ ์
กรรมการประเมนิผลงาน
ขา้ราชการในสงักดักรมศลิปากร 
(ดา้นประวัตศิาสตรแ์ละจารตี
ประเพณี) 

กรมศลิปากร ม.ีค.-57 

39 ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.สธุาชยั 
ยิม้ประเสรฐิ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลการ
ดําเนนิงานหลกัสตูรอกัษรศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาเอเชยี
ศกึษา  

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

30 เม.ย. 57 
เวลา 10.00น. 

40 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์
บญุธรรม 

สอนวชิาอารยธรรมใหแ้ก่
นักศกึษาพยาบาล 
ชัน้ปีที ่2 

วทิยาลยัพยาบาล สภากาชาด
ไทย 

ภาคปลาย 
2556 
(ศกุร ์13.00-
16.00 น.) 

41 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์
บญุธรรม 

บรรยายระหวา่งการเดนิทางไป
ทัศนศกึษา 
ณ พระบรมมหาราชวัง ของ
นักเรยีนนายรอ้ย 
ชัน้ปีที ่2 วชิาไทยศกึษา 

โรงเรยีนนายรอ้ย 
พระจลุจอมเกลา้ 

14 ธ.ค. 56 
13.00-17.30น.

42 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์
บญุธรรม 

บรรยายหวัขอ้ "จากอนิเดยีสู่
สยามประเทศ: 
อารยธรรมรากเหงา้ทีถ่กูผันแปร 

โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี 6 ก.พ. 57 
09.00-12.00น.

43 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ธนาพล 
ลิม่อภชิาต 

กรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธ ์เรือ่ง  
"ประวัตศิาสตรห์นังสอืกบั
สงัคมไทย: กรณีศกึษาหนังสอื
สามกก๊ พ.ศ.2530-2550" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

26 ม.ีค. 57 
13.00-16.00น.

44 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

สอบวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"พัฒนาการของอตุสาหกรรมไก่
เนือ้ในประเทศไทย พ.ศ. 2510-
2546" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

4 ก.ค. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

45 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

สอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"ธรุกจิสิง่ทอ และเครือ่งนุ่งหม่
ไทย พ.ศ.2478-2540" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

18 ก.ค. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

46 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม 
เพ็ญภนัินท ์

ผูบ้รรยายรายวชิา TU 113 
Fundamental of Philosophy 
and Religions 

วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนม
ยงค ์ม.ธรรมศาสตร ์

ภาคปลาย 56 

47 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม 
เพ็ญภนัินท ์

กรรมการวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
Gambling as Edgework; a 
Re-enhantment in 
Dischanted world 

คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปีการศกึษา 
56 

48 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม 
เพ็ญภนัินท ์

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"การเมอืงของความปารถณา: 
การสรา้งพืน้ทีส่งัคมเมอืงไทย
ผา่นการปฏวิัตจิติไรสํ้านกึทาง
สงัคม"  

คณะรัฐศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ 8-เม.ย.-57 

49 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม 
เพ็ญภนัินท ์

ผูบ้รรยายพเิศษ สอนวชิา สม.
616 สงัคมวทิยาวัฒนธรรม 

คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปีการศกึาษา 
2557 

50 ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิาณาบทความ 
ของสมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

ปีการศกึษา 
2556 

51 ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ  

อ.พเิศษ รายวชิา RANS 608 บณัฑติวทิยาลยั ม.มหดิล 8,15,22 ก.ย. 
57 

52 ปรัชญา รศ.ดร.
สวุรรณา สถา
อานันท ์

บรรยายพเิศษ หัวขอ้ 
"มนุษยธรรม" 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีม.ธรรมศาสตร ์

12-ธ.ค.-56 

53 ปรัชญา รศ.ดร.
สวุรรณา สถา
อานันท ์

วทิยากร ใหแ้กนั่กศกึษาปรญิญา
โท หวัขอ้ ชมุชนมนุษยธรรม
ของขงจือ่กบัสงัคมไทยปัจจบุนั 

คณะศลิปศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

14-ธ.ค.-56 

54 ปรัชญา รศ.ดร.
สวุรรณา สถา
อานันท ์

กรรมการสอบเคา้โครงรา่ง
วทิยานพินธ ์

คณะศลิปศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

9-ม.ค.-57 
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55 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์

หงศล์ดารมภ ์
ผูท้รงคณุวฒุพิจิาณาบทความ 
ของสมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

ปีการศกึษา 
2556 

56 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

วทิยากรบรรยายใหค้วามรู ้เรือ่ง 
"เทคนคิการเขยีนตําราในยคุ 4 
จ"ี 

ม.มหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั 

26-เม.ย.-57 

57 ปรัชญา อ.ดร.กนษิฐ ์ 
ศริจัินทร ์

ผูท้รงคณุวฒุพัิฒนาหลกัสตูร 
(หลักสตูรวัฒนธรรมนานาชาติ
ศกึษาและภาษา)วทิยาลยั
นานาชาต ิม.มหดิล 

วทิยาลยันานาชาต ิม.มหดิล 4-พ.ย.-56 

58 ปรัชญา อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

อ.พเิศษสอนนักศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาด
ไทย 

ภาคปลาย 56 

59 ปรัชญา อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ 
สมาคมปรัชญาและศาสนาแหง่
ประเทศไทย 

สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

ภาคปลาย 56 

60 ปรัชญา อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

วทิยากรบรรยาย วชิา ปก.100  วทิยาลยัสหวทิยาการ มธ.ทา่
พระจันทร ์ 

25-ส.ค.-57 

61 ปรัชญา อ.ธดิาวด ีสกลุ
โพน 

อ.พเิศษสอนวชิาสนุทรยีศาสตร ์
ใหแ้กนั่กศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่2

วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาด
ไทย 

13 ส.ค.-28 
พ.ย.57 

62 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.พริยิะ
ดศิ มานติย ์

อ.พเิศษสอนรายวชิาในระดบั
ปรญิญาตรวีชิา 01374221 
ประวัตวิรรณคดฝีร่ังเศส 
(History of French 
Literature) 

ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

6 พ.ย. 56 - 
26 ก.พ. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

63 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี 
อดุมศลิป 

ผูอ้า่นประเมนิคณุภาพบทความ 
1 เรือ่ง เพือ่ตพีมิพใ์นวารสาร
ศลิปศาสตรปี์ที ่14 ฉบบัที ่1 
และ 2 คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

29-ส.ค.-57 

64 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี 
อดุมศลิป 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้เรือ่ง 
"การทํางานวจัิยสายวรรณกรรม
ฝร่ังเศส"  

ภาควชิาภาษาฝร่ังเศส คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

พฤ. 4 ก.ย. 
57 เวลา 9.00 
– 12.00 น. 

65 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

อ.พเิศษสอนวชิา ฝศ.748 
หวัขอ้เฉพาะทางภาษาศาสตร์
ฝร่ังเศส ใหแ้กน่สิติระดับ
ปรญิญาโท  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

อ. 12 พ.ย. 56 
เวลา 9.30-
12.30 น.  

66 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

อนุกรรมการจัดงานกจิกรรม
ประจําปี 2556 หวัขอ้เรือ่ง "Le 
français : le grand défi" 

สมาคมครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

อา. 1 ธ.ค. 56 

67 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

วทิยากรในการเขา้รว่มประชมุ
เชงิปฏบิตักิารสรา้งเครือ่งมอื
วัดผลทางการศกึษาระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

24-28 ม.ค. 
57  

68 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

อ.สอนรายวชิาภาษาองักฤษ
ภายนอก 1 และ 2 

มหาวทิยาลยับรูพา ม.ีค.-พ.ค. 57 

69 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

คลงัขอ้สอบ O-NET สทศ. 29 ม.ีค.-1 
เม.ย. 57 
4 -7 พ.ค. 57 

70 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

คณะกรรมการพจิารณาการให ้
ทนุอดุหนุนการผลติสือ่และ
เอกสารประกอบการสอน 
ประจําปีงบประมาณ 2557 

สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยั
บรูพา 

ประจําปี
งบประมาณ 
57 

71 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

อ.พเิศษสอนรายวชิาภาษาองักฤษ
ใหแ้กน่สิติระดบัปรญิญาตร ีและ
ระดบับณัฑติศกึษา ทัง้ภาคปกติ
และภาคพเิศษ  

สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยั
บรูพา  

พ. 13 ส.ค. - 
จ. 22 ธ.ค. 57 

72 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “โครงการ
อบรมภาษาองักฤษสําหรับ
ทหารเรอื อําเภอสตัหบี จังหวัด
ชลบรุ”ี 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร/์
สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยั
บรูพา 

25 ส.ค. 57 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
73 ภาษาตะวันตก/

ฝร่ังเศส 
อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

อ.พเิศษสอนในรายวชิา French 
for Tourism and Hotel  

วทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยับรูพา 

28 ส.ค.-12 
ธ.ค. 57 (ทกุ
วันพฤหสับด ี
เวลา 9.00-
12.00) 

74 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

อ.พเิศษสอนวชิา 413 266-45 
Business French  

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

1 พ.ย. 56-14 
ก.พ. 57 เวลา 
13.00-14.45 
น. 

75 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

วทิยากรดําเนนิการอบรม
วปัิสสนากรรมฐาน 

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนา
กรรมฐานในพระสงัฆราชปู
ถัมภ ์  

24 ธ.ค. 56 – 
5 ม.ค. 57  

76 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

วทิยากรในการการอบรม
วปัิสสนากรรมฐาน  

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนา
กรรมฐานในพระสงัฆราชปู
ถัมภ ์

4-16 ม.ีค. 57 

77 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

วทิยากรในการอบรมวปัิสสนา
กรรมฐาน 

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนา
กรรมฐานในพระสงัฆราชปู
ถัมภ ์

15-27 ก.ค.57 

78 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั
พดูสนุทรพจนภ์าษาฝร่ังเศสใน
กจิกรรม << Étincelles de 
lumière : 20 ans de français 
à RSU! >>   

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
รังสติ  

ศ. 29 ส.ค. 57 

79 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

ลา่มในการฝึกอบรมเชงิปฎบิตั ิ
การและการประชมุแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นในโครงการละคร
ประจําปี เรือ่ง "เลกิ" 

ภาควชิาศลิปการละคร คณะ
อกัษรศาสตร ์รว่มกบัสถาน
เอกอคัรราชทตูฝร่ังเศสประจํา
ประเทศไทย 

พฤ. 11 ก.ย. 57 
เวลา 12.30-
19.00น. 

80 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

บรรยายเรือ่ง "ศลิปะ วัฒนธรรม 
และสถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืง
บารเ์ซโลนา ประเทศสเปน" 

บรษัิท ท็อปกนั จํากดั 15 ก.ย. 57 
เวลา 17.00-
19.00 น. 

81 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล 
โอเจรญิ 

กรรมการตดัสนิการแขง่ขนัอา่น
นทิานเยอรมัน 

สถาบนัเกอเธ ่ ภาคปลาย 
2556 

82 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล 
โอเจรญิ 

กรรมการสมัภาษณ์ทนุของ
มลูนธิไิทย-เยอรมัน 

มลูนธิวิัฒนธรรมไทย-เยอรมัน 12-ก.พ.-57 

83 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.Antje 
Streit 

วทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนที่
เขา้รว่มโครงการภาษาเยอรมัน
โอลมิปิกวชิาการ ครัง้ที ่9  

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  10-21 ม.ีค.57 

84 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

วทิยากรในหวัขอ้เรือ่ง “การเรยีน
การสอนความรูเ้กีย่วกบัประเทศ
ทีพ่ดูภาษาเยอรมัน” เพือ่ให ้
ความรูแ้กค่ณะครแูละอ.ผูส้อน
ภาษาเยอรมันจากท่ัวประเทศ 

สถาบนัเกอเธ ่ประเทศไทย 9 ต.ค. 56 
เวลา 09.00-
17.00 น. และ 
10 ต.ค. 56 
เวลา 8.30-
14.00 น. 

85 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

อ.พเิศษในรายวชิา GM 212: 
German Structure and 
Usage IV กลุม่ B01 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ภาคปลาย ปี
การศกึษา 56 
ทกุวันองัคาร 
เวลา 8.30-
11.20 น. และ
ทกุวันพธุ เวลา 
17.30-18.20น.

86 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

วทิยากรอบรมสมัมนา ในหวัขอ้
เกีย่วกบัธรรมเนยีมประเพณีใน
ประเทศเยอรมน ีสําหรับ
นักศกึษาชัน้ปีที ่2-5 

สถาบนัเกอเธ ่ประเทศไทย/
มหาวทิยาลยัแหง่ชาตลิาว 
กรงุเวยีงจันทน ์

19-20 ม.ิย.57 
มหาวทิยาลยั
แหง่ชาตลิาว 
กรงุเวยีงจันทน ์

87 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

วทิยากรอบรมสมัมนา ในหวัขอ้
วธิกีารสอนความรูเ้กีย่วกบั
ประเทศเยอรมน ีเชน่ วัฒนธรรม 
ประเพณีเยอรมัน ฯลฯ สําหรับอ.
สาขาวชิาภาษาเยอรมัน  
 
 

สถาบนัเกอเธ ่ประเทศไทย/
มหาวทิยาลยัแหง่ชาตลิาว 
กรงุเวยีงจันทน ์

21 ม.ิย. 57  
มหาวทิยาลยั
แหง่ชาตลิาว 
กรงุเวยีงจันทน ์
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88 ภาษาตะวันตก/

เยอรมัน 
อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส  

วทิยากรเตรยีมความพรอ้ม
นักเรยีนเพือ่เขา้รว่มแขง่ขนั
ภาษาเยอรมันโอลมิปิก 
(Deutsch Olympiade) ปี 2557 
ณ ประเทศเยอรมน ี

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  10-21 ม.ีค.57 

89 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส  

วทิยากรโครงการคา่ย
ภาษาเยอรมันสําหรับนักเรยีนที่
เรยีนภาษาเยอรมนัจากท่ัว
ประเทศ  ในหวัขอ้ “Auf 
Deutsch gesagt!” (มาพดู
ภาษาเยอรมันกนัเถอะ)  

สมาคมครภูาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย  

25-27 ม.ีค.57 

90 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.อคัร เชา้
ฉอ้ง 

วทิยากรรว่มบรรยายในหวัขอ้ 
“ทําไมภาษาเยอรมัน (ยัง) มี
ความสําคญัในไทย”  

หา้งหุน้สว่นจํากดั เยอรมัน บุค๊ 
เซน็เตอร ์ 

17 ส.ค. 57 
เวลา 11.00-
12.00 น.  

91 ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ 
ภริมนตร ี

วทิยากรบรรยายเรือ่ง 
"โครงการวจัิยรัสเซยีใหมแ่ละ
ลูท่างความสมัพันธก์บัไทย" 

สมาคมนักวจัิย 24 ต.ค. 56 
เวลา10.30-
12.00 น. 

92 ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ 
ภริมนตร ี

วทิยากรบรรยายเรือ่ง"
ความสมัพันธไ์ทย-รัสเซยี:กา้วสู่
หุน้สว่นยทุธศาสตร"์ 

ม.ธรรมศาสตรแ์ละกระทรวง
การตา่งประเทศ 

28 พ.ย.56 
10.00-12.00น.

93 ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ 
ภริมนตร ี

วทิยากรรับเชญิในรายการขา่ว
สถานโีทรทัศน ์Thai PBS ชว่ง
ตอบโจทย ์ตอนวเิคราะห์
สถานการณ์ กรณีพพิาทใน
ยเูครน 

สถานโีทรทัศน ์Thai PBS 5 ม.ีค.57  
เวลา 22.00-
22.30 น. 

94 ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ 
ภริมนตร ี

เป็นวทิยากรบรรยายภาษา
รัสเซยีระดับตน้สําหรับ
มัคคเุทศก ์

มหาวทิยาลยัราชภัฎธนบรุ ี วันที ่1-15 
ก.ค. 57 

95 ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ 
ภริมนตร ี

เป็นวทิยากรบรรยายภาษา
รัสเซยีระดับกลางสําหรับ
มัคคเุทศก ์

มหาวทิยาลยัราชภัฎธนบรุ ี วันที ่15-30 
ก.ค. 57 

96 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.จันทรา 
ประมลูทรัพย ์

บรรยายเรือ่ง "ศลิปะ วัฒนธรรม 
และสถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืง
บารเ์ซโลนา ประเทศสเปน" 

บรษัิท ท็อปกนั จํากดั 15 ก.ย. 57 
เวลา 17.00-
19.00 น. 

97 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.สกุจิ  
พูพ่วง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
สําหรับตพีมิพใ์นวารสาร
รามคําแหงฉบบัมนุษยศาสตร ์

วารสารมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

11 ม.ีค. 57 

98 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ทีป่รกึษาและผูป้ระเมนิโครงการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีล่า่มแปลภาษาของ
สถาบนัฯ 

สถาบนัฝึกอบรมระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยการดําเนนิการ
ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย 

เริม่ตัง้แต ่1 
ม.ค.-31 ธ.ค.57

99 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
ทักษะลา่มประจําปีงบประมาณ 
56 

กรมขา่วทหาร กองบญัชาการ- 
กองทัพไทย 

15-ก.พ.-56 

100 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

การฝึกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะ
ลา่ม 

กรมขา่วทหาร กองบญัชาการ-
กองทัพไทย 

17 ม.ิย. 57 
เวลา 9.00 - 
12.00 น. 

101 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรการฝึกปฏบิตัหินา้ทีล่า่ม
โดยวธิกีารแปลแบบฉับพลนั
ใหแ้กนั่กวเิทศสมัพันธข์องสํานัก
ภาษาตา่งประเทศ จํานวน 6 คน 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

พ. 13 และ ศ. 
15 ส.ค. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

102 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรในโครงการฝึกอบรม
ลา่มแปลสําหรับระบบงาน
ยตุธิรรมและกฎหมายเพือ่
คุม้ครองสทิธนัิกทอ่งเทีย่วใน
หวัขอ้เรือ่ง ภาษาองักฤษที่
จําเป็นสําหรับนักกฎหมาย 

กระทรวงการทอ่งเทยีวและ
กฬีา 

26 ส.ค. 57 
เวลา 13.30-
16.30 น.  

103 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรในการบรรยายเรือ่ง 
เทคนคิการเป็นลา่ม
ภาษาตา่งประเทศในคดอีาญา 
 

สํานักงานศาลยตุธิรรม 2 ก.ย. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น.  
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104 ภาษาตะวันตก/

สเปน 
อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ลา่มแปลแปลพดูพรอ้ม 
simultaneous interpreter 
ภาษาองักฤษ-ไทย สําหรับการ
ประชมุ NUSKIN  Star 
Academy and Opportunity 
Summit 

บรษัิทยนูคิ ทรานสเลชัน่ 
จํากดั 

ระหวา่ง 4-6 
ก.ย. 57 

105 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

กรรมการปรับปรงุหลกัเณฑก์าร
ทับศพัทภ์าษาอติาเลยีน 

ราชบณัฑติยสถาน เดอืนม.ิย. 56- 
พ.ค. 57  เวลา 
9.00-11.00น. 

106 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

ผูแ้ปลบทนําชมนทิรรศการศลิป์
แผน่ดนิครัง้ที ่6 

สถาบนัสริกิติ ิ ์(ผา่นบรษัิท
โอเวชัน่สตดูโิอ จํากดั) 

ต.ค. 56  
ม.ค.-ก.พ. 57 
4,9,11 เม.ย.57

107 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

ผศ.สรรควัฒน ์
ประดษิฐพงศ ์

วทิยากรบรรยายในวชิา IIL242 
Italian for Hotel ใหแ้ก่
นักศกึษาหลกัสตูรนานาชาต ิ 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ  22 ก.ย. 57 
เวลา 9.00-
11.00 น. 

108 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

อ.ดร.เคลาดโิอ 
เปลคูาน ิ

การบนัทกึเสยีงบทนําชม
นทิรรศการศลิป์แผน่ดนิครัง้ที ่6 
ภาษาอติาเลยีน 

สถาบนัสริกิติ ิ ์(ผา่นบรษัิท
โอเวชัน่สตดูโิอ จํากดั) 

วันที ่4,9,11 
เม.ย. 57 

109 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ชตุมิณฑน ์
เกษมณี 

ทีป่รกึษาการแปลผลติภัณฑเ์ป็น
ภาษาเกาหลเีพือ่สง่ออกประเทศ
เกาหล ี

บรษัิทมติรผล ตัง้แต ่ส.ค. 
57-ต.ค57 

110 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานเพือ่จัดทําและ
พัฒนาสือ่และตําราการเรยีนการ
สอน ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) 

2552-ปัจจบุนั 

111 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานพจนานุกรมศพัท์
ปัจจบุนัภาษาไทยและภาษาจนี 

ราชบณัฑติยสถาน 2552-ปัจจบุนั 

112 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

กรรมการบรหิารสมาคมครู
ภาษาจนี แหง่ประเทศไทย 

สมาคมครภูาษาจนีแหง่
ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั 

113 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานโครงการ A Study 
of Royal Siamese Maps: 
China (1) and China (2) 

สมาคมครภูาษาจนีแหง่
ประเทศไทย 

2553-ปัจจบุนั 

114 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

บรรยายพเิศษหวัขอ้ "ภาษาจนี
และวัฒนธรรมในชวีติประจําวัน" 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 

ศ. 4 เม.ย. 57  
เวลา 08.30-
11.20 น. และ
เวลา 13.30-
16.20 น. 

115 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

ประชมุคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบัมาตรฐาน
ความรูสํ้าหรับครแูละอ.ไทยที่
สอนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ครัง้ที ่1/2557 
วันที ่19เม.ย.57  
ครัง้ที ่2/2557 
วันที ่20เม.ย.57  
ครัง้ที ่3/2557 
วันที ่21เม.ย.57  

116 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์
ชณุหเรอืงเดช 

คณะทํางานเพือ่จัดทําและ
พัฒนาสือ่และตําราการเรยีนการ
สอน ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

2552-ปัจจบุนั 

117 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์
ชณุหเรอืงเดช 

คณะทํางานพจนานุกรมศพัท์
ปัจจบุนัภาษาไทยและภาษาจนี 

ราชบณัฑติยสถาน 2552-ปัจจบุนั 

118 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์
ชณุหเรอืงเดช 

คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูร
และมาตรฐานการศกึษา
หลกัสตูรนานาชาต ิการบรหิาร
การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 
มหาวทิยาลยัสยาม 

มหาวทิยาลยัสยาม 2553-ปัจจบุนั 

119 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์
ชณุหเรอืงเดช 

ประชมุคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบัมาตรฐาน
ความรูสํ้าหรับครแูละอ.ไทยที่
สอนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ครัง้ที ่1/2557 
วันที ่19เม.ย.57  
ครัง้ที ่2/2557 
วันที ่20เม.ย.57  
ครัง้ที ่3/2557 
วันที ่21เม.ย.57
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120 ภาษาตะวันออก/

จนี 
ผศ.ดร.สรุยี ์
ชณุหเรอืงเดช 

บรรยายในหวัขอ้เรือ่ง"วเิทศ
สมัพันธแ์ละความเป็นตวัของ
ตวัเองของการพัฒนาวชิาการ
ดา้นภาษาจนีใน
สถาบนัอดุมศกึษาไทย" 

ภาควชิาภาษาจนี คณะศลิป
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศนูยรั์งสติ  

ศ. 25 เม.ย. 57 
เวลา 09.00-
16.00น. 

121 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี 
ตัง้ยนืยง 

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ 
"ธรรมราชาในคตจินี" ใน
โครงการเสวนาเรือ่ง คณุธรรม 
จรยิธรรม วัฒนธรรม : มมุมอง
จากเรือ่งเลา่เปาบุน้จิน้ 

สถาบนัไทย-จนีศกึษา 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ
พระเกยีรต ิ

อ. 24 ธ.ค. 56 
เวลา 13.00-
15.00 น. 

122 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี 
ตัง้ยนืยง 

วทิยากร ในหวัขอ้ "วาทกรรม
ธรรมรัฐ ธรรมราชาใน เจนิกวาน
เจิง้เยา่ : ราชนัวทิยาแหง่
ราชวงศถั์ง" 

สถาบนัเอเชยีตะวันออกศกึษา  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ศนูยรั์งสติ 

ศ. 7 ม.ีค. 57  
เวลา 13.00-
13.45 น. 

123 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี 
ตัง้ยนืยง 

กรรมการสอบป้องกนั
วทิยานพินธ ์ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ
พระเกยีรต ิ คณะศลิปศาสตร ์

ส. 5 เม.ย. 57 
เวลา 9.00-
12.00 น.  

124 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์
ธรีพจนยี ์

ประชมุคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบัมาตรฐาน
ความรูสํ้าหรับครแูละอ.ไทยที่
สอนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ครัง้ที ่1/2557 
วันที ่19เม.ย.57  
ครัง้ที ่2/2557 
วันที ่20เม.ย.57  
ครัง้ที ่3/2557 
วันที ่21เม.ย.57  

125 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู

กรรมการวชิาการผูท้รงคณุวฒุ ิ
ของภาควชิาภาษาจนีธรุกจิ 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ธรุกจิบณัฑติย ์

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ธรุกจิบณัฑติย ์

ภาคปลาย 
2556 

126 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.หทัย แซ่
เจีย่ 

กรรมการในคณะกรรมการ
ดําเนนิงานดา้นภาษาจนี 
สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

ภาคตน้ 2557 

127 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ศนัสนยี ์เอก
อจัฉรยิา 

ประชมุคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบัมาตรฐาน
ความรูสํ้าหรับครแูละอ.ไทยที่
สอนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ครัง้ที ่1/2557 
วันที ่19เม.ย.57  
ครัง้ที ่2/2557 
วันที ่20เม.ย.57  
ครัง้ที ่3/2557 
วันที ่21เม.ย.57  

128 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.อภริด ีเจรญิ
เสนยี ์

ประชมุคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบัมาตรฐาน
ความรูสํ้าหรับครแูละอ.ไทยที่
สอนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ครัง้ที ่1/2557 
วันที ่19เม.ย.57  
ครัง้ที ่2/2557 
วันที ่20เม.ย.57  
ครัง้ที ่3/2557 
วันที ่21เม.ย.57  

129 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

Ms.Michiko 
IMAI 

บรรยายในหวัขอ้เรือ่ง "การ
สนทนา" 

เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ กรงุเทพฯ พฤ. 24 เม.ย.57 
เวลา 08.45-
11.45 น. 

130 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด 
ศตีสิาร 

สอบวทิยานพินธ ์ป.เอก หวัขอ้"
การดํารงอยูข่องพทุธศาสนา
นกิายฌงิวนแหง่หบุเขาโคยะ" 

ม.ธรรมศาสตร ์ ภาคปลาย 56 

131 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด 
ศตีสิาร 

กรรมการตดัสนิการประกวด
สนุทรพจนภ์าษาญีปุ่่ น 

ภาควชิาภาษาญีปุ่่ น คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัรังสติ 

ศ. 22 พ.ย. 56 
เวลา 8.30-
16.30 น.  

132 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด 
ศตีสิาร 

วทิยากรบรรยาย Cross Culture 
Awareness 

บรษัิท อซีซูมุอเตอร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั  

อ. 29 เม.ย. 57 
เวลา 9.30-
15.30 น.  

133 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด 
ศตีสิาร 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้ "Cross 
Culture Awareness" ในการ
ปฐมนเิทศใหแ้กพ่นักงานชาว
ญีปุ่่ น บรษัิทอซีซู ุโกลบอล ซวี ี
เอ็นจเินยีริง่ เซน็เตอร ์ในเครอื
อซีซู ุกรุ๊ป  

บรษัิทอซีซู ุโกลบอล ซวี ีเอ็น
จเินยีริง่ เซน็เตอร ์ในเครอือซีู
ซ ุกรุ๊ป 

20 ม.ิย. 57 
เวลา 9.00-
11.00 น. และ
วันที ่24 ม.ิย. 
57 เวลา 
9.00-11.00น. 
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134 ภาษาตะวันออก/

ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

กรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธ ์ของนักศกึษา
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สาร
และวัฒนธรรมญีปุ่่ น ภาคปกต ิ
สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์

คณะภาษาและการสือ่สาร  
สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์ 

9 ก.ค. 57 
เวลา 09.00-
15.00 น. 

135 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.
กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ

วทิยากรพเิศษเรือ่ง "รปูและ
สํานวนในระดบัตน้ทีพ่บเจอใน
การสือ่สาร: การใชภ้าษาญีปุ่่ น
ของชาวไทย"  "กจิกรรมการ
สอนเขยีนใหส้นุก-ขัน้ตอนการ
ปรับใหเ้ขา้กบัผูเ้ขยีนและ
เป้าหมาย" และ "ภาคปฏบิัตขิอง
การสอนแบบรวมทักษะ" 

เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ กรงุเทพฯ ส.18 ม.ค.-อา. 
19 ม.ค. 57   
เวลา 09.00-
16.00  น. 

136 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

กรรมการตดัสนิการประกวด
สนุทรพจนภ์าษาไทย ครัง้ที ่28 

สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี
(ไทย-ญีปุ่่ น) 

อา. 24 พ.ย 56 
เวลา 13.00-
16.00 น.  

137 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

บรรยายพเิศษ ใหค้วามรูว้ชิา
เสรมิทักษะภาษาญีปุ่่ น รหสั ญ 
33202 และ ญ 33204   

โรงเรยีนราชนิบีน  รหสั ญ 33202  
เริม่วันพฤ. 15 
พ.ค. - ก.ย.57 
และ ญ 33204  
วันอา. 4 ของ 
ต.ค. 57-ก.พ. 
58  ทกุวัน
พฤหสับด ี  
เวลา 08.30-
10.10  น. 

138 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

กรรมการสมาคม สมาคมญีปุ่่ นศกึษาในประเทศ
ไทย 

2555-2557 

139 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.ยพุวรรณ 
โสภติวฒุพิงศ ์

วทิยากรบรรยาย Cross Culture 
Awareness 

บรษัิท อซีซูมุอเตอร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั  

อ. 29 เม.ย. 
57 เวลา 
9.30-15.30 
น.  

140 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ี

วทิยากรในงาน "JAPAN 
EDUCATION FAIR" งานแนะ
แนวศกึษาตอ่ประเทศญีปุ่่ นครัง้
ที ่24 บรรยายในหวัขอ้ 
"เสน้ทางสูก่ารเป็นนักศกึษา
ปรญิญาโทและเจาะลกึการเขยีน
แผนงานวจัิย"  

ศนูยแ์นะแนวศกึษาตอ่ประเทศ
ญีปุ่่ นเจเอ็ดดเูคชัน่ 

ส. 15 ม.ีค. 57  
เวลา 14.00-
16.00 น. 

141 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ี

บรรยายหวัขอ้"การอา่น" เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ กรงุเทพฯ พ. 23 เม.ย. 
57 เวลา 
13.00-16.10 
น. 

142 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ี

วทิยากรพเิศษ บรรยายในหวัขอ้ 
"เสน้ทางสูก่ารเป็นนักศกึษา
ปรญิญาโทและเจาะลกึการเขยีน
แผนงานวจัิย" ในงาน 
"JEDUCATION FAIR" งานแนะ
แนวศกึษาตอ่ประเทศญีปุ่่ นครัง้
ที ่25  

ศนูยแ์นะแนวศกึษาตอ่ประเทศ
ญีปุ่่ นเจเอ็ดดเูคชัน่ งาน 
"JEDUCATION FAIR" 

อา. 7 ก.ย. 57  
เวลา 15.30-
16.30 น. 

143 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรเสวนาหวัขอ้ "ภาษา
งดงามในกามนติ" ในงานเสวนา
วชิาการ "125 ปี พระยาอนุมาน
ราชธน" 

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรมศลิปากร 

13 ธ.ค. 56 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

144 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง ภาษาไทย
สอนงา่ย ในงานประชมุวชิาการ 
"สบืสานภาษาไทย เทดิไทอ้งค์
ราชนัย ์สานฝันเครอืขา่ยครู
ภาษาไทย" 

สํานักงานศกึษาธกิารภาค 3 14-ม.ค.-57 
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145 ภาษาตะวันออก/

บาล ี
ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ทีป่รกึษาของคณะกรรมการ
ดําเนนิงาน ในโครงการชมุนุม
กาชาด ครัง้ที ่11 เฉลมิพระ
เกยีรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีอปุนายกิาผูอํ้านวยการ
สภากาชาดไทย ในโอกาส
ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 
เมษายน 2558 “สภากาชาด
ไทย: การพัฒนาระบบ
อาสาสมัครเพือ่ขับเคลือ่นจติ
อาสาในสงัคมไทย”   

สภากาชาดไทย  ปี 2557 - 
2558 

146 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา 
หะยยีะโกะ 

อ.พเิศษสอน รายวชิา อศ.483 
ภาษามาเลเซยี ระดบัสงู 2  
ตลอดภาคการศกึษา 2/2556 

โครงการเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใตศ้กึษา คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ทกุวันองัคาร 
ตัง้แต ่4 พ.ย. 
56 ถงึวันที ่22 
ก.พ. 57 เวลา 
09.30-12.00น.

147 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา 
หะยยีะโกะ 

รายงานความกา้วหนา้และให ้
ขอ้เสนอแนะงานวจัิย
มหาบณัฑติ  

สกว. ดา้นมนุษยศ์าสตร-์
สงัคมศาสตร ์

ส. 24 พ.ค. 57

148 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา 
หะยยีะโกะ 

รายงานและใหข้อ้คดิเห็นการ
ตรวจทานหลกัเกณฑก์ารทับ
ศพัทม์ลายตูามอักษรโรมัน (รมู)ี 

ราชบณัฑติยสถาน ก.ค.-57 

149 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา 
หะยยีะโกะ 

วทิยากรบรรยายแกนั่กศกึษา
ของโครงการเอเชยีตะวันออก
เฉียงใตศ้กึษา รายวชิาภาษา
มาเลเซยีระดบัตน้ 1 และภาษา
มาเลเซยีระดบักลาง 1  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ภาคการศกึษา
ที ่1/57  

150 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา 
หะยยีะโกะ 

ตรวจและแกไ้ขงานแปลหนังสอื 
KUASA KEPEIMIMPINAN AL-
FATEH 

มลูนธิสิรา้งสขุ มสุลมิไทย 
แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะ
มสุลมิไทย เพือ่การศกึษา 

13 ส.ค.-31 
ต.ค. 57 

151 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

กรรมการคดัเลอืกขา้ราชการ
รัฐสภาสามัญ ตําแหน่งนักวเิทศ
สมัพันธป์ฏบิตักิาร 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ภาคปลาย 
2556 

152 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

เสวนาทางวชิาการเรือ่ง"รอ้ย
ภาษามาสูจ่งึรูเ้พลง: ลาว เขมร 
เวยีดนาม" 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

11-12 พ.ย. 
56 

153 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

บรรยายในหวัขอ้ "วรรณกรรมลุม่
น้ําโขง" 

มลูนธิโิครงการตํารา
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

พฤ. 28 พ.ย. 56 
เวลา 15.30-
17.00น.  

154 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

การเสวนาเรือ่ง"การแปลในฐานะ
จนิตนาการประสบการณ์อืน่"  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 23-25 ม.ค.57 

155 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

บรรยายพเิศษหวัขอ้ "ภาษา
เวยีดนามและวัฒนธรรมใน
ชวีติประจําวัน" 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

ศ. 25 เม.ย. 57  
เวลา 08.30-
11.20 น. และ
เวลา 13.30-
16.20น. 

156 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

สายตา่งประเทศ ศนูยป์ฏบิตักิาร
ขา่ว ฝ่ายขา่ว สถานวีทิยุ
โทรทัศนก์องทัพบก สมัภาษณ์
อ.มนธรืา  ราโท เพือ่ทํารายงาน
พเิศษในชว่งคอลมัน ์"ชาติ
มั่นคง" ตอนภาษาตา่งประเทศ
กบัความมั่นคงของชาต ิ 

สายตา่งประเทศ ศนูย์
ปฏบิตักิารขา่ว ฝ่ายขา่ว สถานี
วทิยโุทรทัศนก์องทัพบก  

12 ม.ิย.  57      
(ออกอากาศ
ขา่วภาคคํา่ 
เวลา 18.30 
น. ในวันที ่18-
19 ม.ิย.  57) 

157 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

วทิยากรอบรม "โครงการพัฒนา
ผูนํ้ายคุใหมเ่พือ่เตรยีมความ
พรอ้มเขา้สู ่AEC" ใหแ้กผู่บ้รหิาร
ระดบักลางขึน้ไปของ 

กระทรวงการคลัง  17-18 และ 22 
ก.ค. 57  

158 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

บรรยายในหวัขอ้ภาษาและ
วรรณกรรมเวยีดนาม 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ี 

21 ก.ค. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น.  
 



48 

 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
159 ภาษาตะวันออก/

เวยีดนาม 
รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

อา่นบทความเรือ่ง "หมูเ่กาะ
พาราเซล (Paracel Islands) 
และหมูเ่กาะสแปรตลยี ์(Spratly 
Islands) ในมมุมองของ
เวยีดนาม: ภาพสะทอ้น
ความสมัพันธเ์วยีดนาม-จนี" 

ศนูยว์จัิยพหลุกัษณ์สงัคมลุม่
น้ําโขง 

ภาคตน้ 57 

160 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

พจิารณาคณุภาพบทความ ศนูยว์จัิยพหลุกัษณ์สงัคมลุม่
น้ําโขง 

ภาคตน้ 57 

161 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ 
อาดมั 

ประธานจัดงานโรงเรยีนบา้น
เกษมสขุ "สานสมัพันธ ์40 ปี 
เกษมสขุ" เพือ่หารายไดใ้นการ
พัฒนาการศกึษาใหก้ับโรงเรยีน 

โรงเรยีนบา้นเกษมสขุ จ.ตราด 29 ม.ีค.57 
เวลา 15.00น. 

162 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ 
อาดมั 

แตง่ตัง้เป็นทีป่รกึษาฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลาง
อสิลามแหง่ประเทศไทย 

1 พ.ค. 56- 1 
พ.ค. 58 

163 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

ผูท้รงคณุวฒุสิอบเคา้โครงปรญิญา
นพินธ ์หวัขอ้เรือ่ง "การโจมตแีละ
การสนับสนุนทีป่รากฏในวาทกรรม
การเมอืง: กรณีศกึษารายการชธูง
และรายการสายลอ่ฟ้า" 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

26 ก.ย. 56 
เวลา 10.00 - 
12.30 น. 

164 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

อ.พเิศษสอนรายวชิา 411 709 
สมัมนาสมัพันธสารและวัจนปฏบิตั ิ
ศาสตร ์ 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

19,26 ธ.ค.56, 
2,9 และ 16 
ม.ค. 57 เวลา 
9.00-12.00น. 

165 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

กรรมการตรวจสอบวทิยานพินธ์
ใหก้ับ นักศกึษาระดบัปรญิญา
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
หวัขอ้เรือ่ง "อปุลักษณ์เกีย่วกบั
ธรรมะในปาฐกถาธรรมของพทุธ
ทาสภกิข"ุ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร   

13 ม.ีค. 57  
เวลา 13.00 - 
16.00 น. 

166 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ
เรือ่ง "การวเิคราะหบ์ทสนทนาใน
แบบเรยีนภาษาไทยสําหรับผูเ้รยีน
ตา่งชาต"ิ  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

24 ม.ีค. 57 
เวลา 10.00 - 
12.00 น.  

167 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ของ
นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา
ภาษาศาสตรเ์พือ่การสือ่สาร คณะ
ศลิปศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

3 เม.ย. 57 
เวลา 13.00 
น.  

168 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

วทิยากรในโครงการเสวนา
ปรับปรงุหลกัสตูรปรญิญาโท 
สาขาวชิาภาษาไทย 

ภาควชิาภาษาไทย  คณะศลิป
ศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

4 ม.ิย. 57  
เวลา 9.15 - 
12.45 น.  

169 ภาษาไทย ผศ.ดร.
ปรมนิท ์จารวุร 

กรรมการพจิารณาหวัขอ้
วทิยานพินธใ์หก้บั นายสทุธนัินท ์
ศรสีมศกัดิ ์นักศกึษาระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
หวัขอ้เรือ่ง "บทประพันธร์อ้ยแกว้
ของเจา้พระยาเสด็จสเุรนทราธบิดี
ในฐานะวรรณกรรมคําสอน" 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร   

13 ม.ีค. 57 
เวลา 13.00 - 
16.00 น.  

170 ภาษาไทย ผศ.ดร.
ปรมนิท ์จารวุร 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
“บทบาทของวัฒนธรรมในการ
จัดการการทอ่งเทีย่วในหมูบ่า้น
หนองขาว อ.ทา่มว่ง จ.
กาญจนบรุ”ี  ในโครงการเสวนา 
ชดุ การทอ่งเทีย่วไทยในศตวรรษ
ที ่ 21 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

27 ก.ค. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

171 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร 
ภักดผีาสขุ 

กรรมการตรวจสอบวทิยานพินธ์
ใหก้ับนางสาวดาราพร ศรมีว่ง 
นักศกึษาระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
หวัขอ้เรือ่ง "การประกอบสรา้งอตั
ลกัษณ์ของนักเขยีน : กรณีศกึษา
เรือ่งเลา่จากประสบการณ์ชวีติของ
เสกสรรค ์ประเสรฐิกลุ" 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร   

8 ม.ค. 57 
เวลา 14.30 
น. 
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172 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร 

ภักดผีาสขุ 
กรรมการสอบวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"การแสดงความสนทิสนมในการ
สนทนาระหวา่งเพือ่นเพศ
เดยีวกนั" ของ นายโรจนศ์กัดิ ์ 
แสงแกว้  นักศกึษาปรญิญาโท  
สาขาวชิาภาษาศาสตรเ์พือ่การ
สือ่สาร  คณะศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

30 พ.ค. 57  
เวลา 9.30 - 
12.00 น.   

173 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร 
ภักดผีาสขุ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “ทศิทาง
การศกึษาวจัิยคตชินไทย”  ใน
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
"วลยัลกัษณ์วจัิย"  ครัง้ที ่6 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  4 ก.ค. 57   

174 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

ประธานกรรมการสอบปากเปลา่
ขัน้สดุทา้ยวทิยานพินธห์ลกัสตูร
ศลิปศาสตร-มหาบณัฑติ  

วทิยาลยันวัตกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

11 เม.ย. 57 
เวลา 9.00 น. 
เป็นตน้ไป 

175 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

วทิยากรในโครงการสมัมนาทาง
วชิาการประวัตศิาสตรแ์ละจารตี
ประเพณี  เรือ่ง เรือ่งของขา้วที่
เรา (ไม)่ รูจั้ก : ขนบประเพณี
เกีย่วกบัขา้วในไทยและประเทศ
เพือ่นบา้น  บรรยายหวัขอ้ "ขา้ว
คอยฝน : พธิกีรรมเพือ่การกนิดี
อยูด่"ี 

กรมศลิปากร 21-พ.ค.-57 

176 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

วทิยากรในโครงการวจัิยเพลง
พืน้บา้นภาคกลาง บรรยายหวัขอ้ 
"เพลงพืน้บา้นภาคกลาง: มรดก
ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของ
ประเทศไทยและของโลก" 

โครงการวจัิยเพลงพืน้บา้นภาค
กลาง กองสง่เสรมิศลิปะและ
วัฒนธรรม มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

16 - 21 ก.ค. 
57  เวลา 9.30 
- 16.00 น. 

177 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "ทา้ว
ฮุง่ทา้วเจอืง : วรรณคดขีองชาว
สวุรรณภมู ิความสมัพันธข์องคน
ในอาเซยีน" ในโครงการ “ทา้ว
ฮุง่ทา้วเจอืง : ภาษาและ
วรรณกรรมของคนอาเซยีน” 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสกลนคร 

พฤ. 6 ก.พ. 
57 เวลา 8.00 
- 16.00 น. 

178 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา  

วทิยากรงานเสวนา “เลา่ขาน
ตํานานศาลายา” ครัง้ที ่8 ตอน 
พญากง-พญาพาน: สบืสาน
ตํานาน สานความรู ้สูเ่ศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

พ. 19 ก.พ. 
57 เวลา 
15.00 - 
16.00 น. 

179 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา  

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ 
"เศรษฐกจิสรา้งสรรคก์ับการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม" 
ใหแ้กนั่กศกึษาหลกัสตูรศลิปศา
สตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
บรหิารงานวัฒนธรรมรุน่ MCT 14

วทิยาลยันวัตกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

1 ม.ีค. 57 
เวลา 10.00 - 
12.00 น.  

180 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรในการสมัมนาทางวชิาการ
เรือ่ง "การวจัิยทางวัฒนธรรมเพือ่
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน : การ
พัฒนาอตุสาหกรรมวัฒนธรรมสอง
ฝ่ังโขง" 

สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

7-ม.ีค.-57 

181 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรโครงการอบรม "ครู
ภาษาไทยสูอ่าเซยีน" บรรยาย
เรือ่ง "วรรณคดไีทย วรรณคดี
อาเซยีน" ครัง้ที ่1 

ราชบณัฑติยสถาน 22 พ.ค. 57   

182 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรโครงการอบรม “ครู
ภาษาไทยสูอ่าเซยีน” บรรยาย
เรือ่ง “วรรณคดไีทย วรรณคดี
อาเซยีน” ครัง้ที ่2 

ราชบณัฑติยสถาน พฤ. 12 ม.ิย. 
57  

183 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรในโครงการ "ภาษาไทย 
วถิไีทย"  บรรยายเรือ่ง  "แนว
กนิ ถิน่หลวง" 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
บรูพา 

28 ส.ค. 57  
เวลา 9.00 - 
12.00 น.   
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184 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 

เรอืงรักษ์ลขิติ 
วทิยากรอภปิราย เรือ่ง "การวจัิย
วรรณกรรมการแสดง" ในการ
ประชมุวชิาการ เรือ่ง "แนว
ทางการวจัิยนาฏกรรม" 

สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

6 ก.ย. 57  
เวลา 9.30 - 
10.15 น.   

185 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร 
ณ ถลาง 

วทิยากรในโครงการเสวนา
ปรับปรงุหลกัสตูรปรญิญาโท 
สาขาวชิาภาษาไทย 

ภาควชิาภาษาไทย  คณะศลิป
ศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

4 ม.ิย. 57  
เวลา 9.15 - 
12.45 น.  

186 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่ 
อามระดษิ 

วทิยากรในโครงการอบรม "ครู
ภาษาไทยสูอ่าเซยีน" บรรยาย
เรือ่ง "ความสมัพันธภ์าษาไทย-
ภาษาเขมร" 

ราชบณัฑติยสถาน รว่มกบั
มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์
ธาน ี 

13-ม.ิย.-57 

187 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่ 
อามระดษิ 

กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนั
ระดบัมัธยมศกึษาปีที ่1-3 รอบ
ชงิชนะเลศิ  

โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั 21 ส.ค. 57 
เวลา 9.30-
12.00 น.  

188 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี
จรัสจรงุเกยีรต ิ

กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนั
ระดบัมัธยมศกึษาปีที ่1-3 รอบ
ชงิชนะเลศิ  

โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั 21 ส.ค. 57 
เวลา 9.30-
12.00 น.  

189 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์ 
จัตทุะศร ี

กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนั
ระดบัมัธยมศกึษาปีที ่1-3 รอบ
ชงิชนะเลศิ  

โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั 21 ส.ค. 57 
เวลา 9.30-
12.00 น.  

190 ภาษาไทย อ.ดร.น้ําผึง้ 
ปัทมะลางคลุ 

อ.พเิศษสอนหวัขอ้ "แนวทางการ
วจัิยดา้นวรรณกรรมไทย" รายวชิา 
ศศภท 491 สมัมนาภาษาและ
วรรณกรรมไทย ในภาคการศกึษา
ที ่2/2556 ใหก้บันักศกึษาคณะ
ศลิปศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

3 ธ.ค. 56 
เวลา 9.00 - 
12.00 น. 

191 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ประชมุคณะทํางานจัดทํา
พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผน
จนี 

กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก 
กระทรวงสาธารณสขุ 

13 ธ.ค. 56 
เวลา 9.00 - 
16.30 น. 

192 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรในโครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน:พัฒนา 
การเรยีนการสอนภาษาไทย ใหก้บั
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อน
ภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่4 - ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง
การวเิคราะหล์ักษณะขอ้สอบ
ระดบัชาต ิO-NET , LAS , PISA 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1 

28 ม.ิย. 57 
เวลา 8.30 - 
16.30 น.   

193 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ใหข้อ้มลูเกีย่วกับการใช ้
ภาษาไทย และความหมายของ
ภาษาไทย เพือ่ประกอบสํานวน
คดหีมิน่พระบรมเดชานุภาพ 

กองกํากบัการ 1 กองบงัคบั
การปราบปรามการกระทํา
ความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรม
ทางเทคโนโลย ี

30 ม.ิย. 57  
เวลา 10.00น.  

194 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ใหข้อ้มลูเกีย่วกับการใช ้
ภาษาไทย และความหมายของ
ภาษาไทย เพือ่ประกอบสํานวน
คดหีมิน่พระบรมเดชานุภาพ 

กองกํากบัการ 2 กองบงัคบั
การปราบปรามการกระทํา
ความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรม
ทางเทคโนโลย ี

7 ก.ค. 57  
เวลา 14.00น.  

195 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ใหข้อ้มลูเกีย่วกับการใช ้
ภาษาไทย และความหมายของ
ภาษาไทย เพือ่ประกอบสํานวน
คดหีมิน่พระบรมเดชานุภาพ 

กองกํากบัการ 1 กองบงัคบั
การปราบปรามการกระทํา
ความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรม
ทางเทคโนโลย ี

9 ก.ค. 57  
เวลา 10.00น.  

196 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

คณะทํางานจัดทําพจนานุกรม
ศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

จากกรมพัฒนาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลอืก  

8-10 ก.ค. 57 
25 ส.ค. 57 

197 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ใหข้อ้มลูเกีย่วกับการใชภ้าษาไทย
และความหมายของภาษาไทย 
เพือ่ประกอบสํานวนคดหีมิน่พระ
บรมเดชานุภาพ 

กองกํากบัการ 1 กองบงัคบั
การปราบปรามการกระทํา
ความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรม
ทางเทคโนโลย ี

22 ก.ค. 57  
เวลา 10.00น.  

198 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรโครงการสง่เสรมินสิยัรัก
การอา่น ใหก้ับครผููส้อน
ภาษาไทยระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 เรือ่ง “การวเิคราะห์
ลกัษณะขอ้สอบการอา่น (NT)” 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1  

23 ส.ค. 57 
เวลา 8.30-
16.30 น.  
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199 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.ธรีาภรณ์ 

รตธิรรมกลุ 
ผูท้รงคณุวฒุ ิในโครงการสมัมนา
รายงานความกา้วหนา้วทิยานพินธ์
ระดบับณัฑติศกึษา ปี 56 

คณะศลิปศาสตร ์ 
ม.ธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์

จ. 10 ก.พ.57 
เวลา 8.00-
16.30 น. 

200 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.ธรีาภรณ์ 
รตธิรรมกลุ 

ผุท้รงคณุวมุพิจิารณาบทความ คณะมนุษยศาสตร ์ 
ม.รามคําแหง 

26-ก.ย.-57 

201 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
การรับรูแ้ละการออกเสยีง
วรรณยกุตภ์าษาไทยของ
เด็กไทย 

คณะศลิปศาสตร ์ 
ม.ธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์

6 พ.ค.57 
9.30 น. 

202 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
การใชแ้ละการรับรูทํ้านองเสยีง
แสดงอารมณ์ของเด็กไทย 

คณะศลิปศาสตร ์ 
ม.ธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์

6 พ.ค.57 
13.30 น.  

203 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สดุา  
รังกพัุนธุ ์

เขา้รว่มอนุกรรมการสภา
การศกึษาดา้นนโยบายและ
แผนการศกึษา ครัง้ที ่7/56  

สํานักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา 

21-พ.ย.-56 

204 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่กาญจน์
เทพกาญจนา 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานการ
ขอตําแหน่งทางวชิาการระดบัผศ.
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศ.30 พ.ค.57 
เวลา 9.00-
12.00 น.  

205 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่กาญจน์
เทพกาญจนา 

ผูท้รงคณุวฒุใินการประเมนิผล
งานวจัิยดเีดน่เพือ่รับเกยีรตบิตัร
ในการประชมุสดุยอด
มหาวทิยาลยัวจัิยแหง่ชาต ิครัง้
ที ่3 (NRU Summit III) 

สํานักบรหิารโครงการสง่เสรมิ
การวจัิยในอดุมศกึษาและ
พัฒนามหาวทิยาลยัวจัิย
แหง่ชาต ิสํานักงาน
คณะกรรมการอดุมศกึษา 

4-ก.ค.-57 

206 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

review บทความภาษากบั
อํานาจ 2 บทความ (18-23) 

โครงการของ ศ.กติตคิณุ ดร.
อมรา ประสทิธิรั์ฐสนิธุ ์(สกว.) 

ธ.ค.-56 

207 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
โครงการวจัิยมุง่เป้า ชดุ
โครงการสรา้งการรับรู ้
"ภาษาไทย" ในสงัคมไทยและ
โลก รว่มกบั วช และ สกว 

สกว. 3-ม.ีค.-57 

208 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

ประชมุวชิาการกลุม่นวัตกรรม
บรูณาการ 

โครงการของ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา  

20-ม.ีค.-57 

209 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

ประเมนิโครงการวจัิย 1 
โครงการให ้มศว. 

มศว. 18-พ.ค.-57 

210 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

ประเมนิขอ้เสนอโครงการ 5 
โครงการ ใหก้องทนุพัฒนา
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา สกอ 

สกอ. 10-ม.ิย.-56 

211 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

ประเมนิบทความวจัิย 1 
บทความ วารสารสทุธปิรทัิศน์ 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ 23-ม.ิย.-57 

212 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

ผูท้รงคณุวฒุใินการสอบวัด
คณุสมบตัริะดบัปรญิญาเอก และ
สอบโครงรา่งวทิยานพินธ ์ 

มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์ 8 ส.ค. 57 เวลา 
9.00-12.00 น. 
และ 13.00-
16.00 น.  

213 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ประชมุคณะกรรมการพจิารณา
ตําแหน่งทางวชิาการ ครัง้ที ่1/57

มหาวทิยาลลยัราชภัฏจันทร
เกษม 

3-ก.พ.-57 

214 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

พจิารณาผลงานทางวชิาการ
ประเมนิผลงานทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏชยัภมู ิ พ. 26 ก.พ. 
57 

215 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิโครงการวจัิย
มุง่เป้า ชดุโครงการสรา้งการรับรู ้
"ภาษาไทย" ในสงัคมไทยและ
โลก รว่มกบั วช และ สกว 

สกว. 3-ม.ีค.-57 

216 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการพัฒนา
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
ดา้นวชิาการและการวจัิย 

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทร
เกษม  

14-ม.ีค.-57 

217 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ประชมุคณะกรรมการพจิารณา
ตําแหน่งทางวชิาการ ครัง้ที ่2/57

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทร
เกษม  

1-เม.ย.-57 

218 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ประชมุคณะกรรมการพจิารณา 
ตดิตาม และประเมนิผล ชดุ
โครงการ การวรา้งการรับรู ้
"ภาษาไทย" ในสงัคมโลก รว่ม
ระหวา่ง วช และ สกว 

สกว. 22 เม.ย.57 
เวลา 13.00-
16.00  
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219 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์

เหลอืงทองคํา 
วทิยากรในการประชมุชีแ้จง
กรอบการวจัิย ประจําปี57 

กองบรหิารแผนและ
งบประมาณการวจัิย สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ

18-ก.ค.-57 

220 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

เขา้รว่มประชมุคณะผูต้รวจสอบ
ทางวชิาการ ครัง้ที ่1/57  

วช. 4-ส.ค.-57 

221 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

พจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
ครัง้ที ่4/2557 

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทร
เกษม  

19-ก.ค.-57 

222 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผูท้รงคณุวมุปิระเมนิขอ้เสนอ
โครงการวจัิย คอื ชดุโครงวจัิย
การสรา้งการรับรู ้"ภาษาไทย" 
ในสงัคมไทยและโลก 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจัิย 

10-ก.ย.-57 

223 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

วพิากษ์บทความเรือ่ง การแปร
ของวรณยกุตใ์นภาษาไทยทีพ่ดู
โดยคนกําแพงแสนตามตวัแปร
อายแุละถิน่ทีอ่ยู ่: การศกึษา
ทางกลสทัศาสตร ์และ เรือ่ง 
ลกัษณะประสานทางเสยีงสระ
และวรรณยกุตใ์นกลอนบทละคร
เรือ่งพระมะเหลเถไถ 

คณะอกัษรศาสตร ์ม.ศลิปากร 
จ.นครปฐม 

12-ก.พ.-57 

224 ภาษาองักฤษ ผศ.ไซมอน 
เจ.พ.ีไรท ์

วทิยากรในการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาต ิ“2014 English 
Language Studies in the 
Context of ASEAN” ในหวัขอ้ 
“Breathing Life into 
Shakespeare”  

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ี 

29 ม.ีค. 57 
เวลา 13.00-
14.00 น.  

225 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี

ผูป้ระเมนิบทความวจัิยใน
โครงการประชมุวชิาการเสนอ
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา 
บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

10-15 ม.ีค.57 

226 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี

วทิยากรบรรยายในงานสมัมนา
วชิาการระดบันานาชาต ิ“ศลิป
ศาสตรว์ชิาการ ครัง้ที ่1” โดย
บรรยายในหวัขอ้ “Reading 
Dystopian Novel in Utopian 
Society”  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5 ส.ค. 57 
เวลา 9.00-
9.50 น.  

227 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัิน
ธรา ศรอีทัุย 

กรรมการสอบวทิยานพินธ์
นักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาตา่งประเทศ  

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

พฤ. 1 พ.ค. 
57 เวลา 
13.30 น.  

228 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัิน
ธรา ศรอีทัุย 

กรรมการสอบวทิยานพินธ์
นักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่
อาชพี  

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

จ. 30 ม.ิย. 57 
เวลา 10.00 
น.  

229 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

วทิยากรบรรยายพเิศษหวัขอ้ 
English Discourse Analysis 
วชิา อ.610 Applied 
Linguistics in English 
Language Studies 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 5 และ 12 
ม.ค. 57 

230 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

กรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธนั์กศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

โครงการบณัฑติศกึษา 
สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อ. 1 ต.ค. 56 
เวลา 9.30 น. 

231 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

อ.พเิศษสอนในรายวชิาสมัพัน
ธสารวเิคราะห ์

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 30 พ.ย.-22 
ธ.ค.56 

232 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

ผูป้ระเมนิบทความวจัิยใน
โครงการประชมุวชิาการเสนอ
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา 
บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

10-15 ม.ีค.57 
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233 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 

วจิติรโสภณ 
กรรมการสอบวทิยานพินธใ์หก้บั
นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวขิา
ภาษาองักฤษเพือ่อาชพี  

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

พฤ. 5 ม.ิย. 57 
เวลา 9.00 น.  

234 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่ประเมนิ
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
และหลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษศกึษา 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ ภาควชิา
ภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ก.ย.-57 

235 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา 
อตันโถ 

วทิยากรโครงการคา่ยเยาวชน บรษัิท Hewlett-Packard ต.ค.-56 

236 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา 
อตันโถ 

ผูป้ระเมนิบทความวจัิยในโครงการ
ประชมุวชิาการเสนอผลงานวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

10-15 ม.ีค.57 

237 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา 
อตันโถ 

กรรมการประเมนิขอ้สอบ
ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเทเร
ซา อนิต ิ

มหาวทิยาลยัเทเรซา อนิต ิ ปี 2556-2557 

238 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา 
อตันโถ 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิอง สทศ. สทศ. ปี 2556-2557 

239 ภาษาองักฤษ ผศ.ศภุกาญจน์ 
เอีย่มหฤท 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ 1 
บทความ 

กองบรรณาธกิารวารสาร
มนุษยศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์

2557 

240 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ผูป้ระเมนิโครงการวจัิย มหาวทิยาลยัศลิปากร 1-ต.ค.-56 

241 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ผูป้ระเมนิโครงรา่งวทิยานพินธ์
มหาบณัฑติ 

สกอ. 1-ต.ค.-56 

242 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

กรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธนั์กศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

โครงการบณัฑติศกึษา 
สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อ. 1 ต.ค. 56 
เวลา 9.30 น. 

243 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

คณะทํางานรวบรวมขอ้มลูเพือ่
ประกอบการพจิารรณาการ
ประเมนิการสอน 

คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

22-ต.ค.-56 

244 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
ความกา้วหนา้วทิยานพินธ์
มหาบณัฑติ สกว. 

สกว. ม.ีค.-57 

245 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ์
นักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาตา่งประเทศ  

โครงการบณัฑติศกึษา 
สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

พ. 5 ม.ีค. 57 
เวลา 9.00-
12.00 น.  

246 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ผูป้ระเมนิบทความวจัิยใน
โครงการประชมุวชิาการเสนอ
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา 
บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

10-15 ม.ีค.57 

247 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

วทิยากรในการจัดอบรมใหแ้ก่
นักศกึษาหลกัสตูรบณัฑติศกึษา
และคณาจารยข์องคณะศลิป
ศาสตร ์ในหวัขอ้ “English 
articles: The first thing to 
learn, the last thing to 
acquire, if at all”  

สายวชิาภาษา คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 

พฤ. 27 ม.ีค. 
57 เวลา 
13.30-15.30 
น. 

248 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

วทิยากรในการจัดอบรมใหแ้ก่
ผูส้อนชาวตา่งประเทศ ในหวัขอ้ 
“Thai Students’ English 
Grammatical, Reading, and 
Pronunciation Problems and 
How to Motivate Thai 
Students to Learn English”  

โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรัก พ.14 และ ศ. 
16 พ.ค. 57 
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249 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 

พงศไ์พโรจน์ 
ผูท้รงคณุวฒุใิหข้อ้เสนอแนะแก่
นักศกึษาผูรั้บทนุมหาบณัฑติ  
ส.ก.ว. ในหวัขอ้ การพัฒนาการ
จัดการเรยีนรูภ้าษาองักฤษทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจัิย(ส.ก.ว.) 

ส. 24 พ.ค. 
57 เวลา 
11.00-12.00 
น. 

250 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ปัญหา
และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัการรับภาษาทีส่อง: ประเด็น
โตแ้ยง้ทีย่ังไรบ้ทสรปุ” 

โครงการปรญิญาเอก ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

จ. 30 ม.ิย. 57 
เวลา 9.30-
15.00 น. 

251 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “กา้ว
แรกสูค่ณะในฝัน” ในกจิกรรม “วัน
ประภามนตรเีปิดประตสููรั่ว้
มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่1” 

โรงเรยีนประภามนตร ี2  ส. 5 ก.ค. 57 
เวลา 10.15-
12.15 น. 

252 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

กรรมการประเมนิขอ้สอบ
ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเทเร
ซา อนิต ิ

มหาวทิยาลยัเทเรซา อนิต ิ ปี 2556-2557 

253 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
โครงการวจัิย 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 8-ส.ค.-57 

254 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
หลกัสตูรบณัฑติศกึษาสาขาวชิา
การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ และสาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่อาชพี และ
หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ
ทางภาษาองักฤษเพือ่อาชพี  

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

พฤ. 11 ก.ย. 
57 เวลา 
9.00-16.00น. 

255 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลิ
กะมาส 

กรรมการสอบเขา้โครงการ
วทิยานพินธนั์กศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ เป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

โครงการบณัฑติศกึษาสถาน
ภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

17-ธ.ค.-56 

256 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลิ
กะมาส 

ผูป้ระเมนิบทความวจัิยในโครงการ
ประชมุวชิาการเสนอผลงานวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

10-15 ม.ีค.57 

257 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลิ
กะมาส 

กรรมการสอบปกป้องวทิยานพินธ์
นักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
เป็นภาษาตา่งประเทศ 

โครงการบณัฑติศกึษาสถาน
ภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

28-พ.ค.-57 

258 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลิ
กะมาส 

ประเมนิตํารา 'Principles of 
Translation' 

สถาบนัวจัิยและพัฒนา
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ 

11-ม.ิย.-57 

259 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลิ
กะมาส 

ประเมนิตน้ฉบับงานแปล เรือ่ง
สัน้ Katherine Mansfield 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ก.ค.-57 

260 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการวชิาการ หลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
ธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ 

หลกัสตูร International 
Business English 
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ 

ปีการศกึษา 
2556 

261 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

วทิยากรบรรยายและอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร ใหแ้กข่า้ราชการ
ระดบัสงูของกรมพัฒนาทีด่นิ ใน
หวัขอ้ “การเตรยีมความพรอ้มเขา้
สูป่ระชาคมอาเซยีนในดา้นการเขา้
รว่มประชมุระหวา่งประเทศ การ
ตอ้นรับอาคนัตกุะ การรา่งและการ
กลา่วคําปราศรัย และการนําเสนอ
งาน” 

กรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

 31 ม.ีค. - 4 
เม.ย. 57 

262 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการดําเนนิการประกวด
รางวัลวรรณกรรมสรา้งสรรคแ์หง่
อาเซยีนสําหรับนักเขยีนรุน่ใหม ่
(ASEAN Young Writers 
Award) และไดรั้บเชญิเป็นผู ้
แถลงขา่วแกส่ือ่มวลชนรว่มกบั
คณุชมัยภร แสงกระจา่ง คณุบนิ

หอศลิปวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพมหานคร 

วันที ่29 เม.ย. 
57  
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หลา สนักาลาครี ีและผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.อภลิักษณ์ 
เกษมผลกลุ  

263 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและ
มาตรฐานการศกึษา ประจําปี
การศกึษา 2556-2557 ของ 
หลกัสตูรคณะศลิปศาสตร ์
สาขาวชิาภาษาองักฤษสือ่สาร
ธรุกจิ 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
สยาม 

ปีการศกึษา 
2556-2557 

264 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

วทิยากรบรรยายและอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร ใหแ้กข่า้ราชการ
สํานักปลดักระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีา ในโครงการ
พัฒนาทักษะการใช ้
ภาษาองักฤษสําหรับบคุลากร 
เพือ่รองรับการเปิดประชาคม
อาเซยีน  

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและ
กฬีา 

30 ม.ิย. - 2 
ก.ค. 57  

265 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการในคณะกรรมการ
ดําเนนิการคดัเลอืกขา้ราชการ
รัฐสภาสามัญ ประจําปี 2557 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา  ปี 2557 

266 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

วทิยากรและฝึกปฏบิตักิารเรือ่ง 
“การเจรจาตอ่รองและการ
นําเสนองาน” เพือ่เตรยีมความ
พรอ้มในการเขา้รว่มประชมุ
ระหวา่งประเทศ แกแ่พทยแ์ละ
บคุลากรทางการแพทย ์ 

กรมควบคมุโรค สํานักงาน
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

 12-13 ม.ิย. 
57  

267 ภาษาองักฤษ อ.จลิล ์เม็ต
คาฟ 

วทิยากรในการจัดอบรมใหแ้ก่
ผูส้อนชาวตา่งประเทศ ในหวัขอ้ 
“Thai Students’ English 
Grammatical, Reading, and 
Pronunciation Problems and 
How to Motivate Thai 
Students to Learn English”  

โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรัก พ.14 และ ศ. 
16 พ.ค. 57 

268 ภาษาองักฤษ อ.ดร.ฐาป
นัจฉร ์ขนุภักด ี

ผูท้รงคณุวฒุกิารออกขอ้สอบ
วชิาภาษาองักฤษเพือ่คดัเลอืก
เขา้เป็นนักเรยีนนายรอ้ยตํารวจ 

โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ 31 ม.ีค.-1 
เม.ย.57 

269 ภาษาองักฤษ อ.ดร.ฐาป
นัจฉร ์ขนุภักด ี

ใหส้มัภาษณ์เรือ่ง ภาษาองักฤษ
กบัการเขา้สูส่มาคมอาเซยีน 
ทาง ททบ. 5 

ททบ.5 12 ม.ิย. 57       
(ออกอากาศ
ในวันที ่16, 
18 ม.ิย.  57) 

270 ภาษาองักฤษ อ.ดร.ปรณีา 
แขง่ขนั 

ผูป้ระเมนิบทความวจัิยในโครงการ
ประชมุวชิาการเสนอผลงานวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

10-15 ม.ีค.57 

271 ภาษาองักฤษ อ.ดร.ปรณีา 
แขง่ขนั 

วทิยากรในการจัดอบรมใหแ้ก่
นักศกึษาหลกัสตูรบณัฑติ ศกึษา
และคณาจารยข์องคณะศลิป
ศาสตร ์ในหวัขอ้ “Language, 
Culture, and Identity”  

สายวชิาภาษา คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 

ส. 29 ม.ีค. 57 
เวลา 13.30-
15.30 น. 

272 ภาษาองักฤษ อ.ดร.ปรณีา 
แขง่ขนั 

วทิยากรในการจัดอบรมใหแ้ก่
ผูส้อนชาวตา่งประเทศ ในหวัขอ้ 
“Thai Students’ English 
Grammatical, Reading, and 
Pronunciation Problems and 
How to Motivate Thai 
Students to Learn English”  

โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรัก พ.14 และ ศ. 
16 พ.ค. 57 

273 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้"A 
Room of One's Own: จาก 
'นางหอ้ง' นรินาม สู ่'หอ้งนาง' 
นริมติ: นักเขยีนสตรใีนทัศนะ
ของเวอรจ์เินยี วลูฟ์"  
 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

พฤ. 25 ก.ย. 
57 เวลา 
13.00-16.00 
น. 
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274 ภาษาองักฤษ อ.ดรณิทพิย ์

จันทรส์ทิธิ ์
เป็นวทิยากรรายการโทรทัศน ์
Easy English 

ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

เม.ย.-57 

275 ภาษาองักฤษ อ.ดวงฤด ี
เจรญิบณัฑติ 

ใหส้มัภาษณ์รายการวทิย ุ
"สบาย...สบายหลงัขา่ว" หวัขอ้ 
"ภาษาองักฤษสําหรับแรงงาน
ไทยในการกา้วสูย่คุ AEC" 

สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่
ประเทศไทย 

ม.ค.-57 

276 ภาษาองักฤษ อ.ดวงฤด ี
เจรญิบณัฑติ 

ใหส้มัภาษณ์ หวัขอ้ 
"ภาษาองักฤษ ยาขมทีค่นไทย
ตอ้งกลนื" 

หนังสอืพมิพ ์Post Today เม.ย.-57 

277 ภาษาองักฤษ อ.ดวงฤด ี
เจรญิบณัฑติ 

กรรมการประเมนิขอ้สอบ
ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเทเร
ซา อนิต ิ

มหาวทิยาลยัเทเรซา อนิต ิ ปี 2556-2557 

278 ภาษาองักฤษ อ.นภิาพร ตัง้
ตอ่ฤทธิ ์

วทิยากรอดัรายการ Easy 
English  

ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

8-เม.ย.-57 

279 ภาษาองักฤษ อ.รศนาภรณ์ 
วรีวรรณ 

ประธานคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ 

วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
55 จนถงึ 31 
พ.ค. 57 

280 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะ
นันทพิร 

ผูป้ระเมนิบทความวจัิยในโครงการ
ประชมุวชิาการเสนอผลงานวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

10-15 ม.ีค.57 

281 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะ
นันทพิร 

วทิยากรในการจัดอบรมใหแ้ก่
ผูส้อนชาวตา่งประเทศ ในหวัขอ้ 
“Thai Students’ English 
Grammatical, Reading, and 
Pronunciation Problems and 
How to Motivate Thai 
Students to Learn English”  

โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรัก พ.14 และ ศ. 
16 พ.ค. 57 

282 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะ
นันทพิร 

วทิยากรในการจัดอบรมใหแ้ก่
ผูส้อนชาวตา่งประเทศ ในหวัขอ้ 
“Thai Students’ English 
Grammatical, Reading, and 
Pronunciation Problems and 
How to Motivate Thai 
Students to Learn English”  

โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรัก พ.14 และ ศ. 
16 พ.ค. 57 

283 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะ
นันทพิร 

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นภาษาเพือ่
ตรวจสอบเครือ่งมอืวจัิย ใหแ้ก่
นักศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
(สารสนเทศศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริ
าช 

5-31 ส.ค.57 

284 ภาษาองักฤษ อ.สเุบญจา 
เผา่เหลอืง
ทอง 

กรรมการสอบสมัภาษณ์อ.มัธยม
ทีส่มัครรับทนุของฟลุไบรท ์

มลูนธิ ิthailand-Whited 
States Educational 
Foundation 

10-ม.ค.-57 

285 ภาษาองักฤษ อ.สเุบญจา 
เผา่เหลอืง
ทอง 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิอง 
สทศ. 

สทศ. ปี 2556-2557 

286 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

กรรมการจัดทําพจนานุกรม
ศพัท-์ระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์

ราชบณัฑติยสถาน 17-ต.ค.-56 

287 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

คณะกรรมการจัดทําพจนาณุกรม
ศพัทร์ะบบสารสนเทศ 
ภมูศิาสตร ์ราชบณัฑติยสถาน 

ราชบณัฑติยสถาน 2 ครัง้/เดอืน 
ม.ค.-ธ.ค.57 

288 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

คณะกรรมการการพัฒนา
หลกัสตูรวชิาภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

สอวน ม.ค.-ธ.ค.57 

289 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

ผูท้รงคณุวฒุ ิสมาคมภมูศิาสตร์
แหง่ประเทศไทย 

สมาคมภมูศิาสตรแ์หง่ประเทศ
ไทย 

ม.ค.-ธ.ค.57 

290 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

คณะกรรมการโครงการ
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

มลูนธิสิง่เสรมิโอลมิปิค
วชิาการและพัฒนามาตรฐาน
วทิยาศาสตรศ์กึษา (สอวน) 

13 ม.ีค.57/18 
เม.ย.57/22 
พ.ค.57/30 
พ.ค.57 



  57 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
291 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 

ชวีนิศริวิัฒน ์
คณะทํางานพัฒนาหลกัสตูร
และพจิรณาประเมนิหลกัสตูร 
สํานักพัฒนาเทคโนโลย ีอวกาศ
และภมูสิารสนเทศ(องคก์าร
มหาชน) 

สทอภ ก.ค. 57 เป็น
ตน้ไป 

292 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “GIS 
Modeling for Human 
Settlement และ GIS 
Modeling for Environment” 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

30 ก.ค. 57 
เวลา 9.00-
12.00 น.  

293 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล 
ธรีะโรจนารัตน์ 

คณะกรรรมการอักษรานุกรม
ภมูศิาสตรร์าชบัณฑติ 

ราชบณัฑติยสถาน อาทติยล์ะครัง้ 
ม.ค.-ธ.ค.57 

294 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล 
ธรีะโรจนารัตน์ 

คณะกรรมการสารานุกรมไทย 
ราชบณัฑติ 

ราชบณัฑติยสถาน อาทติยล์ะครัง้ 
ม.ค.-ธ.ค.57 

295 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล 
ธรีะโรจนารัตน์ 

คณะกรรมการการพัฒนา
หลกัสตูรวชิาภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

สอวน ม.ค.-ธ.ค.57 

296 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล 
ธรีะโรจนารัตน์ 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้ 
"ภมูศิาสตรเ์มอืง" 

สอวน ม.ค.-ธ.ค.57 

297 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล 
ธรีะโรจนารัตน์ 

คณะกรรมการโครงการ
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

มลูนธิสิง่เสรมิโอลมิปิค
วชิาการและพัฒนามาตรฐาน
วทิยาศาสตรศ์กึษา (สอวน) 

13 ม.ีค.57/18 
เม.ย.57/22 
พ.ค.57/30 
พ.ค.57 

298 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ 
ปัน้บํารงุกจิ 

คณะกรรมการการพัฒนา
หลกัสตูรวชิาภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

สอวน ม.ค.เป็นตน้ไป 

299 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ 
ปัน้บํารงุกจิ 

คณะกรรมการโครงการ
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

มลูนธิสิง่เสรมิโอลมิปิค
วชิาการและพัฒนามาตรฐาน
วทิยาศาสตรศ์กึษา (สอวน) 

13 ม.ีค.57/18 
เม.ย.57/22 
พ.ค.57/30 
พ.ค.57 

300 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ทอ
แสง  
เชาวช์ตุ ิ

วทิยากรบรรยายในโครงการ 
"จติวเิคราะหก์บัชัว่ฟ้าดนิสลาย" 
ในรายวชิา 01373452 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

21 ม.ค. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

301 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยากรบรรยายในโครงการ "สบื
สานภาษา คงคณุคา่วรรณศลิป์ 
ครัง้ที ่7: กลยทุธิก์ารสอน
วรรณคดไีทยในบรบิทอาเซยีนให ้
สมัฤทธิผ์ล" เพือ่เตรยีมความ
พรอ้มใหแ้กบ่คุลากรทาง
การศกึษา สาขาวชิาภาษาไทย  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค ์

31-ม.ค.-57 

302 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

กรรมการพจิารณาหวัขอ้
วทิยานพินธ ์เรือ่ง "ภาพแทน
ครอบครัวในนวนยิายรางวัลซไีรต"์ 
ของนักศกึษาปรญิญามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

4-ม.ีค.-57 

303 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาขอ้เสนอ
โครงการจัดประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิชดุโครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย ครัง้ที ่9  

ชดุโครงการวจัิยมนุษยศาสตร์
ไทย 

20-ส.ค.-57 

304 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยากรในการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารสงัคมและสขุภาพ ปี 
2557 เรือ่ง “จากวกิฤตคิวามรูสู้่
ปฏบิตักิารสขุภาพใหม”่  

กระทรวงสาธารณสขุ  1-3 ก.ย. 57 

305 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"ทศิทางวรรณกรรมไทยใน
สหสัวรรษใหม:่ กรณีศกึษาเรือ่ง
สัน้และนวนยิาย" ในการประชมุ
วชิาการระดบัชาตเิรือ่ง "เพือ่กา้ว
ขา้มสะพานทีพ่าดขา้ม จะเก็บ
เกีย่วขา้วงามในทุง่ใหม:่ ประวัต ิ
วรรณกรรมไทยรว่มสมัยในมมุมอง
รว่มสมัย"  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

12-ก.ย.-57 
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306 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ 
ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยากรในการกลา่วสรปุ 
"สงัเคราะหภ์าพรวมของการ
ถกเถยีง" ในโครงการวจัิย 
"ถกเถยีงเรือ่งคณุคา่"  

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจัิย (สกว.) 

13-ก.ย.-57 

307 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

ผูอ้ภปิรายบทความหวัขอ้ "บท
วจิารณ์วรรณกรรม: ลกัษณะแนว
การเขยีนและความคาดหวัง" ใน
งาน "สงัสรรคแ์ละรําลกึถงึม.ล.
บญุเหลอื เทพยสวุรรณ" 

กองทนุม.ล.บญุเหลอื เทพย
สวุรรณ 

21-ก.ย.-57 

308 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์ 

กรรมการตดัสนิการประกวดบท
วจิารณ์วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 
2556 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุเหลอื 
เทพยสวุรรณ 

2556 

309 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์ 

วทิยากรและผูดํ้าเนนิรายการใน
การเสวนาเรือ่ง "พรหมแดน
มนุษยศาสตรก์บัการเปลีย่นแปลง
ในสงัคมรว่มสมัย" ในโครงการ
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
"เวทวีจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย  
ครัง้ที ่7" ภายใตห้วัขอ้ "ความ
กลวั ความหวัง จนิตนาการ การ
เปลีย่นแปลง"  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 24-ม.ค.-57 

310 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์ 

อ.พเิศษรายวชิา ว.613 ทฤษฎี
วรรณคดวีจิารณ์รว่มสมัย  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

21, 28 ก.พ. 
57 

311 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

กรรมการตดัสนิการประกวดบท
วจิารณ์วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 
2556 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุเหลอื 
เทพยสวุรรณ 

2556 

312 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาประเมนิ
บทความวารสารวชิาการเรือ่ง 
"ทัศนะเกีย่วกบัพระสงฆแ์ละ
ขา้ราชการในนวนยิายของวมิล 
ไทรนิม่นวล" 

สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญา
และวจัิย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

27-พ.ย.-56 

313 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
คดัเลอืกศลิปินแหง่ชาต ิสาขา
วรรณศลิป์ ประจําปีพ.ศ. 2556 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

9-ธ.ค.-56 

314 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

วทิยากรบรรยายในโครงการ 
"สบืสานภาษา คงคณุคา่
วรรณศลิป์ ครัง้ที ่7: กลยทุธิก์าร
สอนวรรณคดไีทยในบรบิท
อาเซยีนใหส้มัฤทธิผ์ล" เพือ่
เตรยีมความพรอ้มใหแ้กบ่คุลากร
ทางการศกึษา สาขาวชิา
ภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค ์

31-ม.ค.-57 

315 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

กรรมการในคณะกรรมการ
พจิารณาตดัสนิการประกวด
หนังสอืดเีดน่ ประจําปี พ.ศ.
2557 (กลุม่หนังสอืรวมเรือ่งสัน้) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

2557 

316 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

วทิยากรบรรยายพเิศษใน
รายวชิา มธ.110 สหวทิยาการ 
มนุษย ศาสตร ์ 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 
57  

317 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ถนอม
นวล หรัิญเทพ 

กรรมการพจิารณาหวัขอ้
วทิยานพินธ ์เรือ่ง "ภาพแทน
ครอบครัวในนวนยิายรางวัลซี
ไรต"์ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

4-ม.ีค.-57 

318 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ถนอม
นวล หรัิญเทพ 

วทิยากรในการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารสงัคมและสขุภาพ ปี 
2557 เรือ่ง “จากวกิฤตคิวามรูสู้่
ปฏบิตักิารสขุภาพใหม”่  

กระทรวงสาธารณสขุ  1-3 ก.ย. 57 

319 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"ทฤษฎแีละหลกัการแปล" ใน
โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการ
แปลกฎหมาย 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 

6-7 ม.ค. 57 



  59 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
320 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ 
อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

เป็นผูบ้รรยายกระบวนวชิา TRA 
6011 (ทฤษฎกีารแปลและ
แนวโนม้ปัจจบุนัของการวจัิย
ดา้นการแปล) 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง  

19, 26 ก.ค. 
และวันที ่9, 
16 ส.ค. 57 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

321 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

ประชมุคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐานภาควชิา
ศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรม
ศาสตรเ์พือ่พจิารณาผลสอบ
ปลายภาค ประจําภาคการศกึษา
ที ่1 ปีการศกึษา 2556 

ม.รัตนบณัฑติ ศ. 11 ต.ค. 56 
เวลา 13-15น. 

322 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

ประชมุคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐานภาควชิา
ศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์เพือ่พจิารณาขอ้สอบ
ปลายภาค ประจําภาคการศกึษา
ที ่2 ปีการศกึษา 2556 

ม.รัตนบณัฑติ ศ. 10 ม.ค. 57 
เวลา 12-14น.  

323 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

ประชมุคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐานภาควชิา
ศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์เพือ่พจิารณาผลสอบ
ปลายภาค ประจําภาคการศกึษา
ที ่2 ปีการศกึษา 2556 

ม.รัตนบณัฑติ อ. 11 ม.ีค. 57 
เวลา 12-14น. 

324 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

ทีป่รกึษาโครงงาน(วทิยานพินธ)์ 
ของ นักเรยีนมัธยมศกึษาปีที ่6 
ร.ร.ปัญญาทัย 

ร.ร.ปัญโญทัย กทม. 1 ก.ค. - 23 
ธ.ค. 57 (ทกุ
วันองัคาร) 

325 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

สอนรายวชิาการออกแบบเครือ่ง
แตง่กายละครเวท ี

ม.หอการคา้ ภาคตน้ ปี
การศกึษา 57 
(ส.ค.-ธ.ค. 
57) 

326 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

คณะกรรมการกํากบัมาตรฐาน
ภาควชิาศลิปการละคร เพือ่
พจิารณาขอ้สอบปลายภาค ภาค
ที ่1 ปีการศกึษา 2557 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.รัตน
บณัฑติ 

14 ส.ค. 57 
เวลา 12 น.  

327 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรเพือ่สอนการขบัรอ้ง
เพลงประสานเสยีงใหแ้ก่
นักเรยีนภาษาฝร่ังเศส 

รร.เตรยีมอดุมศกึษา 1-18 ต.ค. 56 
เวลา 14.30-
17.30น.  

328 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรในการประชมุสมัชชา 
ไว ดบัย ูซ ีเอ โลก ในปี 2015 
ในงาน Raising Fund and 
Enhancing Friends 

สหพันธส์มาคม ไว ดบัย ูซ ีเอ 
แหง่ประเทศไทย 

พฤ. 17 ต.ค. 
56 เวลา 18-
21 น.  

329 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

ประชมุคณะกรรมการปรับปรงุ
เพลงไทยมนัสการ ครัง้ที ่
5/2013 

สภาครสิตัจักรในประเทศไทย 22-23 ต.ค. 
56 เวลา 
8.30-16 น.  

330 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

กรรมการตดัสนิการประกวด
ดนตรธีนาคารโรงเรยีน  รอบชงิ
ชนะเลศิ ประจําปี 2556 

ธนาคารออมสนิ พฤ. 24 ต.ค. 
56  

331 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วาทยากรคณะนักรอ้งประสาน
เสยีงใหแ้กค่ณะนักรอ้งชายพระ
กติตคิณุแหง่กรงุเทพฯ  

คณะนักรอ้งชายพระกติตคิณุ
แหง่กรงุเทพฯ 

1-3 พ.ย. 56  

332 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากร โครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติขา้ราชการ เพือ่
การสอืสารทีส่รา้งสรรคส์ง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ สรา้งพลงัความรัก 
ความสามัคค ี และความเป็น
หนึง่เดยีวของสํานักงาน ก.พ. 
ประจําปี พ.ศ.2557 

สํานักงาน ก.พ. พ.ย. 56- ก.ย. 
57 (เฉพาะวัน
พฤหสั เวลา 
16.30-18.30 
น.) 

333 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

ผูอํ้านวยการฝึกซอ้มคณะนักรอ้ง
ประสานเสยีงครสิตชน ในงาน
อธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพคริ
สตชน 
 

คณะกรรมการศาสนสมัพันธ์
และครสิตสมัพันธ ์

18-19 และ 25 
ม.ค. 57 



60 

 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
334 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  

หงสจ์าร ุ
ประชมุการจัดการประกวดดนตรี
ธนาคารโรงเรยีน  ประจําปี 
2556 

ธนาคารออมสนิ อ. 25 ก.พ. 57 

335 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

ประชมุคณะกรรมการปรับปรงุ
เพลงไทยมนัสการ ครัง้ที ่
7/2014 

สภาครสิตจักรในประเทศไทย 7-9 ม.ีค. 57   

336 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วาทยากรและกํากบัดนตรคีณะ
นักรอ้งกรงุเทพผสม 

คณะนักรอ้งกรงุเทพผสม ม.ิย. - ธ.ค. 
57 

337 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ขบัรอ้งเพลงประสานเสยีงภาษา
ฝร่ังเศส ปีการศกึษา 2557 

ร.ร.เตรยีมอดุมศกึษา 19 ม.ิย. - 29 
ส.ค. 57 
(จันทร ์และ
พฤหสั) เวลา 
16.30-18.30 
น.  

338 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรใหค้วามรูด้า้นการใช ้
เสยีงสําหรับการเป็นผูดํ้าเนนิ
รายการ ในโครงการฝึกอบรม
เชงิปฏฺบตักิารผูดํ้าเนนิรายการ
เครอืขา่ยสือ่สาธารณะ รุน่ที ่1 

องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่
ภาพสาธารณะแหง่ประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.) 

19 ก.ค. 57 
เวลา 13.30-
16.30 น.  

339 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

กรรมการตดัสนิการประกวด
ดนตรธีนาคารโรงเรยีน รอบ
คดัเลอืก  ประจําปี 2557 

ธนาคารออมสนิ จ. 28 ก.ค. 57 

340 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรเพือ่ฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารใหนั้กเรยีนโรงเรยีน
วัฒนาวทิยาลยั  ในงานมหกรรม
คอนเสริต์ขบัรอ้งประสานเสยีง
แหง่อาเซยีน  ASEAN  Voice 
Showcase at Watana,  
ประพันธแ์ละเรยีบเรยีงเพลง 
"140 ปี วัฒนา" 

สมาคมศษิยว์ังหลงั-วัฒนา 29-30 ส.ค. 
57  

341 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

พจิารณาความสมบรูณ์ของ
ตน้ฉบบัพจนานุกรมศพัทด์นตรี
สากล 

ราชบณัฑติยสถาน ทกุวันจันทร ์
เวลา 13-
16.30 น. 
ตัง้แต ่เดอืน
ก.ย. 56 เป็น
ตน้ไปจนกวา่
จะแลว้เสร็จ 

342 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรการขบัรอ้งเพลง
ประสานเสยีงภาษาฝร่ังเศส  

ร.ร.เตรยีมอดุมศกึษา 22 ก.ย. - 10 
ต.ค. และ 27 
ต.ค. - 28 
พ.ย.  57  

343 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากรการรอ้งเพลง
ประสานเสยีงชมรมOCSC 
Chorus ของสํานักงาน ก.พ. ใน
งานวันมลูนธิพัินเอก จนิดา ณ 
สงขลา  และงานเกษียณอายุ
ราชการประจําปี 2557 

สํานักงาน ก.พ. 24 ก.ย. 57 
30 ก.ย. 57 
เวลา 8.30-
15.00 น.  

344 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

ใหส้มัภาษณ์และเก็บภาพวทีอีาร์
การสอนนสิติวชิา Musical 
Theatre และวชิา Speech and 
Voice ออกอากาศในรายการ 
พราวไนท ์ทางสถานโีทรทัศน์
โมเดริน์ไนท ์

บ.เจเอสแอล โกลบอลมเีดยี 
จํากดั 

29 ก.ย. 57 
เวลา 9.30-12 
น. และ 9 ต.ค. 
57 เวลา 
13.30-16 น. 

345 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

ประธานสอบวทิยานพินธเ์รือ่ง 
ภาพสะทอ้นทางวัฒนธรรมที
ปรากฏในเพลงและดนตรี
ประกอบลเิกรว่มสมัยของกลุม่
ละครมะขามป้อมเรือ่ง "ยักษ์ตวั
แดง" (Cultural Reflectivity  in 
Song and Music in 
Makhampom Contempopary 
Likay "RED DEMON")  

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาวัฒนธรรม
และการพัฒนา ส.วจัิยภาษา
และวัฒนธรรมเอเซยี ม.มหดิล 

3 ธ.ค. 56 
เวลา 10.00 
น.  
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346 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  

ดํารงุ 
กลัน่กรองบทความวชิาการ เรือ่ง 
"การจัดการเพือ่สงวนรักษา
ศลิปะการแสดงพืน้บา้น : ศกึษา
กรณีลเิกป่าคณะรวมมติรบนัเทงิ
ศลิป์ จังหวัดกระบี"่ เพือ่ลง
วารสารวชิาการ "ศลิปกรรม
บรูพา" ฉบบัที ่1 ปีที ่17 (ม.ิย.-
พ.ย. 57) 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.บรูพา ตัง้แตว่ันที ่1 
ม.ค. 57 
จนกวา่จะเสร็จ
สิน้ 

347 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

ผูท้รงคณุวฒุมิรดกภมูปัิญญา
ทางวัฒนธรรม สาขา
ศลิปะการแสดง 

สถาบนัวัฒนธรรมศกึษา      
กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 

ศ. 10 ม.ค.  
57 เวลา 
9.30-16.30 
น. 

348 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

ประชมุคณะอนุกรรมการบรหิาร
ศนูยเ์รยีนรูส้ขุภาวะ ครัง้ที ่
1/2557   

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส) 

ศ. 24 ม.ค. 57 
เวลา 13.30-
16.00 น.  

349 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ
ดนตรแีละการแสดง ครัง้ที ่
1/2557  

คณะดนตรแีละการแสดง ม.
บรูพา 

พฤ. 20 ม.ีค. 
57 เวลา 
10.30 น.  

350 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

ประธานคณะกรรมการ
ประเมนิผลการดําเนนิงาน
หลกัสตูรอักษรศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาการละคร พ.ศ.2554 

สาขาวชิาการละคร คณะอักษร
ศาสตร ์ม.ศลิปากร 

อ. 1 เม.ย. 57 
เวลา 13 น.  

351 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "ละคร
ประยกุต"์ ในการอบรมพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรเครอืขา่ย 4 
ภมูภิาค ปีงบประมาณ 2557 

อทุยานการเรยีนรู ้สนง.บรหิาร
และพัฒนาองคค์วามรู ้
(องคก์ารมหาชน) 

17  ก.ค. 57 
เวลา 9-16.30 
น.  

352 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายวา่
ดว้ยมรดกวัฒนธรรมทีจั่บตอ้ง
ไมไ่ด ้และเขา้รว่มประชมุ  

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

19-ก.ค.-57 

353 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้  "ละคร
ประยกุต"์ โครงการอบรมพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรดา้นการ
บรหิารจัดการหอ้งสมดุมชีวีติ
เครอืขา่ยใต ้

อทุยานการเรยีนรู ้สนง.บรหิาร
และพัฒนาองคค์วามรู ้
(องคก์ารมหาชน) 

4-5 ส.ค. 57  

354 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

รว่มประชมุวชิาการ เรือ่ง "แนว
ทางการวจัิยนาฎกรรม" 

สนง.คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

6-ก.ย.-57 

355 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

อ.พเิศษสอนวชิา AR633 
Performing Art Education 
and Youth Potential 3(1-4) 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์มศว.ศรี
นครนิทรวโิรฒ กรงเุทพฯ 

14-28 ก.ย. 
57 ทกุวัน
อาทติย ์เวลา 
13-18 น. 

356 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "ละคร
ประยกุต"์ ในการอบรมพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรดา้นการ
บรหิารจัดการหอ้งสมดุมชีวีติ 
เครอืขา่ยภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปีงบประมาณ 2557 

อทุยานการเรยีนรู ้สนง.บรหิาร
และพัฒนาองคค์วามรู ้
(องคก์ารมหาชน) 

23 ก.ย. 57 
เวลา 9-16 น.  

357 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

วทิยากรการอบรมการเขยีนบท
ใหก้ับ บรษัิท ดรมีบอกซ ์จํากัด  

บรษัิท ดรมีบอกซ ์จํากดั  24 เม.ย. และ 
23 ก.ค. 57
เวลา 9-17 น.  

358 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ  สาขาวชิาศลิปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร ์ม.
หอการคา้ 

4 ครัง้ : ภาค
การศกึษา 
ตัง้แตปี่
การศกึษา 56 
เป็นตน้ไป  

359 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

อนุกรรมการฝ่ายวชิาการ ร.ร.
มาแตรเ์ดอวีทิยาลยั 

ร.ร.มาแตรเ์ดอวีทิยาลยั 2 เดอืน : 1 
ครัง้  ตัง้แตปี่
การศกึษา 56 
เป็นตน้ไป  

360 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

คณะกรรมการกํากบัมาตรฐาน
ภาควชิาศลิปการละคร เพือ่
พจิารณาขอ้สอบปลายภาค ภาค
ที ่1 ปีการศกึษา 2557 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.รัตน
บณัฑติ 

14 ส.ค. 57 
เวลา 12 น.  
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361 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 

มโนมัยพบิลูย ์
อา่นโครงรา่งการวจัิยเรือ่ง "การ
สรา้งสรรคบ์ทละครโทรทัศน์
ไทย (Thai TV Drama Script 
Creativity)" 

กองสง่เสรมิงานวจัิย ฝ่ายวจัิย 
ม.หอการคา้ไทย 

15-ส.ค.-57 

362 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ  สาขาวชิาศลิปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร ์ม.
หอการคา้ไทย 

11-12 ก.ย. 
และ 30-31 
ต.ค. 57   

363 ศลิปการละคร อ.ดงักมล  
ณ ป้อมเพชร 

คณะกรรมการประกวดราคาจา้ง
โดยวธิกีารทางอเีล็กทรอนกิสแ์ละ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ(การ
จา้งผลติรายการโทรทัศนป์ระเภท
สาระบนัเทงิ รายการ วรรคทอง 
ในโครงการ รู ้รัก ภาษาไทย ดว้ย
วธิกีารอเิล็กทรอนกิส)์ 

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แต ่11 ต.ค. 
56 เป็นตน้ไป 

364 ศลิปการละคร อ.ดงักมล  
ณ ป้อมเพชร 

คณะกรรมการกําหนดรา่งขอบเขค
ของงาน (Terms of Reference : 
TOR) และรา่งเอกสารประกวด
ราคาจา้งผลติรายการโทรทัศน์
ประเภทสาระบนัเทงิ รายการ 
"แมวเหมยีวเลา่เรือ่งไทย"  

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แตว่ันที ่21 
พ.ย. 56 เป็น
ตน้ไป 

365 ศลิปการละคร อ.ดงักมล  
ณ ป้อมเพชร 

คณะกรรมการกําหนดรา่งขอบเขค
ของงาน (Terms of Reference : 
TOR) และรา่งเอกสารประกวด
ราคาจา้งผลติและออกอากาศ
รายการโทรทัศน ์"สายตรวจ
ภาษา"  

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แตว่ันที ่21 
พ.ย. 56 เป็น
ตน้ไป 

366 ศลิปการละคร อ.ดงักมล  
ณ ป้อมเพชร 

คณะกรรมการกําหนดรา่งขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference : 
TOR) และรา่งเอกสารประกวด
ราคา การจา้งผลติรายการ
โทรทัศนเ์ผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบั
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
ตา่งๆ ในอาเซยีน ดว้ยวธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แตว่ันที ่25 
ธ.ค. 56 เป็น
ตน้ไป 

367 ศลิปการละคร อ.ดงักมล  
ณ ป้อมเพชร 

คณะกรรมการประกวดราคาจา้ง
ผลติรายการโทรทัศน ์ประเภท
สาระบนัเทงิ รายการ "แมวเหมยีว
เลา่เรือ่งไทย" โดยทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แตว่ันที ่30 
ม.ค. 57 เป็น
ตน้ไป 

368 ศลิปการละคร อ.ดงักมล  
ณ ป้อมเพชร 

คณะกรรมการประกวดราคาจา้ง
โดยวธิกีารทางอเีล็กทรอนกิสแ์ละ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ(การ
จา้งผลติรายการโทรทัศนเ์ผยแพร่
ความรูเ้กีย่วกบัภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศตา่งๆ ใน
กลุม่อาเซยีนดว้ยวธิกีาร
อเิล็กทรอนกิส ์(ชดุที ่2) 

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แตว่ันที ่9 
ม.ิย. 57 เป็น
ตน้ไป 

369 ศลิปการละคร อ.ดงักมล  
ณ ป้อมเพชร 

เป็นคณะกรรมการพจิารณาการ
เผยแพรอ่งคค์วามรูข้อง
ราชบณัฑติยสถาน   

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แตว่ันที ่29 
ก.ย. 57 เป็น
ตน้ไป 

370 ศลิปการละคร อ.ดงักมล  
ณ ป้อมเพชร 

คณะกรรมการพจิารณาการ
เผยแพรอ่งคค์วามรูข้อง
ราชบณัฑติยสถาน   

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แตว่ันที ่29 
ก.ย. 57 เป็น
ตน้ไป 

371 ศลิปการละคร อ.ปวติร  
มหาสารนัินทน ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "แนวคดิ 
ทฤษฎ ีเทคนคิ การจัดการโรง
ละครและศลิปะการแสดง" 

สาขาวชิาการจัดการศลิปะและ
วัฒนธรรม คณะวจิติรศลิป์ ม.
เชยีงใหม ่

อา. 2 ก.พ. 57 
เวลา 9-16 น. 

372 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน ์
ธรรมกลุางกรู 

เป็นผูท้รงคณุวฒุสิายวชิาการ 
สาขาศลิปการแสดง รว่มเสวนา
ในรายการ คม-ชดั-ลกึ ชอ่ง
เนชัน่ทวี ีตอน: ฉากมายา-
คา่นยิม  
 

รายการ คม-ชดั-ลกึ ชอ่งเนชัน่
ทวี ี

9 ก.ค. 57 
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373 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน ์

ธรรมกลุางกรู 
เป็นคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
ตดัสนิการประกวดการแสดง
ละครภาษาองักฤษ ระดบั
ประถมศกึษา และมัธยมศกึษา 
ในงานมหกรรมการจัดการศกึษา
ทอ้งถิน่ ครัง้ที ่8 ประจําปี 2557 

กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ เทศบาลนครปากเกร็ด 

1-3 ส.ค. 57 

374 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน ์
ธรรมกลุางกรู 

รว่มประชมุวชิาการ เรือ่ง "แนว
ทางการวจัิยนาฎกรรม" 

สนง.คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

6-ก.ย.-57 

375 ศนูยก์ารแปลฯ รศ.ปรมีา มัลลิ
กะมาส 

ประชมุเสวนา "อนาคตธรุกจิการ
แปลกบัการเปลีย่นแปลงของ 
AEC 2015" 

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์
และคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ

1 พ.ค. 57 
เวลา 9.30 - 
15.30 น. 

376 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทอง
ทพิย ์พลูลาภ 

วทิยากรบรรยายพเิศษโครงการ
ฝึก 
ประสบการณ์การแปลแบบลา่ม 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

7-ก.พ.-57 

377 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทอง
ทพิย ์พลูลาภ 

กรรมการผูอ้อกและตรวจขอ้สอบ
วชิา 14318 หลักการแปล 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา 
ธริาช 

พ.ค.57 - ม.ค.
58 

378 ศนูยค์ตชินวทิยา รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน
โครงการประกวดภาพยนตส์ัน้
เพือ่สง่เสรมิประเพณีไทยของ 
คณะกรรมาธกิารศาสนา 
คณุธรรม จรยิธรรม ศลิปะและ
วัฒนธรรม วฒุสิภา 

คณะอนุกรรมาธ ิการศกึษา 
สง่เสรมิ และฟ้ืนฟปูระเพณี
ไทย 

ภาคปลาย 
2556 

379 ศนูยค์ตชินวทิยา รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิารจัดทํา
คําขอสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์
(GI) เรือ่ง “น้ําหมากเมา่
สกลนคร” และ “ผา้ยอ้มคราม
สกลนคร”  

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชวีภาพ  

27-28 ม.ีค. 
57 

380 ศนูยค์ตชินวทิยา รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “ขา้วคอย
ฝน : พธิกีรรมเพือ่การกนิดอียูด่”ี 
ในงานสมัมนาทางวชิาการ
ประวัตศิาสตรแ์ละจารตีประเพณี 
เรือ่ง “ขา้ววถิวีัฒนธรรม
อาเซยีน” 

กรมศลิปากร 21 พ.ค. 57 
เวลา 13.00-
14.00 น.  

381 ศนูยค์ตชินวทิยา รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

เขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จัดทําคําขอสิง่บง่ชีท้าง
ภมูศิาสตร ์(GI) เรือ่ง “ผา้ยอ้ม
ครามสกลนคร”  

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) 

4-6 ม.ิย. 57  

382 ศนูยค์ตชินวทิยา รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

ผูเ้สวนา หวัขอ้ “เพลงพืน้บา้น
ภาคกลาง : มรดกภมูปัิญญา
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
และของโลก” 

โครงการวจัิยเพลงพืน้บา้นภาค
กลาง กองสง่เสรมิศลิปะและ
วัฒนธรรม มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

16 ก.ค. 57 
เวลา 08.00-
10.30 น.  

383 ศนูยค์ตชินวทิยา รศ.สกุญัญา 
สจุฉายา 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายวา่
ดว้ยมรดกวัฒนธรรมทีจั่บตอ้ง
ไมไ่ด ้และเขา้รว่มประชมุ  

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

19-ก.ค.-57 

384 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

อ.สถาพร 
อรณุวลิาศ 

วทิยากรบรรยายพเิศษ 
(ภาคสนาม) วชิา PA 596 
สมัมนารัฐประศาสนศาสตร ์
บรรยายหวัขอ้ "การบรหิาร
ภาครัฐและศลิปวัฒนธรรม " 

หลกัสตูรมหาบณัฑติ สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร ์คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

30 พ.ย. 56  
และ 1 ธ.ค. 
56  

385 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รศ.ดร.สภุา
พรรณ ณ บาง
ชา้ง (อ.แมช่ี
วมิตุตยิา) 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง ชาวพทุธ
ไทยกบัพระไตรปิฏก ในรายการ
ระเบยีงบญุ ทางไทยทวีสีชีอ่ง 3 

ไทยทวีสีชีอ่ง 3 อา. 17 พ.ย. 
56 เวลา 
4.45-5.10 น. 
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อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดบันานาชาติ    34     รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 

1 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ทีป่รกึษาโครงการประชมุสภา
บรรณารักษศาสตรแ์หง่เอเซยี 
ตะวันออกเฉียงใต ้ครัง้ที ่16  ในปี 
2558 (The 16th Congress of 
Southeast Asian Librarians - 
CONSAL XVI 2015) ระหวา่งวันที ่
10-13 ม.ิย. 58 

กลุม่วจัิยและพัฒนา
หอ้งสมดุ 
สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 

พ.ค.57-ม.ิย.58 

2 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ทีป่รกึษา คณะกรรมการฝ่าย
วชิาการ ในคณะกรรมการจัดการ
ประชมุสภาบรรณารักษ์แหง่เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้ครัง้ที ่16 
Appointment of the committee 
to the 16th Congress of 
Southeast Asia Librarians 
(CONSAL XVI) 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 2014-2015 

3 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ประธาน Asia Pacific Chapter 
ของ Association of Information 
Science and Technology 
(ASIS&T)  

Association of 
Information Science 
and Technology 
(ASIS&T)  

ต.ค.56-ก.ย.57 

4 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

รว่มเสวนาเกีย่วกบัภาพยนตรเ์รือ่ง 
The 
Missing Picture (2013) by Rithy 
Panh 

Cornell University 20-ม.ีค.-57 

5 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

บรรยายวชิาการหวัขอ้ "Politics of 
Identity:Pan-Asianism and 
Southeast 
Asian during the Second World 
War" 

Cornell University 24-ม.ีค.-57 

6 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

ประธานดําเนนิการอภปิรายใน
หวัขอ้ Session II: Possibility for 
Regional Cooperation ในการ
ประชมุ The 1st FEALAC 
Academic, Universities and 
Science, Technology and 
Innovation (STI) Roundtable 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

20 ส.ค. 57 
เวลา 15.45-
17.00 น. 

7 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "Southeast 
Asian Heritage: Perspectives 
from Religion, Art and History" 

ASEAN University 
Network 

20 ส.ค. 57 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

8 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

กรรมการใน Steering Committee 
ของสมาพันธส์มาคมปรัชญา
นานาชาต ิ(Council of 
International Philosophical 
Societies) 

การประชมุ 23 World 
Congress of 
Philosophy สมาพันธ์
สมาคมปรัชญา
นานาชาต ิ(Council of 
International 
Philosophical 
Societies) 

วาระ 5 ปี 
(August 2013 - 
August 2018 

9 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

ปาฐกถา หวัขอ้ Asian 
Bioethics,or Bioethics in Asia: 
New Direction.New Direction 
,New Challenges 

Japan Association 
for Bioehics 

14-23 ต.ค. 56 

10 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

respondent ใน Panel on 
internet Research Ethics 

The Association of 
internet 
Researchers 

24-27 ต.ค.56 

11 ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร พรม
ทา 

บรรยายเรือ่ง "Enlightened Life: 
lntegration of Buddha's 
Teaching and Biology" 

มหาวทิยาลยัเวยีนนา 
ประเทศออสเตรยี 

29 พ.ค.57-2 
ม.ิย.57 

12 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.พเิศษ ดร.อําภา 
โอตระกลู 

บรรยายทางวชิาการ   บรรยายเรือ่ง 
“ขา้วในสภุาษิตและสํานวนไทย” ณ 
ประเทศเยอรมัน ในงาน
ประชมุสมัมนาเกีย่วกบัขา้ว 

สมาคมเยอรมัน-ไทย 
ณ เมอืง Stuttgart  

10-พ.ค.-57 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
13 ภาษาตะวันตก/

เยอรมัน 
ศ.พเิศษ ดร.อําภา 
โอตระกลู 

บรรยายทางวชิาการ บรรยายเรือ่ง 
“Von Auto zu Auto – 
Kommunikation und 
Selbstdarstellung im 
Strassenverkehr mit Aufklebern 
an Taxis und Lastwagen.” 

คณะวชิาอาเซยีน
ศกึษา 
มหาวทิยาลยัฮมุโบลท์ 
กรงุเบอรล์นิ 

16-พ.ค.-57 

14 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.พเิศษ ดร.อําภา 
โอตระกลู 

บรรยายทางวชิาการ บรรยายเรือ่ง 
“Thai – Deutsche Begegnung in 
Heidelberg” 

คณะประวัตศิาสตร์
เอเชยี 
มหาวทิยาลยัไฮเดล
แบรก์  

20-พ.ค.-57 

15 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร  
แกว้วภิาส 

แสดงปาฐกถา เรือ่ง “การเรยีนการ
สอนภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศในประเทศไทย" 
ในการประชมุระดับนานาชาตเิพือ่
พบปะศษิยเ์กา่ดา้นภาษาเยอรมัน
ในฐานะภาษาตา่งประเทศ  

สาขาวชิา
ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคนคิ
แหง่เดรสเดนิ ณ เมอืง
เดรสเดนิ ประเทศ
สหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมน ี

4-9 พ.ย. 56 

16 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

คณาจารย์
สาขาวชิาภาษา
สเปน 

บรรณธกิารหนังสอืรวมบทความ
วชิาการ "Colombia and 
Thailand: Geographical 
Farness, Thematic Nearness 

สถานเอกอคัรราชทตู
โคลมัเบยี 

ม.ค.-ส.ค. 57 

17 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.เพ็ญพสิาข ์
ศรวีรนารถ 

ลา่มคณะทํางานสถานทตู
โคลอมเบยี 

สถานทตูโคลอมเบยี 26-29 พ.ย. 56 

18 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.เพ็ญพสิาข ์
ศรวีรนารถ 

รว่มจัดงาน Forum for East Asia-
Latin America Cooperation 

กระทรวงการ
ตา่งประเทศ/ สํานักงาน
คณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

19-22 ส.ค. 57 

19 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.ภาสรุ ี 
ลอืสกลุ 

ลา่มคณะทํางานสถานทตู
โคลอมเบยี 

สถานทตูโคลอมเบยี 26-29 พ.ย. 56 

20 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.ภาสรุ ี 
ลอืสกลุ 

รว่มจัดงาน Forum for East Asia-
Latin America Cooperation 

กระทรวงการ
ตา่งประเทศ/ สํานักงาน
คณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

19-22 ส.ค. 57 

21 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.นรตุม ์เจา้สกลุ ลา่มคณะทํางานสถานทตู
โคลอมเบยี 

สถานทตูโคลอมเบยี 26-29 พ.ย. 56 

22 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

Steeing Committee Member JSA.ASEAN 2550-ปัจจบุนั 

23 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.อษัฎายทุธ 
ชศูร ี

แสดงปาฐกถาเรือ่ง "สภาพ
การศกึษาภาษาญีปุ่่ นและญีปุ่่ นศกึษา
ในประเทศไทยในปัจจบุนั" ในงาน
ประชมุวชิาการ Inaugural 
Conference for Leaders of Japan 
Studies in Asian Prestigious 
Universities ครัง้ที ่1 ในหวัขอ้ 
"Japan Studies in Asia : The 
Past, Present and Future" และ
ปรกึษาความรว่มมอืและสรา้ง
เครอืขา่ยในการจัดการเรยีนการสอน
ญีปุ่่ นศกึษา  

มหาวทิยาลยัโกเบ 1-2 พ.ย. 56 

24 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่กาญจน ์
เทพกาญจนา 

Invited speaker ในการประชมุ
วชิาการนานาชาต ิThe 27 th 
pacific Asia Conference on 
Language, Information, and 
Computation (PACLIC27) เมอืง
ไทเป ปท.ไตห้วัน 

Department of 
English,NCCU 
(National Chengchi 
University) Taiwan 

22-24 พ.ย.56 

25 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่กาญจน ์
เทพกาญจนา 

กรรมการใน Program committee 
ของการประชมุ The 28 th Pacific 
Asia Conference on Language, 
Information and computation 
(PACLIC28) ประเมนิบทความทีจ่ะ
นําเสนอในการประชมุสดุยอด 

คณะกรรมการ
อํานวยการจัดกร
ประชมุระดบันานาชาต ิ
PACLIC28 

30-ม.ิย.-57 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
26 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 

อรณุมานะกลุ 
review บทความการประชมุ
นานาชาต ิLG-LP 2014  3 
บทความ 

SIGLEX 6-ม.ีค.-57 

27 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

review บทความการประชมุ
นานาชาต ิO-Cocosda 2014  4 
บทความ 

NECTEC 19-ก.ค.-57 

28 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่าย
ไทยการประชมุนานาชาต ิ
"Reaching the World 2013" 

Asia Pacific Writers 
and Translators 
Association และ SEA 
WRITE AWARD และ
กรงุเทพมหานคร 

3-6 ต.ค. 56 

29 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

ผูดํ้าเนนิรายการอา่นบทกวกีารอา่น
บทกวขีองนักเขยีนรางวัล SEA 
WRITE ประจําปี 2556 

คณะกรรมการตดัสนิ
รางวัล SEA WRITE 
และสมาคมภาษาและ
หนังสอืแหง่ประเทศ
ไทย 

11-ต.ค.-56 

30 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

บรรยายเรือ่ง ทฤษฎวีรรณคดี
เปรยีบเทยีบ และวรรณกรรมไทย 

มหาวทิยาลยั 
Guangxi University 
for Nationalities 

11-31 พ.ย. 56 

31 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ผูท้รงคณุวฒุใิน Artist’s Talk 
Session และ Round-Table 
Conference ในงาน Toki 
International Arts Festival 2013  
ณ Kun Opera Theatre เมอืง
หนานจงิ  

Toki International 
Arts Festival  
ประเทศจนี 

25-30 ธ.ค. 56 

32 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน์ ธรรม
กลุางกรู 

ดแูลจัดการประชมุกลุม่ยอ่ย 
(Group Meeting) จํานวน 2 ครัง้
การประชมุศลิปการแสดงนานาชาต ิ
รว่มกบัตวัแทนศลิปิน, ผูอํ้านวยการ
แสดง, ผูจั้ดงานเทศกาล ฯลฯ จาก
ประเทศญีปุ่่ น และประเทศตา่งๆ 
ท่ัวโลก (International 
Performing Arts Meeting in 
Yokohama: TPAM 2014) 

มลูนธิญิีปุ่่ น (Japan 
Foundation) 
สํานักงานใหญ ่ณ 
กรงุโตเกยีว  

10-16 ก.พ. 57 

33 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์
พลูลาภ 

กรรมการทีป่รกึษา (Advisory 
Board) การจัดประชมุวชิาการ
นานาชาต ิLanguage and the 
Media ครัง้ที ่10  

icwe งานจะจัดที่
ประเทศเยอรมน ี
วันที ่5-7 พ.ย. 
57 

34 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์
พลูลาภ 

กรรมการทีป่รกึษา (International 
Advisory Board) การจัดประชมุ
วชิาการนานาชาต ิInterMedia 

Institute of English 
Studies 
Department of 
Translation Studies 
University of Łódź 

งานจะจัดทีเ่มอืง
พอซแนน 
ประเทศ
โปแลนด ์พ.ศ. 
2559 
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 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 90 รายการ 
ระดบัชาติ   16 รายการ 
ระดบันานาชาติ    74 รายการ 
 

อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่วมประชุมวชิาการระดับชาต ิ 16 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 

1 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.จนิดารัตน ์เบอร
พันธุ ์

การประชมุวชิาการสํานักงานวทิย
ทรัพยากร ประจําปี 2557 หวัขอ้ การ
เชือ่มโยงความรู:้ หอ้งสมดุ สือ่ใหม ่
และเทคโนโลย ี

สํานักงานวทิยทรัพยากร  
จฬุาฯ 

29 - 30 
พ.ค. 57 

2 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

การประชมุวชิาการสํานักงานวทิย
ทรัพยากร ประจําปี 2557 หวัขอ้ การ
เชือ่มโยงความรู:้ หอ้งสมดุ สือ่ใหม ่
และเทคโนโลย ี

สํานักงานวทิยทรัพยากร  
จฬุาฯ 

29 - 30 
พ.ค. 57 

3 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทปี 

การประชมุวชิาการสํานักงานวทิย
ทรัพยากร ประจําปี 2557 หวัขอ้ การ
เชือ่มโยงความรู:้ หอ้งสมดุ สือ่ใหม ่
และเทคโนโลย ี

สํานักงานวทิยทรัพยากร  
จฬุาฯ 

29 - 30 
พ.ค. 57 

4 บรรณารักษศาสตร์ อ.เนณุภา สภุเวชย ์ การประชมุวชิาการสํานักงานวทิย
ทรัพยากร ประจําปี 2557 หวัขอ้ การ
เชือ่มโยงความรู:้ หอ้งสมดุ สือ่ใหม ่
และเทคโนโลย ี

สํานักงานวทิยทรัพยากร  
จฬุาฯ 

29 - 30 
พ.ค. 57 

5 ปรัชญา อ.ดร.ศรญิญา อรณุ
ขจรศกัดิ ์

เวทวีจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย ครัง้ที ่7 ม.วลยัลกัษณ์รว่มกบั 
สกว. 

24-ม.ค.-57 

6 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.นธิวิด ีศรหีงส ์ ยทุธศาสตรเ์พือ่สนับสนุนการเรยีนการ
สอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทย 

สถานทตูฝร่ังเศสฯ 17 ม.ีค. 57 
9.00-14.00น.

7 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วรรณชยั คําภรีะ Teacher training course 
"Appcoche Actionnelle" 

สถานทตูฝร่ังเศสและ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

19-ก.พ.-57 

8 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร สรุยิะ
วงศไ์พศาล 

เวทวีจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย ครัง้ที ่7 ม.วลยัลกัษณ์ 22-23 ม.ค. 
57 

9 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืง
ทองคํา 

งานสมัมนาประจําปี 2556 เรือ่ง 
"ทศิทาง สกว.และทศิทางประเทศ
ไทยจากผลงานวจัิย" 

ฝ่ายนโยบายชาตแิละ
ความสมัพันธข์า้มชาต ิ
(ฝ่าย1) สกว. 

1-2 พ.ย.56 

10 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืง
ทองคํา 

รว่มประชมุสภาอาจารย ์มหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย และรับโลร่างวัล
เกยีรตยิศเชดิชเูกยีรตอิาจารยด์เีดน่
แหง่ชาต ิกลุม่สาขามนุษยศาสตร ์

สภาอาจารย ์
มหาวทิยาลยัแหง่
ประเทศไทย 

14-15 พ.ย.
56 

11 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืง
ทองคํา 

เขา้รว่ม Public Forum เรือ่ง What 
is wrong with Democracy? 
Issues for the New Regional 
Community-Making 

The Asian Public 
InterllectualsFellowships 
Program(API) and Chula 
Global and Regional 
Studies Unit 

14-ม.ีค.-57 

12 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา อตันโถ การประชมุวชิาการ KU-TU-MU-CU 
2014 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

30-ก.ค.-57 

13 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ประชมุวชิาการโครงการสมัมนา
มาตรฐานวารสารระดบัอดุมศกึษา
ไทย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

สกอ. 25-26 ก.ย.
57 

14 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะนันทพิร การประชมุวชิาการ KU-TU-MU-CU 
2014 

มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

30-ก.ค.-57 

15 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ Burapha's Music and Performing 
Arts International Festival 2013 
"Re-Engaging The Society Through
Traditional Arts and Culture" 

คณะดนตรแีละการ
แสดง ม.บรูพา 

พฤ. 20 
พ.ย. 56  

16 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ ประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง 
ปรากฏการณ์ "คตชินสรา้งสรรคใ์น
สงัคมไทยปัจจบุัน :  ขอ้คน้พบจาก
ชดุโคงการเมธวีจัิยอาวโุ สกว." 

โคงการเมธวีจัิยอาวโุส 
สกว. รว่มกบัภาควชิา
ภาษาไทย และศนูยค์ตชิน
วทิยา คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ  

25-26 ก.ย. 
57 
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิ 74 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 

1 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

The 6th International 
Conference on Qualitative 
Methods in Libraries 

ตรุก ี isast.org 27-31 พ.ค.57 

2 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.อรนุช 
เศวตรัตนเสถยีร 

The 8th International 
Conference on e-Learning 
2014 

โปรตเุกส Multiconference on 
Computer Science 
and Informatioin 
Systems 

15-18 ก.ค. 
57 

3 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

การประชมุ First 
International Meeting 
East-West Connection, 
Exchanges 
and Encounters, 16th-19th
Centuries 

มาเกา๊ ภาควชิาประวัตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัมาเกา๊ 

11 พ.ย. 56 

4 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
What can 
the EU learn from Asian 
Regionalism 

นวิซแีลนด์ The European 
Union Centres 
Network (EUCN) 
และ The National 
Centre for Research 
on Europe (NCRE) 
แหง่ University of 
Canterbury 

13-14 ก.พ. 
57 

5 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

การสมัมนาวชิาการประจําปี
ของ 
Association for Asian 
Studies 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Association for 
Asian Studies 

27-30 ม.ีค. 
57 

6 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

South-South Philosophical 
Dialogue  

มอร็อคโค UNESCO's Social 
and Human 
Sciences Sector 

15-20 ก.ย.56 

7 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

Asian amd Vietnamese 
Buddhism within the 
proccess of promotion of 
National Culture 

เวยีดนาม Institute of 
Philosophi และ 
Vietnam Buddhist 
Academy in Hanoi 

8-10 พ.ย.56 

8 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

Ewha Global 
Empowerment 
Program(EGEP) 

เกาหลใีต ้ Ewha Womans 
University 

12-19 ม.ค.57 

9 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์ 

Global Humanities  สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมน ี

Volkswagen 
Foundation 

15-18 ม.ิย.57 

10 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

หวัขอ้ “Asian Bioethics, or 
Bioethics in Asia: New 
Directions, New Directions, 
New Challenges” 

ประเทศ
สหรัฐอเมริ

กา 
ประเทศ
ญีปุ่่ น 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ประเทศญีปุ่่ น 

วันที ่14-23 
ต.ค. 56 
ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 
วันที ่24-28 
ต.ค. 56 

ประเทศญีปุ่่ น 
11 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์

หงศล์ดารมภ ์
การประชมุวชิาการ Computer 
Ethics/Philosophy Enquiry 
2014 

ฝร่ังเศส ม.ปารสี  22-28 ม.ิย.57 

12 ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร 
พรมทา 

Buddhism - Science and 
Medicine  
Interpretations, 
Applications and Misuse  

ออสเตรยี มหาวทิยาลยัเวยีนนา 
ประเทศออสเตรยี 

29 พ.ค. 57 - 
2 ม.ิย.57 

13 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

เรือ่ง “การเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศในประเทศ
ไทย”(Deutsch als 
Fremdsprache in Thailand) 

ประเทศ
สหพันธรัฐ
สาธารณรัฐ
เยอรมน ี

ประเทศสหพันธรัฐ
สาธารณรัฐเยอรมน ี

4-8 พ.ย. 56 

14 ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ภริ
มนตร ี

ประชมุสมัมนานานาชาติ
ประจําปีครัง้ที ่7 
 

รัสเซยี มลูนธิ ิ"รสุกมีรี"์ 3-4 พ.ย. 56 
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15 ภาษาตะวันตก/

สเปน 
อ.ดร.เพ็ญพิ
สาข ์ ศรวีรนา
รถ 

XXV Congreso 
Internacional ASELE 

สเปน สมาคมผูส้อนภาษา
สเปนในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 
(ASELE) 

17-20 ก.ย.57 

16 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.ภาสรุ ีลอื
สกลุ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
The 55th Annual Midwest 
Modern Language 
Association Convention 

สหรัฐอเมริ
กา 

Midwest Modern 
Language 
Association 

7-10 พ.ย. 56 

17 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

Dall'Artista al territorio: 
l'archivio come occasione 
di valorizzazione 

อติาล ี Promo 
P.A.Fondazione 

5-ธ.ค.-56 

18 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

"Galileo Chini. Dal Palazzo 
del Trono di Bangkok al 
Tempio dell'Acqua di 
Salsomaggiore" 

อติาล ี City of 
Salsomaggiore 

12-ก.พ.-57 

19 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.สบืพงศ ์
ชา้งบญุช ู

สองพันลา้นพลงัสรา้งสนัตสิขุ สาธารณรัฐ
ประชาชน
จนี 

ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

16-22 ต.ค. 
56  

20 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.
กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ

Sydney International 
Conference of Japanese 
Language Education 2014 

ออสเตรเลยี The Japan 
Foundation, Sydney 
and Monash 
University 

10-12 ก.ค.57 

21 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.
กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ

การประชมุ Asia Future 
Conference ครัง้ที ่2  

อนิโดนเีซยี Atsumi 
International 
Foundation 
(Sekiguchi Global 
Research 
Association: SGRA)  

22-24 ส.ค. 
57  

22 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

International Conference 
on Studies on Vietnamese 
and Japanese Literature in 
the Globalization Context 
of the 21 st Century  

เวยีดนาม University of Social 
Sciences and 
Humanities of 
HoChiMinh City 

22-23 ธ.ค. 
56 

23 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

เขา้รว่มประชมุโดยมผีลงานไป
นําเสนอ เรือ่ง “คะเงะโรนกิก”ิ 

ญีปุ่่ น  ณ ประเทศญีปุ่่ น 15-20 ม.ค. 
57 

24 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.Kiyomi 
Iketani 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
The 9th International 
Symposium on Oral 
Proficiency Interview 

ฮอ่งกง The Chinese 
University of Hong 
Kong  

2-3 พ.ย. 56 

25 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.Kiyomi 
Iketani 

การประชมุ International 
Conference on Japanese 
Language Education 2014   

ออสเตรเลยี University of 
Technology, 
Sydney (UTS) เมอืง
ซดินยี ์ประเทศ
ออสเตรเลยี  

10-12 ก.ค. 
57 

26 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.Kiyomi 
Iketani และ
คณะ 

การประชมุ Asia Future 
Conference ครัง้ที ่2  

อนิโดนเีซยี Atsumi 
International 
Foundation 
(Sekiguchi Global 
Research 
Association: SGRA)  

22-24 ส.ค. 
57  

27 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.Natsuki 
Matsui 

Sydney International 
Conference of Japanese 
Language Education 2014 

ออสเตรเลยี The Japan 
Foundation, Sydney 
and Monash 
University 

10-12 ก.ค. 
57 

28 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ี

งานประชมุวชิาการ Inaugural 
Conference for Leaders of 
Japan Studies in Asian 
Prestigious Universities ครัง้
ที ่1 ในหวัขอ้ "Japan 
Studies in Asia : The Past, 
Present and Future"  
 

ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยัโกเบ 1-2 พ.ย. 56 
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29 ภาษาตะวันออก/

ญีปุ่่ น 
อ.ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ี

การประชมุ International 
Conference on Japanese 
Language Education 2014   

ออสเตรเลยี University of 
Technology, 
Sydney (UTS) เมอืง
ซดินยี ์ประเทศ
ออสเตรเลยี  

10-12 ก.ค. 
57 

30 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ี

การประชมุ Asia Future 
Conference ครัง้ที ่2  

อนิโดนเีซยี Atsumi 
International 
Foundation 
(Sekiguchi Global 
Research 
Association: SGRA)  

22-24 ส.ค. 
57  

31 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้ 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิXVII Congress of 
the International 
Association of Buddhist 
Studies (IABS) 

ออสเตรยี International 
Association of 
Buddhist Studies 
(IABS) 

18-23 ส.ค. 
57 

32 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา 
หะยยีะโกะ 

งานประชมุวชิาการ An 
International Conference, 
The 2014 Chulalongkorn 
Asian Heritage Forum: 
Flower Culture in Asia 

ไทย Institute of Thai 
Studies, Institute of 
Asian Studies and 
Faculty of Arts 
Chulalongkorn 
University 

 8-9 July 
2014  

33 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา 
หะยยีะโกะ 

วชิาการกลุม่เป้าหมายที่
กําหนด (Focus group) เรือ่ง 
"การรับฟังความคดิเห็นรา่ง
หลกัเกณฑก์ารทับศพัทภ์าษา
มลาย ู

ไทย ราชบณัฑติยสถาน  18 ส.ค.57 
9.30-16.30 

34 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

Le Vietnam contemporain : 
littérature, cinéma, 
linguistique (เวยีดนามรว่ม
สมัย: วรรณกรรม และ
ภาพยนตร)์ 

ฝร่ังเศส INALCO (Institut 
National des 
Langues et 
Civilisations 
Orientales) 

17-19 ม.ีค. 
57 

35 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 12th 
International Conference 
on Thai Studies 

ออสเตรเลยี The University of 
Sydney 

22 - 24 เม.ย. 
57 

36 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิSociolinguistics 
Symposium 20 

ฟินแลนด์ University of 
Jyväsklyä 

15-18 ม.ิย. 
57 

37 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
12th International 
Conference on Thai 
Studies 

ออสเตรเลยี The University of 
Sydney 

22-24 เม.ย. 
57 

38 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร 
ภักดผีาสขุ 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 12th 
International Conference 
on Thai Studies 

ออสเตรเลยี The University of 
Sydney 

22 - 24 เม.ย. 
57 

39 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร 
ภักดผีาสขุ  

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิSociolinguistics 
Symposium 20 

ฟินแลนด์ University of 
Jyväsklyä 

15-18 ม.ิย. 
57 

40 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 12th 
International Conference 
on Thai Studies 

ออสเตรเลยี The University of 
Sydney 

22 - 24 เม.ย. 
57 

41 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน ์
จัตทุะศร ี

The 3rd Symposium of the 
ICTM Study Group on 
Performing Arts of 
Southeast Asia 

อนิโนนเีซยี International 
Council for 
Traditional Music 

16-22 ม.ิย.57 

42 ภาษาไทย อ.ดร.ธรีนุช 
โชคสวุณชิ 

เขา้รว่มประชมุเชงิวชิาการ 
เรือ่ง Text mining about the 
East Japan Earthquake 
Disaster  

ญีปุ่่ น Gakushuin 
University 

20 - 24 ก.พ. 
57 
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43 ภาษาไทย อ.ดร.ธรีนุช 

โชคสวุณชิ 
การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
24th International 
Conference on Information 
Modelling and Knowledge 
Bases EJC 2014 

เยอรมันนี Kiel University 3-6 ม.ิย. 57 

44 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

เขา้รว่มการประชมุวชิาการและ
เป็นประธานในการประชมุกลุม่
ยอ่ยใน International 
Seminar on Siu-Ka-Pha 
and 13th Century Assam 

อนิเดยี ไดรั้บเชญิจาก Siu - 
Ka - Pha Study 
Centre, H.P.B. Girls' 
College, Golahat 
และ Tai Ahom 
Development 
Council, Assam 

2-3 พ.ค. 57 

45 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

The First International Pali 
Studies Week 

ฝร่ังเศส ไดรั้บเชญิจาก Ecole 
Pratique des 
Hautes Etudes 

16-20 ม.ิย. 
57 

46 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

การประชมุ The 17th 
Congress of the 
International Association of 
Buddhist Studies 

Austria International 
Association of 
Buddhist Studies 

18-23 ส.ค 57 

47 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.ธรีาภรณ์ 
รตธิรรมกลุ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
Acquisition of Referring 
Expressions: Crossed 
Perspectives 

ฝร่ังเศส Université 
Sorbonne Nouvelle 
Paris 3  
Université Charles 
de Gaulle, Lille 3  
Université de 
Neuchâtel  
CNRS  
ANR 

25-26 ต.ค. 
56 

48 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

การประชมุThe 3 rd 
International Conference 
on Phonetics and 
Phonology 

ญีปุ่่ น National Institute 
for Japanese 
Language and 
Linguistics  

20-22 ธ.ค.56 

49 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

การประชมุวชิาการ
โครงการวจัิย Typological 
and Historical/Comparative 
Research on the 
Languages of the Japanese 
Archipelago and their 
Environs 

ญีปุ่่ น National Institute 
for Japanese 
Language and 
Linguistics ประเทศ
ญีปุ่่ น 

23 ธ.ค.56 

50 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

การประชมุนานาชาต ิThe 
24th Meeting of the 
Southeast Asian Linguistics 
Society (SEALS 24) 

สาธารณรัฐ
แหง่
สหภาพ
พมา่ 

the Southeast Asian 
Linguistics Society 

27-31 พ.ค.57 

51 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

The 14th Laboratory 
Phonology Conference 

ญีปุ่่ น National Institute 
for Japanese 
Language and 
Linguistics ประเทศ
ญีปุ่่ น 

23-29 ก.ค.57 

52 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่
กาญจน ์เทพ
กาญจนา 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
The 27th pacific Asia 
Conference on Language, 
Information, and 
Computation (PACLIC27)  

ไตห้วัน มหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิ
เจงิจี ้(national 
Chengchi U.) 

22-24 พ.ย.56 

53 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์
อรณุมานะกลุ 

การประชมุนานาชาต ิthe 
16th Korea-japan 
Workshop on Linguistics 
and Language Processing  

เกาหล ี Kyung-Hee 
University  

9-10พ.ค.57 

54 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์
อรณุมานะกลุ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
The 27th pacific Asia 
Conference on Language, 
Information, and 
Computation (PACLIC27)  

ไตห้วัน มหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิ
เจงิจี ้(national 
Chengchi U.) 

22-24 พ.ย.56 
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55 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์

เหลอืงทองคํา 
การประชมุนานาชาต ิThe 
24th Meeting of the 
Southeast Asian Linguistics 
Society (SEALS 24) 

สาธารณรัฐ
แหง่
สหภาพ
พมา่ 

the Southeast Asian 
Linguistics Society 

27-31 พ.ค.57 

56 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
2014 International 
Symposium on Language, 
Linguistics, Literature and 
Education 

ญีปุ่่ น ASIA-PACIFIC 
EDUCATION & 
RESEARCH 
ASSOCIATION INC 

22-24 ก.ค. 
57 

57 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์  

ประชมุ The  6th Reviewing 
Meeting of the ASEAN 
International Mobility for 
Students (AIMS) 
Programme 

ไทย Seameo 22-23 พ.ย. 
56  

58 ภาษาองักฤษ อ.นภิาพร ตัง้ตอ่
ฤทธิ ์

The 1st TRI-ELE 
International Conference 
on English Language 
Education "Toward Global 
English Horizons"  

ไทย AU-TU-MU 20-21 ม.ิย.57 

59 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะ
นันทพิร 

2nd Thamasat University 
International ELT 
Conference "Redesiging 
the Ecology of Asian 
Englishes: Where Theory 
Meets Prestice 

ไทย มหาวทิยาลยัธรรมศา
สตร ์

6-7 ม.ิย.57 

60 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

Coastal Cities at Risk 
International Research 
Teans Annual Conference 
2014 

Canada The Adaptation to 
Climate Change 
Team (ACT), and 
SFU. 

17-21 ม.ีค. 
57 

61 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน ์
ปัน้บํารงุกจิ 

APSCO fifth International 
Sympsium on Sattlelite 
Remote sesing (RS) and 
Geographic Information 
System (GIS) Development 
in the Asia-Pacific Region 

Turkey APSCO องคก์ารความ
รว่มมอืทางอวกาศ
แหง่เอเชยีแปซฟิิก 

8-10 ต.ค. 56 

62 ภมูศิาสตร ์ อ.พทุธพร อา
รยีป์ระชากลุ 

APSCO fifth International 
Sympsium on Sattlelite 
Remote sesing (RS) and 
Geographic Information 
System (GIS) Development 
in the Asia-Pacific Region. 

Turkey APSCO องคก์ารความ
รว่มมอืทางอกาศแหง่
เอเชยีแปซฟิิก 

8-10 ต.ค.56 

63 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช  
โชตอิดุมพันธ ์

12th International 
Conference on Thai 
Studies (ICTS12) 

ออสเตรเลยี University of 
Sydney 

22-24 เม.ย. 
57 

64 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร จติติ
พลงัศร ี

Translation and 
Comparative Studies: East 
and West in Dialogue 

สหราช
อาณาจักร

Centre for 
Translation and 
Comparative 
Culture Studies, 
University of 
Nottingham 

8-9 พ.ค. 57 

65 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จิ
วากานนท ์

รว่มประชมุวชิาการนานาชาติ
ประจําปี (The 2014 
Association of Asian 
Studies Annual Conference 
: Philadelphia) เรือ่ง "The 
Future of ASEAN and New 
Members States with a 
Special Focus on Thailand" 

สหรัฐอเมริ
กา 

The Association of 
Asian Studies  

27 ม.ีค. - 1 
เม.ย. 57 

66 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํา
รงุ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
New Visions for Dance in 
the Asia Pacific Region 

ไตห้วัน World Dance 
Alliance - Asia 
Pacific (WDA) 
 

29 พ.ย. - 1 
ธ.ค. 56 



  73 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
67 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา

รนัินทน ์
การประชมุนานาชาต ิ
“Shakespeare 450” (Panel 
17: “Shakespeare and  the 
Popular Culture 
Within/Beyond the Asian 
Identities”) 

ฝร่ังเศส Société française 
Shakespeare 

21-27 เม.ย. 
57 

68 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

รว่มการประชมุนานาชาต ิ
IETM Asian Satellite 
Meeting หวัขอ้ “Creating 
Opportunities for Cultural 
Exchange between Europe, 
Asia and Australia”  

ออสเตรเลยี Australia Council for 
the Arts  

8-15 พ.ค. 57 

69 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

เขา้รว่มประชมุประจําปีของ 
Performance Studies 
International ครัง้ที ่20 ใน
หวัขอ้ “Avant-Garde, 
Tradition, Community” 

จนี Performance 
Studies 
International (PSi) 
Shanghai Theatre 
Academy 

4-9 ก.ค. 57 

70 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

เขา้รว่มประชมุนานาชาต ิIFTR 
World Congress 2014 
หวัขอ้ “Theatre and 
Stratification” 

สหราช
อาณาจักร

International 
Federation for 
Theatre Research 
(IFTR/FIRT) 
มหาวทิยาลยัวอรร์คิ 
(University of 
Warwick)  

28 ก.ค. - 1 
ส.ค. 57 

71 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน ์
ธรรมกลุางกรู 

การประชมุศลิปการแสดง
นานาชาต ิรว่มกบัตวัแทน
ศลิปิน, ผูอํ้านวยการแสดง, ผู ้
จัดงานเทศกาล ฯลฯ จาก
ประเทศญีปุ่่ น และประเทศ
ตา่งๆ ท่ัวโลก (International 
Performing Arts Meeting in 
Yokohama: TPAM 2014) 

ญีปุ่่ น มลูนธิญิีปุ่่ น (Japan 
Foundation) 
สํานักงานใหญ ่ณ 
กรงุโตเกยีว  

10-16 ก.พ. 
57 

72 ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
The 5th Asian Conference 
on the Arts and Humanities 

ญีปุ่่ น The International 
Academic Forum  

3-6 เม.ย. 57 

73 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์
พลูลาภ 

Translating Asia: Now and 
Then 

ไทย คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย และ
สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

5 - 6 ม.ิย. 57 

74 ศนูยไ์ทยศกึษา ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง 

รว่มงานประชมุวชิาการไทย
ศกึษานานาชาต ิ(The 12th 
International Conference 
on Thai Studies)  

ออสเตรเลยี University of 
Sydney 

22-24 เม.ย. 
57 
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 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วจิยัหรือเพ่ิมพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 32 คน รวม 59 รายการ 
ลําดบั ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/

เยอืน 
วันเวลาที่
จัด 

1 1 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

รว่มเสวนาเกีย่วกบัภาพยนตรเ์รือ่ง 
"The Missing Picture (2013) 
by Rithy Panh 

USA. Cornell University 20 ม.ีค. 
57 

  2 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

ไดรั้บเชญิบรรยายวชิาการหวัขอ้ 
"Politics of Identity: Pan-
Asianism and Southeast Asian 
during the Second World War" 

USA. Cornell University 24 ม.ีค. 
57 

  3 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

ไปทําวจัิย ผลติผลงานวชิาการ 
และนําเสนอผลงานวชิาการใน
ฐานะ Visiting Professor 

สหรัฐอเมริ
กา 

ตามคําเชญิของ
โครงการเอเขยี
ตะวันออกเฉียงใต ้
ศกึษา (Southeast 
Asia Program) 
ของมหาวทิยาลยั
คอรแ์นล 

3 ม.ิย.-
17 ก.ค.

57 

2 4 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

เขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิารของ
โครงการ Jean Monnet Centre 
of Excellence ซึง่เป็นโครงการที่
หลกัสตูรสหสาขาวชิายโุรปศกึษา
เป็นสมาชกิในเครอืขา่ย ในหวัขอ้ 
“Normative Power Europe in 
Asia”   ณ เมอืงเคนท ์ 

สหราช
อาณาจักร

บณัฑติวทิยาลยั 
หลกัสตูรสห
สาขาวชิายโุรป
ศกึษา 

3-6 ก.ย. 
57 

3 5 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ชศูร ีมวีงศ์
อโุฆษ 

ไปเก็บขอ้มลูวจัิยสําหรับ
โครงการวจัิยเรือ่ง "ชือ่สมนุไพร
ไทย 4 ภาษา (ละตนิ-องักฤษ-
เยอรมัน-ไทย) " 

เยอรมันนี มหาวทิยาลยัมนึ
สเตอร ์

1 ม.ิย.-
31 ก.ค. 

57 

4 6 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา 
แสงอรา่มเรอืง 

ไปเก็บขอ้มลูวจัิยสําหรับ
โครงการวจัิยเรือ่ง "False Friends 
ภาษาเยอรมัน / องักฤษ สําหรับ
นักแปลไทย" 

เยอรมันนี มหาวทิยาลยัฮมุ
โบลท ์

2 พ.ค. - 
30 ม.ิย. 

57 

5 7 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

ไปเก็บขอ้มลูวจัิยสําหรับ
โครงการวจัิยเรือ่ง "วัฒนธรรม
ศกึษาในยคุโลกาภวิัฒน:์ 
กรณีศกึษาการสอนดา้นวัฒนธรรม
ของกลุม่ประเทศทีใ่ช ้
ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการใน
มหาวทิยาลยัในประเทศไทย" 

เยอรมันนี มหาวทิยาลยัคสัเซลิ 
เมอืงคสัเซลิ 

1-31 
พ.ค. 57 

6 8 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อารต ี
แกว้สมัฤทธิ ์

ไปเก็บขอ้มลูวจัิยโครงการวจัิยเรือ่ง 
"สยามในบนัทกึการเดนิทาง
เยอรมัน สมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั" 

เยอรมัน มหาวทิยาลยัซเีกน้ 
(Universität 
Siegen) เมอืงซเีกน้ 

31 พ.ค.-
25 ม.ิย.

57 

7 9 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.จันทรา 
ประมลูทรัพย ์

ไปเก็บขอ้มลูวจัิยโครงการวจัิยเรือ่ง 
"สภาพสงัคมวัฒนธรรมสเปนชว่ง
รอยตอ่ระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่18 
และ 19 ทีป่รากฎในภาพเขยีน
ของฟรันซสิโก โคยา" 

สเปน กรงุมาดรดิ  15 พ.ค.-
16 ม.ิย.

57 

8 10 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.เพ็ญพิ
สาข ์ศรวีรนารถ 

ไปเก็บขอ้มลูวจัิยโครงการวจัิยเรือ่ง 
"การเสด็จพระราชดําเนนิ
ราชอาณาจักรสเปนของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมู ิ
พลอดลุยเดชในสือ่สเปน" 

สเปน กรงุมาดรดิ  27 พ.ค.-
16 ม.ิย. 

57 

  11 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.เพ็ญพิ
สาข ์ศรวีรนารถ 

เจรจาการลงนามสญัญาความ
รว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยั 

สเปน La Universidad de 
Nebrija 

29-พ.ค.-
57 

9 12 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ไปเก็บขอ้มลูวจัิยโครงการวจัิยเรือ่ง 
"ภาพของประเทศไทยทีป่รากฏใน
หนังสอืพมิพภ์าษาสเปนและการ
สือ่สารขา้มวัฒนธรรมระหวา่งสเปน
และไทย" 
 

สเปน กรงุมาดรดิ  20 พ.ค.-
11 ม.ิย.

57 
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ลําดบั ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/
เยอืน 

วันเวลาที่
จัด 

  13 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

เจรจาการลงนามสญัญาความ
รว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยั 

สเปน La Universidad de 
Nebrija 

29-พ.ค.-
57 

10 14 ภาษา
ตะวันตก/อติา
เลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

เจรจาความรว่มมอืในการอนุรักษ์
เอกสารทางประวัตศิาสตรแ์ละเก็บ
ขอ้มลูวจัิย 

อติาล ี Private Archive 
Roberti di Castel 
vero 

25 พ.ย.- 
3 ธ.ค. 

56 
  15 ภาษา

ตะวันตก/อติา
เลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

เจรจาความรว่มมอืในการพัฒนา
ของจดหมายเหตกุาลเิลโอ คนี ิ

อติาล ี Archivio di Galileo 
Chini 

13-14 
ก.พ. 57 

11 16 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด 
ศตีสิาร 

เขา้รว่มการประชมุสมัมนาใน
โครงการ Human - Chicken 
Multi-Relationships Research 
Project, H.I.H. Prince 
Akishinomiya Fumihito's 
Research under the Royal 
Patronage of H.R.H.Princess 
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR 
Project) Phase II 

ญีปุ่่ น Tokyo HCMR 
(Human-Chicken 
Multi-
Relationships 
Research Project) 

17-19 
ส.ค.57 

12 17 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท ์

ประชมุวชิาการระหวา่งม.โอซากา้
และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและ
นํานสิติป.โท สายวรรรณคดไีป
เสนอผลงานวชิาการที ่ม.โอซากา้ 

ญีปุ่่ น  Osaka University   28-ม.ีค.-
57 

13 18 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิ 
จริาสมบตั ิ

เก็บขอ้มลู ญีปุ่่ น กระทรวง
ตา่งประเทศ/ไทย 
สถาน
เอกอคัรราชทตู 

3-9 ม.ิย. 
57 

14 19 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

วทิยากรบรรยายพเิศษดา้นบท
ละครโน 

ญีปุ่่ น Internation 
Research Center 
for Japanese 
Studies 

7-พ.ค.-
57 

  20 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

วทิยากรบรรยายพเิศษดา้นบท
ละครโน 

ญีปุ่่ น Hosei University 
Institute of 
Nohgaku Studies 

8-พ.ค.-
57 

  21 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

วทิยากรบรรยายพเิศษดา้นบท
ละครโน 

ญีปุ่่ น Osaka  University 10-พ.ค.-
57 

  22 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

วทิยากรบรรยายพเิศษดา้นบท
ละครโน 

ญีปุ่่ น Waseda 
University 

13-พ.ค.-
57 

15 23 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

เก็บขอ้มลูวจัิย ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยัโอ
ซากา้ 

15-20 
ม.ค. 57 

16 24 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

งานประชมุวชิาการ Inargural 
Conference for Leaders of 
Japan Studies in Asian 
Prestigions Universities และ
ปรกึษาความรว่มมอืและสรา้ง
เครอืขา่ยการจัดการเรยีนการสอน
ญีปุ่่ นศกึษา 

ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยั Kobe 1-2 พ.ย. 
56 

  25 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

จัดโครงการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม 
"ASEAN Meeting for Japanese 
Speaker Community" 

อนิโดนเีซยี มหาวทิยาลยั UPI  17-22 
ม.ค. 57 

  26 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

ประชมุ AIMS-HU Kickoff 
Meeting รว่มกบัมหาวทิยาลยั
คูส่ญัญาจาก 3 ประเทศ เพือ่
กําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
แลกเปลีย่นนักศกึษา 

ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยั 
Hiroshima 

4-8 ม.ีค. 
57 

  27 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

ดแูลนสิติโครงการ SEND และ
เจรจาการดําเนนิงานโครงการ
แลกเปลีย่นใน ปี 2557 
 

ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยั 
Waseda ประเทศ
ญีปุ่่ น  

16-20 
ม.ิย. 57 
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17 28 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.มัทนา จาตุ
รแสงไพโรจน ์

คน้ควา้วจัิย ญปีุ่ น ณ มหาวทิยาลยัวา
เซดะ 

10 ม.ีค. 
57-9ส.ค. 

58 
18 29 ภาษา

ตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชานป์
วชิช ์ทัดแกว้ 

รว่มอา่นคมัภรีต์น้ฉบบันทิานสงั
ยกุต ์ณ เมอืงเกยีวโต 

ญีปุ่่ น เมอืงเกยีวโต 
ประเทศญีปุ่่ น 

21 พ.ย. 
56 -2 
ธ.ค. 56 

19 30 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

วทิยากรในการเดนิทางไป   ศกึษา
ดงูาน ภายใตโ้ครงการอบรมให ้
ความรู ้บรรยายพเิศษและ
การศกึษาดงูานสําหรับสือ่มวลชน
สายเศรษฐกจิ เพือ่เตรยีมความ
พรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน: 
สาธารณรัฐสงัคมเวยีดนาม 

เวยีดนาม มลูนธิสิถาบนัวจัิย
นโยบายเศรษฐกจิ
การคลงั (มลูนธิ ิ
สวค) 

24-27 
ต.ค.56 

20 31 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เขา้รว่มการประชมุสมัมนาใน
โครงการ Human - Chicken 
Multi-Relationships Research 
Project, H.I.H. Prince 
Akishinomiya Fumihito's 
Research under the Royal 
Patronage of H.R.H.Princess 
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR 
Project) Phase II 

ญีปุ่่ น Tokyo HCMR 
(Human-Chicken 
Multi-
Relationships 
Research Project) 

17-19 
ส.ค.57 

21 32 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ศกึษาดงูานแหลง่ศลิปวัฒนธรรม
ในมณฑลยนูนานและเพือ่เชือ่ม
สมัพันธไมตรรีะหวา่ง
ราชบณัฑติยสถานกบั
สถาบนัการศกึษาและหน่วยงาน
ดา้นศลิปวัฒนธรรมแหง่มณฑลยนู
นาน  

จนี กองศลิปกรรม 
ราชบณัฑติยสถาน 

30 ต.ค. - 
3 พ.ย. 

56 

22 33 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

ไดรั้บเชญิใหเ้ป็นผูว้จัิยรว่มใน
โครงการ Jakata Database 
Online 

สหราช
อาณาจักร

School of Divinity, 
University of 
Edinburgh โดยทนุ
สนับสนุนจาก 
British Council 

1 ม.ิย.-
15 ส.ค.

57 

23 34 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

เป็นผูเ้จรจาตกลงในรายละเอยีด
ความรว่มมอืระหวา่งทัง้สองคณะ 
เพือ่เจรจาความรว่มมอืระหวา่ง
คณะอกัษรศาสตร ์และ Faculty of 
Literature and Linguistics  

เวยีดนาม Faculty of 
Literature and 
Linguistics 
มหาวทิยาลยั 
University of 
Social Sciences 
and Humanities of 
Ho Chi Minh City 
ประเทศเวยีดนาม  

19-24 
ธ.ค. 56 

  35 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

ประชมุ AIMS-HU Kickoff 
Meeting รว่มกบัมหาวทิยาลยั
คูส่ญัญาจาก 3 ประเทศ เพือ่
กําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
แลกเปลีย่นนักศกึษา 

ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยั 
Hiroshima 

4-8 ม.ีค. 
57 

24 36 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์  

ไดรั้บเชญิไปบรรยายในโครงการ
วรรณคดโีลกและวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

จนี Summer School 
@ Tsinghua 
University 
ภาควชิา
ภาษาตา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยั 
Tsinghua รว่มกบั
สถาบนั Harvard-
Yenching ณ กรงุ
ปักกิง่ ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
 

14 - 21 
ม.ิย. 57 



  77 

ลําดบั ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/
เยอืน 

วันเวลาที่
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25 37 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

เดนิทางไปทัศนศกึษาดงูานดา้น
ศลิปวัฒนธรรม ณ ประเทศอติาล ี
โครงการรางวัลศลิปะเพือ่เยาวชน
ไทย (Young Thai Artist Award) 

อติาล ี มลูนธิเิอสซจี ี 20-31 
ต.ค.56 

  38 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ไดรั้บเชญิไปบรรยายเรือ่ง "ทฤษฎี
วรรณคดเีปรยีบเทยีบและ
วรรณกรรมไทย" 

จนี Guangxi 
University for 
Nationalities 

11-31 
พ.ย. 56 

  39 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ไดรั้บเชญิไปสอนภาคฤดรูอ้น เยอรมน ี สถาบนัเอเชยี-อฟั
รกิา แหง่
มหาวทิยาลยั 
Humburg 

1 เม.ย. - 
31 ก.ค. 

57 

26 40 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

นํานสิติไปทัศนศกึษาดงูาน 
ประจําปีการศกึษา 2556  

เยอรมัน หลกัสตูรศลิปศาสต
รมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม 
บณัฑติวทิยาลยั 
จฬุาฯ 

9-15 
เม.ย. 57 

27 41 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวาทยกรใหค้ณะนักรอ้ง
ประสานเสยีง ของคณะนักรอ้งชาย
พระกติตคิณุแหง่กรงุเทพ ใน
โอกาสการฉลองการถวายอาคาร
พระวหิารหลงัใหมข่องครสิตจักร
ตัว่เตีย้ ณ  มณฑลแตจ้ิว๋ 

จนี ครสิตจักรตัว่เตีย้ อ.
เหยีย่วเพง้ มณฑล
แตจ้ิว๋ ประเทศจนี 

21-29  
ม.ีค. 57 

  42 ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

ไปศกึษาดงูานดา้นวัฒนธรรมและ
ปรกึษาหารอืในการสง่เสรมิความ
รว่มมอืดา้นวัฒนธรรมระหวา่งไทย
และอสิราเอล ณ กรงุเทลอาวฟี  

อสิราเอล สถาน
เอกอคัรราชทตู ณ 
กรงุเทลอาวฟี 

11-18 
ม.ิย. 57 

28 43 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

รว่มประชมุเรือ่งละครชมุชน 
Conference on Community 
Theatre  เพือ่นําเสนอขอ้มลูและ
จัดทําเป็นหนังสอืเกีย่วกบัละคร
ชมุชนในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
จากนักวชิาการและนักการละคร
ของอาเซยีน 

ฟิลปิปินส์ Philippine 
Educational 
Theater 
Association 
(PETA) 

18-22 
ก.พ. 57 

29 44 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

นําละครเวท ีเรือ่ง Sh.I.T. 
(Shakespeare’s In Thailand)ไป
จัดแสดงในงาน ในงาน 7th Asia 
Pacific Bureau Theatre School 
Festival ณ นครเซีย่งไฮ ้ 

จนี Shanghai Theatre 
Academy 

9-15 
พ.ค. 57 

30 45 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปดงูานดา้นศลิปะการละครใน 
“Georgian Showcase” ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของ Tbilisi 
International Festival of 
Theatre ณ กรงุทบลิซิ(ีTbilisi) 

จอรเ์จยี Tbilisi 
International 
Festival of 
Theatre 

3-10 
ต.ค. 56 

  46 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปดงูานดา้นศลิปะการละครใน
เทศกาล “da:ns festival 2013”   

สงิคโปร ์ Esplanade-
Theatres on the 
Bay 

16-20 
ต.ค. 56 

  47 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ประชมุนานาชาต ิ“A Pacific-Rim 
Reception of Modern British 
and American Drama in 
alignment with modernization 
process” ณ  กรงุโซล 

 เกาหล ี Modern British 
and American 
Drama Society of 
Korea 

24-27 
ต.ค. 56 

  48 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปชมละครเวทเีรือ่ง "Musashi" 
โดย Yukio Ninagawa 

สงิคโปร ์ Esplanade-Theatres 
on the Bay 

9-10 
พ.ย. 56 

  49 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปชมละครเวทเีรือ่ง “The Suit”  สงิคโปร ์ The Singapore 
Repertory Theatre 

25-26 
พ.ย. 56 

  50 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

เป็นผูท้รงคณุวฒุใิน Artist’s Talk 
Session และ Round-Table 
Conference ในงาน Toki 
International Arts Festival 
2013   

จนี Toki International 
Arts Festival ณ 
Kun Opera 
Theatre เมอืง
หนานจงิ 

25-30 
ธ.ค. 56 
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  51 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปชมละครเวทใีนเทศกาล 
Huayu: Chinese Festival of 
Arts 

สงิคโปร ์ Esplanade: 
Theatres on the 
Bay 

8-10 
ก.พ. 57 

  52 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปดงูานดา้นศลิปะการละครในงาน 
"Kobe-Asia Contemporary 
Dance Festival ครัง้ที ่3" เมือ่ง
โกเบ 

ญีปุ่่ น NPO Dance Box 15-18 
ก.พ. 57 

  53 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปดงูานดา้นศลิปะการละครในงาน 
"Hong Kong Arts Festival 
2014" 

ฮอ่งกง Hong Kong Arts 
Festival Society 

22-25 
ก.พ. 57 

  54 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปชมละครเวทเีรือ่ง “Ten 
Thousand Tigers” ในเทศกาล 
“The Studios 2014”  

สงิคโปร ์ Esplanade: 
Theatres on the 
Bay 

17-19 
เม.ย. 57 

  55 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปดงูานศลิปะการละคร สงิคโปร ์ Singapore 
International 
Festival of Arts 

29 ส.ค. - 
3 ก.ย. 

57 
  56 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา

รนัินทน ์
ไปดงูานศลิปะการละครในเทศกาล 
"Biennale de la dance a Lyon" 
ณ เมอืงลยีง 

 ฝร่ังเศส สถาน
เอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศส และ Office 
National de 
Diffusion 
Artistique (ONDA) 

17-25 
ก.ย. 57 

31 57 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน์ 
ธรรมกลุางกรู 

เป็นผูท้รงคณุวฒุสํิาหรับ Group 
Conference ในงาน Performing 
Arts Meeting in Yokohama 
(TPAM in Yokohama 2014) 
เมอืงโยโกฮามา่ 

ญีปุ่่ น Japan Foundation  
กรงุโตเกยีว 
ประเทศญีปุ่่ น 

10-19 
ก.พ. 57 

  58 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน์ 
ธรรมกลุางกรู 

นําละครเวท ีเรือ่ง Sh.I.T. 
(Shakespeare’s In Thailand)ไป
จัดแสดงในงาน ในงาน 7th Asia 
Pacific Bureau Theatre School 
Festival ณ นครเซีย่งไฮ ้ 

จนี Shanghai Theatre 
Academy 

9-15 
พ.ค. 57 

32 59 ศลิปการละคร อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

นําละครเวท ีเรือ่ง Sh.I.T. 
(Shakespeare’s In Thailand)ไป
จัดแสดงในงาน ในงาน 7th Asia 
Pacific Bureau Theatre School 
Festival ณ นครเซีย่งไฮ ้ 

จนี Shanghai Theatre 
Academy 

9-15 
พ.ค. 57 

 
ทั้งน้ี ในจาํนวนนี ้เป็นรายการท่ีไปเยอืนดว้ยกนั  3 รายการ คือ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/

เยอืน 
วันเวลาที่
จัด 

1 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

นําละครเวท ีเรือ่ง Sh.I.T. 
(Shakespeare’s In Thailand)ไปจัด
แสดงในงาน ในงาน 7th Asia Pacific 
Bureau Theatre School Festival ณ 
นครเซีย่งไฮ ้ 

จนี Shanghai Theatre 
Academy 

9-15 พ.ค. 
57 

  ศลิปการ
ละคร 

อ.ปิยะวัฒน์ ธรรม
กลุางกรู 

นําละครเวท ีเรือ่ง Sh.I.T. 
(Shakespeare’s In Thailand)ไปจัด
แสดงในงาน ในงาน 7th Asia Pacific 
Bureau Theatre School Festival ณ 
นครเซีย่งไฮ ้ 

จนี Shanghai Theatre 
Academy 

9-15 พ.ค. 
57 

  ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

นําละครเวท ีเรือ่ง Sh.I.T. 
(Shakespeare’s In Thailand)ไปจัด
แสดงในงาน ในงาน 7th Asia Pacific 
Bureau Theatre School Festival ณ 
นครเซีย่งไฮ ้ 
 
 
 

จนี Shanghai Theatre 
Academy 

9-15 พ.ค. 
57 
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2 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.เพ็ญพสิาข ์
ศรวีรนารถ 

เจรจาการลงนามสญัญาความรว่มมอื
ระหวา่งมหาวทิยาลยั 

สเปน La Universidad de 
Nebrija 

29-พ.ค.-
57 

  ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

เจรจาการลงนามสญัญาความรว่มมอื
ระหวา่งมหาวทิยาลยั 

สเปน La Universidad de 
Nebrija 

29-พ.ค.-
57 

3 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด  
ศตีสิาร 

เขา้รว่มการประชมุสมัมนาในโครงการ 
Human - Chicken Multi-
Relationships Research Project, 
H.I.H. Prince Akishinomiya 
Fumihito's Research under the 
Royal Patronage of H.R.H.Princess 
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR 
Project) Phase II 

ญีปุ่่ น Tokyo HCMR 
(Human-Chicken 
Multi-
Relationships 
Research Project) 

17-19 
ส.ค.57 

  ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เขา้รว่มการประชมุสมัมนาในโครงการ 
Human - Chicken Multi-
Relationships Research Project, 
H.I.H. Prince Akishinomiya 
Fumihito's Research under the 
Royal Patronage of H.R.H.Princess 
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR 
Project) Phase II 

ญีปุ่่ น Tokyo HCMR 
(Human-Chicken 
Multi-
Relationships 
Research Project) 

17-19 
ส.ค.57 
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ดานนิสิต 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   

นิสิตปัจจุบนั  65 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   69 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  44 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  45 รายการ  
ศิษยเ์ก่า   28 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   29 รายการ 
ศิษยเ์ก่า   2 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  2 รายการ 
 

นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั  นิสิต 65 คน ได้รับรางวัลระดบัชาต ิ69 รายการ 
นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่

ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1  1  BALAC นายวรกร ศริิ
สรณ์ 

27-เม.ย.-57 The Star คน้ฟ้าควา้ดาว ชนะเลศิ โมเดริน์ไนนท์วี ี 

2  2  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.กลุยา 
บรูณะนายก 

8-ก.พ.-57 การแขง่ขนั Scrabble 
Senior ประเภททมี 4 คน 
ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รองชนะเลศิ สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

3  3  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ขจารนิ 
ยศคํา 

8-ก.พ.-57 การแขง่ขนัตอบคําถาม
เกีย่วกบัประเทศผูใ้ชภ้าษา
ฝร่ังเศส ระดบัอดุมศกึษา 
(Quiz Senior) หัวขอ้กฬีา 

รองชนะเลศิ สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

4  4  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ณัฐวรา 
สนทิวงศ ์

8-ก.พ.-57 การแขง่ขนั Scrabble 
Senior ประเภททมี 4 คน 
ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รองชนะเลศิ สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

5  5  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.นติเิพ็ญ 
กรัยวเิชยีร 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัการจัดบอรด์
นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน  
le français : un grand 
défi 

 ไดร้างวัลยอด
เยีย่ม  

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

6  6  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ปาณัสม ์
อนิทภุตู ิ

8-ก.พ.-57 การแขง่ขนั Scrabble 
Senior ประเภททมี 4 คน 
ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รองชนะเลศิ สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

7  7  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.พธสูริ ี
จรัญวัฒนากิจิ 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัทอ่งบทกวี
นพินธภ์าษาฝร่ังเศส 

ไดร้างวัลอนัดบั 3 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

8  8  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ภชภร 
ดา่นวริฬุ
หวณชิ 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัการจัดบอรด์
นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน  
le français : un grand 
défi 

ไดร้างวัลยอด
เยีย่ม  

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

9  9  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ภชภร 
ดา่นวริฬุ
หวณชิ 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัวาดภาพตาม
คําบอก 

ไดร้างวัลอนัดบั 1 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

10  10  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.มนัชนันท ์
ปัญญาคําเลศิ 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัการจัดบอรด์
นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน  
le français : un grand 
défi 
 

ไดร้างวัลยอด
เยีย่ม  

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

11  11  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วรดา 
เอลสโตว ์

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัพดูบทสนทนา
ภาษาฝร่ังเศสตามหวัขอ้ที่
กําหนดให ้

ไดร้างวัลอนัดบั 2 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

12  12  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วัชรยีา 
ยอดประทมุ 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัการจัดบอรด์
นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน  
le français : un grand 
défi 

 ไดร้างวัลยอด
เยีย่ม  

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

13  13  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วภิา
วรรณ คณูทวี
ลาภผล 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนักลา่วสนุทร
พจนภ์าษาฝร่ังเศส 

ไดร้างวัลอนัดบั 1 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

14  14  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วมิลณัฐ 
ทองสะอาด 

ปีการศกึษา 
56 

ไดรั้บทนุโครงการ
แลกเปลีย่นนักศกึษาใน
ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 
(University  Mobility in 
Asia and Pacific: UMAP) 

ทนุโครงการ
แลกเปลีย่น 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

   15  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วมิลณัฐ 
ทองสะอาด 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัตอบคําถามจา
กวดีทัิศน์ 

ไดร้างวัลอนัดบั 2 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

15  16  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.สลลิธร 
เตรยีมศศธิร 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัวาดภาพตาม
หวัขอ้ทีกํ่าหนดให ้

ไดร้างวัลอนัดบั 3 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

16  17  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.อธชิา 
ปานเจรญิ 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัการจัดบอรด์
นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน  
le français : un grand défi

 ไดร้างวัลยอด
เยีย่ม  

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

   18  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.อธชิา 
ปานเจรญิ 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัพดูบทสนทนา
ภาษาฝร่ังเศสตามหวัขอ้ที่
กําหนดให ้

ไดร้างวัลอนัดบั 2 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

17  19  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายคมสนั 
สวุรรณ
ประดษิฐ ์

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนับรรยายภาพ
เป็นภาษาฝร่ังเศส 

ไดร้างวัลอนัดบั 2 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

18  20  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายธรีภัทร 
ขอดเตชะ 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัการจัดบอรด์
นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน le 
français : un grand défi 

 ไดร้างวัลยอด
เยีย่ม  

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

19  21  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายเผา่
กาญจน ์ธปู
ทอง 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัพดูบทสนทนา
ภาษาฝร่ังเศสตามหวัขอ้ที่
กําหนดให ้

ไดร้างวัลอนัดบั 2 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

20  22  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายศริวิัฒน ์
จงจติรตระกลู 

1-ธ.ค.-56 การแขง่ขนัตอบคําถาม
ความรูท่ั้วไปเกีย่วกบั
ประเทศฝร่ังเศส-ไทย 

ไดร้างวัลอนัดบั 1 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ์ 

21  23  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายศภุชยั 
ทองหงษ์ 

8-ก.พ.-57 การแขง่ขนั Scrabble 
Senior ประเภททมี 4 คน 
ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รองชนะเลศิ สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

22  24  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.กรหรัิญ 
นกิรแสน 

29-ส.ค.-57 การแขง่ขนัวาดภาพใน
หวัขอ้ "25 ปี หลังการ
ทลายกําแพงเบอรล์นิ" 

รางวัลชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

23  25  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.กลุวกิา 
อว้นดวงด ี

29-ส.ค.-57 การแขง่ขนัพดูสรปุใจความ
จากคลปิสารคดเียอรมัน 

รองชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

24  26  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ญาณนิ 
พรหมมลมาศ 

22 พ.ย. 
2556 

การแขง่ขนัการอา่น
วรรณคดเียอรมัน 
(Lesewettbewerb) 

ไดรั้บรางวัล
ชนะเลศิอนัดบัที ่
1 

สถาบนัเกอเธ ่ประเทศ
ไทย 

25  27  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ฐติรัิตน์ 
อไุรสนิธว ์

29-ส.ค.-57 การแขง่ขนัวาดภาพใน
หวัขอ้ "25 ปี หลังการ
ทลายกําแพงเบอรล์นิ" 

รางวัลชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

26  28  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ณัฐชยา 
เวชพนม 

ธ.ค.-56 ประกวดการเขยีน
เรยีงความภาษาเยอรมัน 

ไดรั้บทนุเรยีน
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศเยอรมน ี1 
เดอืน ธันวาคม 
2556- มกราคม 
2557 

มลูนธิวิัฒนธรรมไทย-
เยอรมัน (TDKS) 

   29  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ณัฐชยา 
เวชพนม 

พ.ค.-57 แขง่ขนัการเขยีนเรยีงความ
ภาษาเยอรมัน 

ไดรั้บทนุเรยีน
ภาษาเยอรมัน
ระยะสัน้ ณ 
ประเทศเยอรมน ี
31 พฤษภาคม-11 
กรกฎาคม 2557 

Thai-Deutsche 
Kulturstiftung 

27  30  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.พศกิา 
จบีโจง 

ธ.ค.-56 ประกวดการเขยีน
เรยีงความภาษาเยอรมัน 

ไดรั้บทนุไป
ฝึกงานทีส่ถาบนั 
Goethe-Institut 
เมอืง Düsseldorf 
ประเทศเยอรมน ี7 
เมษายน-7
มถินุายน 2557 

สมาคมเยอรมัน-ไทย 
Deutsch-
Thailändische 
Gesellschaft (DTG) 

28  31  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.พชิญา 
จรญูพงษ์ศกัดิ ์

29-ส.ค.-57 การแขง่ขนัตอบปัญหา
ความรูท่ั้วไปเกีย่วกบั
ประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน
เป็นภาษาราชการ ในงาน
วันรวมใจเยอรมัน 
(Deutscher Tag) 

รางวัลชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

29  32  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.วรวลญัช ์
นธิโิรจนธ์นัท 

29-ส.ค.-57 การแขง่ขนัวาดภาพใน
หวัขอ้ "25 ปี หลังการ
ทลายกําแพงเบอรล์นิ" 

รางวัลชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

30  33  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.สพุชิญา 
เปลง่ปลัง่ 

29-ส.ค.-57 การแขง่ขนัตอบปัญหา
ความรูท่ั้วไปเกีย่วกบั
ประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน
เป็นภาษาราชการ ในงานวัน
รวมใจเยอรมัน (Deutscher 
Tag) 

รางวัลชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

31  34  ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

น.ส.อนมิมาล 
เล็กสวัสดิ ์

4-6 ธ.ค.56 ไดรั้บคดัเลอืกเป็นตวัแทน
นักศกึษาไทยไปเขา้รว่ม
โครงการ FEALAC Cyber 
Secretariat Youth Forum 
2013 ทีก่รงุโซล ประเทศ
เกาหลใีต ้

ชนะเลศิ กองลาตนิอเมรกิา 
กระทรวงการ
ตา่งประเทศ 

32  35  ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

นายอรรถพล 
กระจา่งจาย 

ภาค
การศกึษาที ่

2/2556 

โครงการ ASEAN  
International Mobility 
for Students (AIMS) 

ไดรั้บคดัเลอืกให ้
ไปแลกเปลีย่นที่
มหาวทิยาลยัมล
ายา ประเทศ
มาเลเซยี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

33  36  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.ชนดิา 
สงสาร 

23-พ.ย.-56 การแขง่ขนัแปล-ลา่มจนี
ไทย-ไทยจนีสองภาษา 

รางวัลชมเชย ชมรมสรา้งสรรคง์าน
แปล สมาคมศษิยเ์กา่
มหาวทิยาลยัแหง่
ประเทศจนี และ
นติยสารจนีไทย สอง
ภาษารายเดอืน 

34  37  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.ชลติา 
จนิตสเุมธ 

23-พ.ย.-56 การแขง่ขนัแปล-ลา่มจนี
ไทย-ไทยจนีสองภาษา 

รางวัลที ่3 ชมรมสรา้งสรรคง์าน
แปล สมาคมศษิยเ์กา่
มหาวทิยาลยัแหง่
ประเทศจนี และ
นติยสารจนีไทย สอง
ภาษารายเดอืน 

35  38  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.ณัฐชญา 
กรรมารวนชิ 

วันที ่24 ส.ค.
57 

การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฏุครัง้ที ่11 
(นานาชาต)ิ 

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกฏุ  

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

36  39  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.บษุรนิทร ์
หวาง 

วันที ่24 ส.ค.
57 

การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฏุครัง้ที ่11 
(นานาชาต)ิ 

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกฏุ  

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

37  40  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.ประภัสส
รา บญุบาล  

วันที ่24 ส.ค.
57 

การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฏุครัง้ที ่11 
(นานาชาต)ิ 

ไดรั้บรางวัล
เหรยีญทองแดง 

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

38  41  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.พชิญา 
วภิาวนุีกลู 

ม.ีค.-57 ไดรั้บทนุปรญิญาเอก สกอ. 
สาขาวชิา Classical 
Chinese Literature ณ 
Beijing Normal University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี  

ไดรั้บทนุ  สกอ. 

39  42  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.พรีดา 
เชนวรรณกจิ 

วันที ่24 ส.ค.
57 

การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฏุครัง้ที ่11 
(นานาชาต)ิ 

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกฏุ  

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

40  43  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.ภรภัทร ์
ทสิยากร 

23-พ.ย.-56 การแขง่ขนัแปล-ลา่มจนี
ไทย-ไทยจนีสองภาษา 

รางวัลชมเชย ชมรมสรา้งสรรคง์านแปล 
สมาคมศษิยเ์กา่
มหาวทิยาลัยแหง่ประเทศ
จนีและนติยสารจนีไทยสอง
ภาษารายเดอืน 

41  44  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.วนดิา 
จางลขิติกลุ 

วันที ่24 ส.ค.
57 

การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฏุครัง้ที ่11 
(นานาชาต)ิ 

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกฏุ  

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

42  45  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.สดุาวด ี
หนุนภักด ี

วันที ่24 ส.ค.
57 

การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฏุครัง้ที ่11 
(นานาชาต)ิ 

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกฏุ  

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

43  46  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

น.ส.อรสิรา 
ป่ินกระจาย 

วันที ่7  ก.ย.
57 

ประกวดสนุทรพจนภ์าษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา ณ สมาคม
จงหวัแหง่ประเทศไทย 
กรงุเทพฯ 

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 2 

สมาคมจงหวัแหง่
ประเทศไทย 

44  47  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

นายรัชกฤช 
วงษ์วลิาศ 

23-พ.ย.-56 การแขง่ขนัแปล-ลา่มจนี
ไทย-ไทยจนีสองภาษา 

รางวัลชนะเลศิ ชมรมสรา้งสรรคง์าน
แปล สมาคมศษิยเ์กา่
มหาวทิยาลยัแหง่
ประเทศจนี และนติยสาร
จนีไทย สองภาษาราย
เดอืน 

45  48  ภาษา
ตะวันออก
/จนี 

นายสหภมู ิ
ศรธีนาดล 

วันที ่24 ส.ค.
57 

การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฏุครัง้ที ่11 
(นานาชาต)ิ 

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกฏุ  

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

46  49  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.กนกธร 
กลุเพ็ชร ์

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัล
ชมเชย ไดรั้บ
ทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

47  50  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.ชญา
มณฑ ์สงา่
เนตร 

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัล
ชมเชย ไดรั้บ
ทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

48  51  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.ชนกิานต ์
เลศิศกัดิว์มิาน 

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัล
ชมเชย ไดรั้บ
ทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

49  52  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.นลนิ 
มนัสไพบลูย ์

วันที ่24 ส.ค. 
57 

การแขง่ขนัตอบปัญหา J-
Kanji (ตอบปัญหาเกีย่วกบั
อกัษรจนีในภาษา ญีปุ่่ น) 
ในงานนทิรรศการศกึษาตอ่
ประเทศญีปุ่่ น ครัง้ที ่31 

รับรางวัลที ่1 Mainichi Academic 
Group 

50  53  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.ภรดิา จริ
วฒุนัินท ์

วันที ่24 ส.ค. 
57 

การแขง่ขนัตอบปัญหา J-
Kanji (ตอบปัญหาเกีย่วกบั
อกัษรจนีในภาษา ญีปุ่่ น) 
ในงานนทิรรศการศกึษาตอ่
ประเทศญีปุ่่ น ครัง้ที ่31 

รางวัลที ่2 Mainichi Academic 
Group 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

51  54  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.ภัทรสร 
ครูพ์พัิฒน์  

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิเหรยีญ
ทองแดง ไดรั้บโล ่
ทนุการศกึษาพรอ้ม
เกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

52  55  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.สาวณิี 
โอฬารศริศิักดิ ์

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฎุ 
ไดรั้บทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

53  56  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.สติรา ยี่
กะแพทย ์ 

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัล
ชนะเลศิเหรยีญ
ทอง ไดรั้บถว้ย
รางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ 
สยาม
มกฎุราชกมุาร 
ทนุการศกึษาพรอ้ม
เกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

54  57  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.สธุรีา ศรี
ตระกลู 

วันที ่24 ส.ค. 
57 

การแขง่ขนัตอบปัญหา J-
Kanji (ตอบปัญหาเกีย่วกบั
อกัษรจนีในภาษา ญีปุ่่ น) 
ในงานนทิรรศการศกึษาตอ่
ประเทศญีปุ่่ น ครัง้ที ่31 

รับรางวัลที ่1 Mainichi Academic 
Group 

55  58  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.อรชมัย 
ธรีลกัษณ์  

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัล
ชมเชยเพชรยอด
มงกฎุ ไดรั้บ
ทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

56  59  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

น.ส.อรพมิ 
ทรงพงษ์ 

วันที ่24 ส.ค. 
57 

การแขง่ขนัตอบปัญหา J-
Kanji (ตอบปัญหาเกีย่วกบั
อกัษรจนีในภาษา ญีปุ่่ น) 
ในงานนทิรรศการศกึษาตอ่
ประเทศญีปุ่่ น ครัง้ที ่31 

รับรางวัลที ่1 Mainichi Academic 
Group 

57  60  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

นายชนนิทร ์
สขุสวงิ 

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัล
ชมเชยเพชรยอด
มงกฎุ ไดรั้บ
ทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

   61  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

นายชนนิทร ์
สขุสวงิ 

วันที ่24 ส.ค. 
57 

การแขง่ขนัตอบปัญหา J-
Kanji (ตอบปัญหาเกีย่วกบั
อกัษรจนีในภาษา ญีปุ่่ น) 
ในงานนทิรรศการศกึษาตอ่
ประเทศญีปุ่่ น ครัง้ที ่31 

รางวัลที ่2 Mainichi Academic 
Group 

58  62  ภาษา
ตะวันออก
/ญีปุ่่ น 

นายศตนนท ์
วัฒนชยั 

16-พ.ย.-56 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
ระดบัอดุมศกึษา  

ไดรั้บรางวัล
ชมเชยเพชรยอด
มงกฎุ ไดรั้บ
ทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

59  63  ภาษาไทย น.ส.วรัชยา 
เลีย่วเทยีน
ไชย 

ประจําปี 
2557 

การแขง่ขนัอา่นฟังเสยีง 
ในโครงการ "ธนชาต ริเ่ร ิม่
...เตมิเต็ม เอกลักษณ์
ไทย" ครัง้ที ่43 ประจําปี 
2557 

รางวัลชนะเลศิ  
การแขง่ขนัอา่น
ฟังเสยีง 

ธนาคารธนชาต 

60  64  ภาษาไทย น.ส.วชิญา 
มณีศร ี

ประจําปี 
2557 

ไดรั้บรางวัลนรศิรานุวัดติ
วงศ ์ประจําปี 2557 

ไดรั้บรางวัลนรศิ
รานุวัดตวิงศ ์
ประจําปี 2557 

มลูนธินิรศิรานุวัดตวิงศ ์

61  65  ภาษาองักฤษ น.ส.บรัุสกร กิ
ตพิจนน์พรัตน์ 

21 ธ.ค.56-
15 ก.พ.57 

Singha English 
Challenge 

รองชนะเลศิ
อนัดบั 2  

บรษัิทสงิห ์ คอเปอรเ์ร
ชนั และบรติชิ เคาน์
ซลิ  



  85 

นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

62  66  ภาษาองักฤษ น.ส.พัชรพ์ชิา 
ธนาเกษม
พพัิฒน ์

21 ธ.ค.56-
15 ก.พ.57 

Singha English 
Challenge 

รองชนะเลศิ
อนัดบั 2  

บรษัิทสงิห ์ คอเปอรเ์ร
ชนั และบรติชิ เคาน์
ซลิ  

63  67  ภาษาองักฤษ น.ส.พัทธมน 
พนูศริ ิ

21 ธ.ค.56-
15 ก.พ.57 

Singha English 
Challenge 

รองชนะเลศิ
อนัดบั 2  

บรษัิทสงิห ์ คอเปอรเ์ร
ชนั และบรติชิ เคาน์
ซลิ  

64  68  ภาษาองักฤษ น.ส.ศริธีร 
อรณุรักถาวร 

21 ธ.ค.56-
15 ก.พ.57 

Singha English 
Challenge 

รองชนะเลศิ
อนัดบั 2  

บรษัิทสงิห ์ คอเปอรเ์ร
ชนั และบรติชิ เคาน์
ซลิ  

65  69  ภาษาองักฤษ น.ส.อรณยิา 
วภิาตวทิย ์

1-พ.ย.-56 โครงการสรรหากลุสตรี
ไทย 2556 ภายใตแ้นวคดิ 
รูรั้กษ์ศกัดิศ์ร ีกลุสตรไีทย 

รองชนะเลศิ
อนัดบั 1 

กระทรวงวัฒนธรรม 
และ 16 
สถาบนัการศกึษา 

 
 
นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั    นิสิต 44 คน ได้รางวลัระดบันานาชาต ิ 45 รายการ 

นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานที่
จัดการประกวด 

1  1  ประวัตศิาสตร ์ น.ส.ชนดิาภา 
แยม้ยิม้ 

24 ต.ค. 56 โครงการแลกเปลีย่น
นักศกึษา "ASEAN 
YOUTH 
EXPLORATION: The 
Journey to Southeast 
Asia" 

ไดรั้บคดัเลอืกใหร้ว่มโครงการ 
แลกเปลีย่นนักศกึษา ณ 
University of Social 
Sciences 
and Himanities. VNU-Hanoi 
(27 ก.ค. - 4 ส.ค. 56) 

ศนูยอ์าเซยีน
ศกึษา 
แหง่จฬุาฯ 

2  2  ประวัตศิาสตร ์ นายธนัท 
ปรยีานนท ์

24 ต.ค. 56 โครงการแลกเปลีย่น
นักศกึษา "ASEAN 
YOUTH 
EXPLORATION: The 
Journey to Southeast 
Asia" 

ไดรั้บคดัเลอืกใหร้ว่มโครงการ 
แลกเปลีย่นนักศกึษา ณ 
University of Social 
Sciences 
and Himanities. VNU-Hanoi 
(27 ก.ค. - 4 ส.ค. 56) 

ศนูยอ์าเซยีน
ศกึษา 
แหง่จฬุาฯ 

3  3  ภาษา
ตะวันตก 

น.ส.ลัลนล์ลติ 
สมานุหตัถ ์

2557 ทนุ Programa de 
Curos Anuais de 
Língua e Culture 
Portuguesas 

ไดรั้บทนุไปศกึษาภาษาและ
วัฒนธรรม ณ ประเทศ
โปรตเุกส 1 ปี  

สถาบนั 
Camões, 
กระทรวงการ
ตา่งประเทศ
โปรตเุกส 

4  4  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.นชิานันท ์
ตณัฑพงศ ์

ธ.ค.-56 ประกวดการเขยีน
เรยีงความภาษาเยอรมัน 

ไดรั้บทนุเรยีนภาษาเยอรมันใน
ประเทศเยอรมน ี1 เดอืน 

องคก์าร
แลกเปลีย่นทาง
วชิาการแหง่
เยอรมน ี
(DAAD) 

5  5  ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

นายอรรถพล 
เตชะพันธุ ์

28 ก.ค.-1 
ส.ค. 57 

ทนุเขา้รว่มสมัมนาทาง
วชิาการในหวัขอ้    
„Historische 
Unsicherheit im 
Spiegel sprachlicher 
Konstruktionen. 
Sprach-und 
literaturwissenschaftli
che Zugänge zu 
berichteter und 
erzählter 
Vergangenheit” ณ 
เมอืงไฮเดลแบรก์ 
ประเทศเยอรมน ี
 
 
 

ทนุเขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการ Das 
Europäische 
Zentrum Für 
Sprachwissens
chaften (EZS), 
ความรว่มมอื
ระหวา่ง Institut 
für Deutsche 
Sprache in 
Mannheim และ 
Ruprecht-
Karls-
Universität 
Heidelberg 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานที่
จัดการประกวด 

6  6  ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

น.ส.คทัลยีา 
ลิม้ทอง 

ยืน่เอกสาร 
11 พ.ค. 57

ทนุเรยีนระยะสัน้ดา้น
ภาษาและวัฒนธรรม 1-
31 ก.ค. 57 

ไดรั้บทนุ Università 
degli Studi di 
Milano (อติาล)ี 

7  7  ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

น.ส.ฐาปณี 
ทับหนองฮ ี

ยืน่เอกสาร
ขอทนุ 25 
ม.ีค 57 

ทนุเรยีนระยะสัน้ดา้น
ภาษาและวัฒนธรรม 7-
26 ก.ค. 57 เรยีนที ่
corsi internazionali di 
Lingua e Cultura 
italiana ที ่Gargnano 
Università degli Studi 
di Milano (อติาล)ี 

ไดรั้บทนุ ไดท้นุของ
สถาบนั Calcif 
(Il Centro 
d'Ateneo per la 
promozione 
della lingua e 
della cultura 
italiana “Chiara 
e Giuseppe 
Feltrinelli”) 
มหาวทิยาลยั
แหง่มลิาน 

8  8  ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

น.ส.นชล 
บนุนาค 

ยืน่เอกสาร
ขอทนุ 20 
ม.ีค 57 

ทนุเรยีนระยะสัน้ดา้น
ภาษาและวัฒนธรรม 7-
26 ก.ค. 57 

ไดรั้บทนุ Università 
degli Studi di 
Milano (อติาล)ี 

9  9  ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

น.ส.พนดิา 
เปรมาสริ ิ

ยืน่เอกสาร
ขอทนุ 12 
พ.ค. 57 

ทนุเรยีนระยะสัน้ดา้น
ภาษาและวัฒนธรรม 19-
27 ส.ค. 57 

ไดรั้บทนุ มหาวทิยาลยั 
Gakushuin 
ประเทศญีปุ่่ น 

10  10  ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

น.ส.เพ็ญศณิี 
อดุมลกัษณา
นนท ์

ยืน่เอกสาร
ขอทนุ 12 
พ.ค. 57 

ทนุเรยีนระยะสัน้ดา้น
ภาษาและวัฒนธรรม 19-
27 ส.ค. 57 

ไดรั้บทนุ มหาวทิยาลยั 
Gakushuin 
ประเทศญีปุ่่ น 

11  11  ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

น.ส.ศศพิมิพ ์
คดูษิฐาเลศิ 

ยืน่เอกสาร 
17 ม.ีค. 57

ทนุเรยีนระยะสัน้ดา้น
ภาษาและวัฒนธรรม 28 
ก.ค.-16 ส.ค. 57 

ไดรั้บทนุ Università 
degli Studi di 
Milano (อติาล)ี 

12  12  ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

นายปัณณ์
พัฒน ์จันทร์
สวา่ง 

ส.ค.-57 ทนุเรยีนภาษาเกาหล ี1 
ปี โดย Seoul National 
University 
(Scholanship for 
AUNS) 

ไดรั้บทนุ Seoul National 
University 

13  13  ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

นายวรเดช 
เดชกศุล
พทัิกษ์ 

13-ม.ิย.-57 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา
แหง่ประเทศไทย 
Chinese Bridge ครัง้ที ่
13 

ชนะเลศิ สถานทตู
สาธารณรัฐจนี
ประจําประเทศ
ไทย 

14  14  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.กลัยา
ทรรศน ์วงษ์
จันทร ์

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Toyo Eiwa 
Jogakuin 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

15  15  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.เกศญาพร 
รัตนพภิพ 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Fukuoka 
Women's University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

16  16  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.จฑุารัตน ์
ฐานพงศพั์นธุ ์

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Tokyo 
University of Foreign 
Studies 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

17  17  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.แจน นมิติ
โสภณ 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Nanzan 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

18  18  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ชตุนัินท ์ธี
มะสมบตั ิ

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 
 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Kumamoto 
Gakuen University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานที่
จัดการประกวด 

19  19  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ญาดา โค
สยุ ี

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Gakushuin 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

20  20  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ฐติพิร 
ทองทพิย์
เจรญิ 

ประจําปี 
2557 

ทนุโครงการแลกเปลีย่น
ของสํานักวริัชกจิศกึษาใน
มหาวทิยาลัยตา่งๆที่
ประเทศญีปุ่่ น เป็นเวลา 1 ปี

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Hokkaido 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

21  21  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ณชิาภัทร 
ทองวนชินพ
คณุ 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Doshisha 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

22  22  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ทักษพร 
รัตนน์ราทร 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Kyoto 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

23  23  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ธัญชนก 
นววงศ ์

ประจําปี 
2557 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ นประจําปี 
พ.ศ.2557 ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ญีปุ่่ นเป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Osaka 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

24  24  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.บญุญาพร 
วรรณศริ ิ

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Okayama 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

25  25  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.เบญจา 
ดาวมาศรัศม ี

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Okayama 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

26  26  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ปฐมพร 
แยม้สขุเสร ี

ประจําปี 
2557 

ทนุโครงการแลกเปลีย่น
ของสํานักวรัิชกจิศกึษา
ในมหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ประเทศญีปุ่่ น เป็นเวลา 
1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Osaka 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

27  27  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ปณุยนุช 
ขนุเหล็ง 

ประจําปี 
2557 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ นประจําปี 
พ.ศ.2557 ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ญีปุ่่ นเป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557Tohoku 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

28  28  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.พรพศิทุธ ์
คณุเพชรนาค 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Nagoya 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

29  29  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.พัชรดา 
เนตรประไพ 

9-ก.พ.-57 ประลองคําศพัท์
ภาษาญีปุ่่ น Mainichi J-
Vocab Battle 

ชนะเลศิระดับมหาวทิยาลยั Mainichi 
Academic 
Group 

30  30  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.พชิญส์นิ ี
เผือ่นงเูหลอืม 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Okayama 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

31  31  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.พชิญา 
จารเุกยีรตกิลุ 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Fukuoka 
Women's University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

32  32  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.พมิพช์นก 
สวุชิาเชดิช ู

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Kansai 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

33  33  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.พริญาณ์ 
มากพนู 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Toyo Eiwa 
Jogakuin 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานที่
จัดการประกวด 

34  34  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.เพ็ญ
พสิทุธิ ์เขตต์
กนั 

ประจําปี 
2557 

ทนุโครงการแลกเปลีย่น
ของสํานักวรัิชกจิศกึษา
ในมหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ประเทศญีปุ่่ น เป็นเวลา 
1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Kyoto 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

35  35  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.มนัสว ี
อสิรธํารง 

ประจําปี 
2557 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ นประจําปี 
พ.ศ.2557 ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ญีปุ่่ นเป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557Osaka 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

36  36  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.รัตนพร 
เฮยีวโดะ 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 University of 
the Ryukyus 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

37  37  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.สณัหส์นิ ี
ประคัลภก์ลุ 

ประจําปี 
2557 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ นประจําปี 
พ.ศ.2557 ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ญีปุ่่ นเป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557Tohoku 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

38  38  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.สาวณิี 
โอฬารศริศิักดิ ์

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Kyoto Notre 
Dame University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

39  39  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.สธุรีา ศรี
ตระกลู 

ประจําปี 
2557 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ นประจําปี 
พ.ศ.2557 ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ญีปุ่่ นเป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Doshisha 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

40  40  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.อญัชสิา 
อจุจาภมิขุ 

ประจําปี 
2557 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ นประจําปี 
พ.ศ.2557 ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ญีปุ่่ นเป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Tokyo 
University of Foreign 
Studies 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

41  41  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

นาย ธนบตัร 
ประเทอืงชยั
ศร ี

9-ก.พ.-57 ประลองคําศพัท์
ภาษาญีปุ่่ น Mainichi J-
Vocab Battle 

ชนะเลศิระดับมหาวทิยาลยั Mainichi 
Academic 
Group 

   42  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

นาย ธนบตัร 
ประเทอืงชยั
ศร ี

ประจําปี 
2557 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ นประจําปี 
พ.ศ.2557 ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ญีปุ่่ นเป็นเวลา 1 ปี 

 ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557Tohoku 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

42  43  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

นาย ปิยวัฒน ์
ชาตพิทัิกษ์ 

ประจําปี 
2557 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ นประจําปี 
พ.ศ.2557 ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆที่
ญีปุ่่ นเป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557Osaka 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

43  44  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

นาย สายัณห ์
ทพิรส 

ประจําปี 
2557 

โครงการแลกเปลีย่นกบั
มหาวทิยาลยัญีปุ่่ นอืน่ๆ 
ศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่ น
เป็นเวลา 1 ปี 

ไดรั้บทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
ประจําปี 2557 Doshisha 
University 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

44  45  ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

น.ส.นารมีา 
แสงวมิาน 

ปีการศกึษา 
56 

ไดรั้บทนุจาก SEASREP 
Foundation ไปศกึษา
ภาษา Bahasa Malaysia 
(เมษายน – ตลุาคม 
2556) ที ่University of 
Malaya ประเทศ
มาเลเซยี 

ไดรั้บทนุ SEASREP 
Foundation 
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ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 28 คน ได้รับรางวลัระดบัชาติ 29 รายการ 
นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่

ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1  1  ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ณัฏฐยา
ภรณ์ ขาว
ผอ่ง 

พ.ค.-57 การสอบชงิทนุการศกึษา
ภาษาและวัฒนธรรม
ฝร่ังเศสระยะเวลา 1 
เดอืน 

ทนุการศกึษาภาษาและ
วัฒนธรรมฝร่ังเศส
ระยะเวลา 1 เดอืน ณ 
ประเทศฝร่ังเศส ระหวา่ง 
5 ก.ค.-15ส.ค. 57 

สํานักงานความ
รว่มมอืดา้นภาษา
ฝร่ังเศสสถาน
เอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจํา
ประเทศไทย 

2  2  ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

น.ส.มนิตรา 
จันทรารัตน์ 

ส.ค.-57 ทนุการศกึษา POSCO 
Asia Fellowshipระดบั
ปรญิญาโทโดย 

ไดรั้บทนุ บรษัิท POSCO 

3  3  ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

น.ส.ศริส 
มหาวัฒน
องักรู 

วันที ่11 
ม.ค. 2557

งานประกวดสนุทรพจน ์
ภาษาเกาหล ีระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฎเชยีงใหม ่

รางวัลชนะเลศิ มหาวทิยาลยัราชภัฎ
เชยีงใหม ่

4  4  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.กนัต์
กนษิฐ ์โพธิ
กจิ 

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุปรญิญาโท-เอก 
สกอ.  สาขาวชิา 
Contemporary Chinese 
Studies ณ University 
of Oxford สหราช
อาณาจักร 

ทนุปรญิญาโท-เอก สกอ. ทนุปรญิญาโท-เอก 
สกอ. 

5  5  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.จฑุามาศ 
ลมิป์ปิยา
ภริมย ์

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Fudan University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

(ทนุสถาบนัขงจือ่) 
ปรญิญาโท 2 ปี สาขาการ
สอนภาษาจนี 

สถาบนัขงจือ่ 

6  6  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.จยูนิ แซ่
จาง 

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
University of 
Edinburgh สหราช
อาณาจักร 

ทนุปรญิญาโท-เอก สกอ. ทนุปรญิญาโท-เอก 
สกอ. 

7  7  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ณัฐมน 
สนธยานาวนิ 

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Nanjing University  
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ทนุเรยีนภาษา 1ปี (ทนุ
สถาบนัขงจือ่) 

สถาบนัขงจือ่ 

8  8  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.นันตพร 
พงษ์อนันท ์ 

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Beijing Normal 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

ทนุเรยีนภาษา 1ปี (ทนุ
สถาบนัขงจือ่) 

สถาบนัขงจือ่ 

9  9  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.นันธดิา 
มลูกองชนุ 

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Peking University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ทนุเรยีนภาษา 1ปี (ทนุ
สถาบนัขงจือ่) 

สถาบนัขงจือ่ 

10  10  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ภัททริา 
ไทยทอแสง 

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุปรญิญาโท-เอก 
สกอ. สาขาวชิา East 
Asian Languages and 
Civilizations ณ 
University of 
Pennsylvania 
สหรัฐอเมรกิา 

ทนุปรญิญาโท-เอก สกอ. ทนุปรญิญาโท-เอก 
สกอ. 

11  11  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.วรรณวิ
กา ศรยีา 

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Fudan University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

(ทนุสถาบนัขงจือ่) 
ปรญิญาโท 2 ปี สาขาการ
สอนภาษาจนี 

สถาบนัขงจือ่ 

12  12  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ศศนิภิา 
ดสุติานนท ์

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Nanjing University  
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ทนุเรยีนภาษา 1ปี (ทนุ
สถาบนัขงจือ่) 

สถาบนัขงจือ่ 

13  13  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.อนัญญา 
ประดษิฐ์
ทัศนยี ์

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Peking University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

(ทนุสถาบนัขงจือ่) 
ปรญิญาโท 2 ปี สาขาการ
สอนภาษาจนี 

สถาบนัขงจือ่ 

14  14  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.อจัจมิา 
เสรมิชพี 

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Xiamen University  
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
 

(ทนุสถาบนัขงจือ่) 
ปรญิญาโท 2 ปี  

สถาบนัขงจือ่ 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

15  15  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

นายวรัิช 
เวโรจนฤ์ด ี

8-พ.ย.-56 ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ 
Minzu University of 
China  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

(ทนุ CSC: China 
Scholarship Council) 
ปรญิญาโท 2 ปี สาขาคติ
ชนวทิยา 

(ทนุ CSC: China 
Scholarship 
Council) ปรญิญา
โท 2 ปี สาขาคตชิน
วทิยา 

16  16  ภาษา
ตะวันออก/บาล ี

นายณัชพล ศิ
รสิวัสดิ ์

10-ต.ค.-
56 

Khyentse Foundation 
Award for Excellence 
in Buddhist Studies 

ชนะเลศิ Khyentse 
Foundation 

17  17  ภาษาไทย นายอสัน ีพลู
รักษ์ 

25-ม.ีค.-
57 

ผลงานวจัิย กองทนุ
รัชดาภเิษกสมโภช 
ประจําปี 2556 จาก
ผลงานวทิยานพินธเ์รือ่ง 
“นันโทปนันทสตูรคํา
หลวง: การวเิคราะห์
ศลิปะการแปลและกลวธิี
ทางวรรณศลิป์” (อาจารย์
ทีป่รกึษา: อาจารย ์ดร.
ใกลรุ้ง่ อามระดษิ) 

รางวัลผลงานวจัิยดเีดน่
สําหรับนสิติขัน้
มหาบณัฑติ ผลงานวจัิย
เรือ่ง "นันโทปนันทสตูรคํา
หลวง: การวเิคราะหศ์ลิปะ
การแปลและกลวธิทีาง
วรรณศลิป์" 

กองทนุรัชดาภเิษก
สมโภช 

18  18  ศษิยเ์กา่ ชมัยภร แสง
กระจา่ง 

28-ม.ีค.-
57 

รางวัลหนังสอืดเีดน่ 
สปัดาหห์นังสอืแหง่ชาต ิ
ประจําปี 2557  
วรรณกรรมเยาวชน 
ประเภทบนัเทงิคด ี จาก
เรือ่ง "อามา่บนคอนโด" 

รางวัลดเีดน่ สปัดาหห์นังสอื
แหง่ชาต ิประจําปี 
2557 

   19  ศษิยเ์กา่ ชมัยภร แสง
กระจา่ง 

28-ม.ีค.-
57 

รางวัลหนังสอืดเีดน่ 
สปัดาหห์นังสอืแหง่ชาต ิ
ประจําปี 2557 ประเภท
นวนยิาย จากเรือ่ง "จับ
ตน้มาชนปลาย" 
(สํานักพมิพค์มบาง)  

รางวัลดเีดน่ สปัดาหห์นังสอื
แหง่ชาต ิประจําปี 
2557 

19  20  ศษิยเ์กา่ น.ส.สมบัต ิภู
อภริมย ์

2-ม.ค.-57 รางวัลนราธปิ ซึง่มอบให ้
นักเขยีน นักหนังสอืพมิพ ์
กว ีนักแปล และ
บรรณาธกิารอาวโุส ที่
สรา้งสรรคผ์ลงานมา
ตอ่เนือ่งและยาวนาน  

ไดรั้บรางวัลนราธปิ
ประจําปี 2556 

สมาคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

20  21  ศษิยเ์กา่ นายเฉลมิ 
มว่งแพรศร ี

15-ม.ค.-
57 

ศลิปินแหง่ชาต ิสาขา
ดนตรไีทย ประจําปี 2556

สาขาดนตรไีทย กระทรวงวัฒนธรรม 

21  22  ศษิยเ์กา่ นายสรุพล 
โทณะวณกิ 

2-ม.ค.-57 รางวัลนราธปิ ซึง่มอบให ้
นักเขยีน นักหนังสอืพมิพ ์
กว ีนักแปล และ
บรรณาธกิารอาวโุส ที่
สรา้งสรรคผ์ลงานมา
ตอ่เนือ่งและยาวนาน  

ไดรั้บรางวัลนราธปิ
ประจําปี 2556 

สมาคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

22  23  ศษิยเ์กา่ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

13-ม.ค.-
57 

วทิยานพินธเ์รือ่ง "ระบบ
เสยีงภาษาไทดัง้เดมิ" 
(The Phonology of 
Proto - Tai) 
มหาวทิยาลยั Cornell 
สหรัฐอเมรกิา 

ไดรั้บรางวัลวทิยานพินธ์
ดเีดน่จากสภาวจัิย
แหง่ชาต ิประจําปี 2556 

สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

23  24  ศษิยเ์กา่ ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์
รอ้ยเอก 
เสนยี ์วลิาวร
รณ 

2-ม.ค.-57 รางวัลนราธปิ ซึง่มอบให ้
นักเขยีน นักหนังสอืพมิพ ์
กว ีนักแปล และ
บรรณาธกิารอาวโุส ที่
สรา้งสรรคผ์ลงานมา
ตอ่เนือ่งและยาวนาน  
 
 
 
 

ไดรั้บรางวัลนราธปิ
ประจําปี 2556 

สมาคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

24  25  ศษิยเ์กา่ ศ.ดร.ธรีะ
พันธ ์เหลอืง
ทองคํา 

7 ต.ค. 56 อาจารยด์เีดน่ อาจารยด์เีดน่แหง่ชาต ิปอ
มท. กลุม่สาขา
มนุษยศาสตรแ์ละ
ศลิปกรรมศาสตรป์ระจําปี
2556 

สภาอาจารยแ์หง่
ประเทศไทย 

25  26  ศษิยเ์กา่ ศาสตราจารย ์
ดร.เอกวทิย ์
ณ ถลาง  

2-ม.ค.-57 รางวัลนราธปิ ซึง่มอบให ้
นักเขยีน นักหนังสอืพมิพ ์
กว ีนักแปล และ
บรรณาธกิารอาวโุส ที่
สรา้งสรรคผ์ลงานมา
ตอ่เนือ่งและยาวนาน  

ไดรั้บรางวัลนราธปิ
ประจําปี 2556 

สมาคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

26  27  ศษิยเ์กา่ ศาสตราจารย์
กติตคิณุสมุน 
อมรววิัฒน ์

2-ม.ค.-57 รางวัลนราธปิ ซึง่มอบให ้
นักเขยีน นักหนังสอืพมิพ ์
กว ีนักแปล และ
บรรณาธกิารอาวโุส ที่
สรา้งสรรคผ์ลงานมา
ตอ่เนือ่งและยาวนาน  

ไดรั้บรางวัลนราธปิ
ประจําปี 2556 

สมาคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

27  28  ศษิยเ์กา่ อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

อ. 25 ม.ีค. 
57 

บทละครเรือ่ง "ฉุยฉาย
เสน่หา" 

รางวัล IATC Thailand 
Dance and Theatre 
Review 2013  ประเภท
บทละครดัง้เดมิยอดเยีย่ม 
(Best Original Script for 
a Play/Performance)  

ชมรมวจิารณ์
ศลิปะการแสดง 
(International 
Association of 
Theatre Critics-
Thailand Centre) 
รว่มกบั สํานักงาน
ศลิปวัฒนธรรมรว่ม
สมัย (สศร.) 
กระทรวงวัฒนธรรม 

28  29  ศษิยเ์กา่ อ.แมช่วีมิตุติ
ยา (รศ.ดร.
สภุาพรรณ ณ 
บางชา้ง) 

31-ต.ค.-
56

ตน้แบบการใชช้วีติทีด่ ี
งามและทํางานเกือ้กลู
เสยีสละเพือ่สงัคม
ประเทศชาต ิมผีลงาน
เป็นทีป่ระจักษ์ชดัเจน 

ตาราอวอรด์ (Tara 
Award) 

เสถยีรธรรมสถาน 

 
 
ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 2 คน ได้รับรางวัลระดบันานาชาติ 2 รายการ 

นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1  1  ภาษา
ตะวันออก/จนี 

นายนวพล 
ธํารงรัตนฤทธิ ์

25 
SEPTEMB
ER - 04 
OCTOBE

R 

เทศกาลภาพยนตร ์
FILMFEST HAMBURG 
เมอืงฮมับรูก์ ประเทศ
เยอรมน ีจากผลงาน เรือ่ง 
Mary is Happy, Mary is 
Happy 

รางวัล NDR NEW 
TALENT AWARD 

Filmfest 
Hamburg 

2  2  ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

น.ส.ศริส 
มหาวัฒนองักรู 

ม.ิย.-57 ทนุการศกึษาภาษาเกาหลี
และศกึษาระดับปรญิญาโท 
ณ ประเทศเกาหลใีต ้โดย
รัฐบาลเกาหล ี

ไดรั้บทนุ รัฐบาลเกาหล ี
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 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 86 คน 
 
นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ 
ลําดบั ชือ่นสิติ ระดบัชัน้ สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หน่วยงานทีใ่หท้นุ 

1 น.ส.รพพีร  นัน
ทาภริมย ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

2 น.ส.ภาพพมิพ ์ 
เจยีรพพัิฒนก ุ

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

3 น.ส.อรณุรัตน์  
รุง่เรอืง 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Toyoeiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

4 น.ส.น้ําทพิย ์ 
พันธลํ์าเจยีก 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

5 น.ส.ศริะรัชต ์ 
วรกจิวบิลูย ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

6 น.ส.เจดิบญุญา  
ใจบญุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ     
Kyoto   University 
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan 
Student 
Services 
Organization) 
ประเทศญีปุ่่ น 

7 น.ส.ลกัษณ์นร ี 
บญุสริโิรจน์ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุ Asian Universities 
Network Scholarship 
Program    ไปศกึษา ณ  Seoul 
National University   ประเทศ
เกาหลใีต ้

Seoul National 
University 
ประเทศเกาหลใีต ้
 

8 น.ส.อาภาพร  
วมิลสาระวงศ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Gakushuin  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Gakushuin  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

9 น.ส.อจัฉรยิา  
ดาวเรอืง 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kokushikan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Kokushikan  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

10 นายคณุานนต ์ 
ตญัญะเสถยีร
วงศ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

11 น.ส.ณัฐชา  ยกุ
ตะทัต 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Toyoeiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

12 น.ส.รตยิา  คํา
ศร ี

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Soka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Soka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

13 น.ส.มธรุนิ  ลิม้
หสันัยกลุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Kokushikan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Kokushikan  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

14 น.ส.อรจริา  สนิ
ไชย 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

15 น.ส.พชิญา  
พชิญาวรกลุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
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ลําดบั ชือ่นสิติ ระดบัชัน้ สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หน่วยงานทีใ่หท้นุ 
16 น.ส.พรทพิย ์ อิ

มาอกิาร ิ
ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

17 น.ส.พัชราพรรณ  
ศลิปิกลุ 

ป.โท 
ปี 3 

การแปลและ
การลา่ม 

1  ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Soka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Soka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

18 น.ส.กานตธ์ดิา  
เกดิผล 

ป.เอก 
ปี 5 

ภาษาศาสตร์ 1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2556) 

ทนุ คปก.(RGJ)ไปศกึษาวจัิย  ณ 
University  of  Zurich  
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
 
 

University  of  
Zurich 
Switzerland 
 

19 น.ส.ธันยช์นก 
กศุลวทิดิกลุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาเยอรมัน 1 ภาคการศกึษา 
( ภาคปลาย 2556)

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Kyushu University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Kyushu University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

20 น.ส.ภาวนิ ีเจน
นพกาญจน ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1 ภาคการศกึษา 
( ภาคปลาย 2556)

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Nagoya University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Nagoya University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

21 น.ส.สายทพิย ์
วรีวบิลูนันท ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1 ภาคการศกึษา 
( ภาคปลาย 2556)

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Nagasaki University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Nagasaki University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

22 นายวัชรชยั รัตน
เดชากร 
 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาองักฤษ 1 ภาคการศกึษา 
( ภาคปลาย 2556)

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nanyang Technological 
University ประเทศสงิคโปร ์

Temasak 
Foundation 
 
 

23 น.ส.สธุมีา 
เทยีนเจรญิ 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาองักฤษ 1 ภาคการศกึษา 
( ภาคปลาย 2556)

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nanyang Technological 
University ประเทศสงิคโปร ์

Temasak 
Foundation 
 
 

24 น.ส.ณัฐยา สม
เสีย้ว 

ป.ตร ี
ปี 4 

ศลิปการละคร 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556)

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Kyoto University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Kyoto University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

25 นายศจุณัิฐ  จติ
วริยิานนท ์

ป.เอก ภาษาศาสตร์ 1  ภาคการศกึษา
( ภาคปลาย 2556)

ทนุโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภเิษก  ไปศกึษาวจัิย  
ณ La Trobe  University  , 
Australia 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย
(สกว.) 
 
 

26 นายตฤณ สงัข
พันธ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Tokyo Universty of 
Agriculture and Technology   
ประเทศญีปุ่่ น 

Tokyo University of 
Agriculture and 
Technology  ประเทศ
ญีปุ่่ น 

27 น.ส.ภัทรศร ี
อาปณกะพันธ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
 
 

28 น.ส.นําเพชร 
แซโ่ชง้ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Beijing Language and 
Culture University ประเทศจนี 

รัฐบาลจนี 
 
 

29 น.ส.ตวงพร 
กติตจิติต ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

30 น.ส.ณัฐพร โชค
สมงาม 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Beijing University 
ประเทศจนี 

รัฐบาลจนี 
 
 

31 น.ส.นัทธมน 
ลลีาสภุา 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Kansai University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
 
 

32 น.ส.ศริดา 
สนุทรมโนกลุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภมูศิาสตร ์ 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 
 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
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33 น.ส.ศวิาภรณ์ สุ

รเนตนัิย 
ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Tohoku University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
 
 

34 น.ส.รสรนิ พวง
มณี 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Saitama University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
 
 

35 น.ส.รวนัินท ์
นริมล 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Doshisha University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
 
 

36 น.ส.ภัสนันท ์
หนูรอด 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Nanzan University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 

37 
 
 

น.ส.พชิชากร 
โตะ๊พาน 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Hiroshima University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

38 
 
 

น.ส.ประภาภรณ์ 
วงศบ์วัแกว้ 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

39 
 
 

นายณัฐพล จริา
รัตนว์ัฒนา 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Saitama University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

40 
 
 

น.ส.รวภิา ตอ่
เจรญิสทุธผิล 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Kobe University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

41 
 
 

น.ส.ธาลนิี สริิ
ชาญชยักลุ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

42 
 
 

น.ส.กรกมล เอือ้
มลฉัตร 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Ochanomizu University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

43 
 
 

น.ส.นันทช์นก 
คามธติานนท ์
 

ป.โท 
ปี 3 

 

การแปลและ
การลา่ม 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Daito Bunka University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Daito Bunka 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

44 
 
 

น.ส.ชญานศิ 
พานชิวทิติกลุ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Komazawa University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

45 
 
 

น.ส.ปานไพลนิ 
ลลีสมภพ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

46 
 
 

น.ส.บณุฑรกิา 
ฉัตรบณุฑรกิ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

47 
 
 

น.ส.ณญมัย 
รักษ์เกยีรตวิงศ ์
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Kumamoto Gakuen 
University ประเทศญีปุ่่ น 

ทนุวรัิชกจิ 
  
  

48 
 
 

น.ส.พมิพชิา วา
นชิศริโิรจน์ 
 

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 2556 -

ตน้ 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Doshisha University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

49 
 
 

น.ส.ณัฐธดิา  
จันทรเ์อีย่ม 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ
 
 

1  ภาคการศกึษา
( ภาคตน้  2557)

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
North Carolina State 
University สหรัฐอเมรกิา 

North Carolina State 
University 
สหรัฐอเมรกิา 

50 
 
 

น.ส.เพ็ญพสิทุธิ ์ 
เขตตก์นั 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1  ภาคการศกึษา
( ภาคตน้  2557)

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ  
Kyoto University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

51 
 
 

น.ส.ณัฐชยา  
องัสถติยอ์นันต ์
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Rikkyo  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

 Rikkyo  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

52 
 
 

นายปัณณ์พัฒน ์ 
จันทรส์วา่ง 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Seol  ational  University 
ประเทศเกาหล ี
 

Seol  ational  
University 
ประเทศเกาหล ี
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53 
 
 

น.ส.ณชิา  สงิห์
นอ้ย 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

54 
 
 

น.ส.ศศภิา  จิ
นทรทัต 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ประวัตศิาสตร์
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kamasawa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Kamasawa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

55 
 
 

น.ส.ธนพร  
สทุธนิพรัตนกลุ 
 

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภมูศิาสตร ์
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Ritsumeikan Asia Pacific  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Ritsumeikan Asia 
Pacific  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

56 
 
 

น.ส.สริยา  
จันทนเ์กษร 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

57 
 
 

น.ส.ดรณุี  ไพร
รมณีย ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

58 
 
 

น.ส.กลัยา
ทรรศน์ วงษ์
จันทร ์

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
ToyoEiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

 ToyoEiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

59 
 
 

น.ส.บญุญาพร 
วรรณศริ ิ
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

 Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

60 
 
 

น.ส.ฐติารัตน์ ดี
รอด 
 

ป.ตร ี
ปี3 
 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Osaka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Osaka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

61 
 
 

น.ส.เบญจา 
ดาวมาศรัศม ี
 

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

 Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

62 
 
 

น.ส.พรพศิทุธ ์
คณุเพชรนาค 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ 
Nagoya  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan 
Student 
Services 
Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

63 
 
 

น.ส.พชิญส์นิ 
เผือ่นงเูหลอืม 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

 Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

64 
 
 

น.ส.สาวณิี 
โอฬารศริศิักดิ ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kyoto Notre Dame  
University ประเทศญีปุ่่ น 

Kyoto Notre Dame  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

65 
 
 

นายสายัณห ์
ทพิรส 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

66 
 
 

น.ส.พริญาณ์ 
มากพนู 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
ToyoEiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

 ToyoEiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

67 
 
 

น.ส.ญาดา โคสุ
ย ี
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Gakuchuin  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Gakuchuin  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

68 
 
 

น.ส.พมิพช์นก  
สวุชินชดิช ู
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kansai  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Kansai  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

69 
 
 

น.ส.แจน  นมิติ
โสภณ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Nanzan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

TOYOTA NANZA 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

70 
 
 

น.ส.รัตนพร  
เฮยีวโดะ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Ryukyus University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

Ryukyus University 
ประเทศญีปุ่่ น 
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ลําดบั ชือ่นสิติ ระดบัชัน้ สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หน่วยงานทีใ่หท้นุ 
71 
 
 

น.ส.จฑุารัตน์  
ฐานพงศพั์นธุ ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Toko  University of  Foreign  
Student ประเทศญีปุ่่ น 

Toko  University of  
Foreign  Student 
ประเทศญีปุ่่ น 

72 
 
 

น.ส.ชตุนัินท ์ ธี
มะสมบตั ิ
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kumamoto  Gakuen  
University ประเทศญีปุ่่ น 

 Toyo Eiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

73 
 
 

น.ส.ปฐมพร  
แยม้สขุเสร ี
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ 
Monbukagakusho Osaka 
University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

74 
 
 

น.ส.เกศญาพร  
รัตนพภิพ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Fukuoka wuman's  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese 
Contemporary 
 culture  program  
(WJC) 

75 
 
 

น.ส.ณชิาภัทร  
ทองวนชินพคณุ 
 

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

76 
 
 

น.ส.ฐติพิร  
ทองทพิยเ์จรญิ 
 

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Hokkaido  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Hokkaido  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

77 
 
 

น.ส.พชิญา  
จารเุกยีรตกิลุ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Fukuoka wuman's  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Fukuoka wuman's  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 

78 
 
 

น.ส.มนัสว ี อสิร
ธํารง 
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

79 
 
 

น.ส.ปณุยนุช  
ขนุเหล็ง 
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ  
Nagoya  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

80 
 
 

นายปิยวัฒน ์ 
ชาตพิทัิกษ์ 
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka Universit 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

81 
 
 

นายธนบตัร  
ประเทอืงชยัศร ี
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ  
Tohoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

82 
 
 

น.ส.สณัหส์นิ ี 
ประคัลภก์ลุ 
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ  
Tohoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

83 
 
 

น.ส.ธัญชนก  
นววงศ ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka Universit 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

84 
 
 

น.ส.อญัชสิา  
อจุจาภมิขุ 
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น ไปศกึษา ณ  
Tokyo  University of  Foreign 
Studies ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

85 
 
 

น.ส.สธุรีา  ศรี
ตระกลู 
 

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

86 
 
 

นายสทุธากร  
ครีแีกว้ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาอติา
เลยีน 

1 ปี 
( ภาคตน้ - ปลาย 

2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Jiba  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Jiba  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต    
 ในปีการศึกษา  2557  นิสิตท่ีเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม  มีจาํนวน  7 คน  เป็นนิสิตรุ่นท่ี 10   
นิสิตรุ่นท่ี  6  จาํนวน  1  คน ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2556   และนิสิตรุ่นท่ี 7  จาํนวน    7  
คน  ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา 2556   รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. นางสาวพมิพ์ชนก    ศิริฉัตรชัยกลุ       ภาคภาษาองักฤษ                   คะแนนเฉล่ีย   3.60 
ปัจจุบนั :   ทาํงาน  :  บริษทั  Exxon   Mobil   จาํกดั      ตาํแหน่ง   Human Resources Analyst 

2. นางสาววชิญา           มณศีรี               ภาควิชาภาษาไทย              คะแนนเฉล่ีย   3.88 
ปัจจุบนั :   ทาํงาน  :  บริษทั รามาแลนดี์เวลอพเมนท ์จาํกดั      ตาํแหน่ง   เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

3. นางสาวสิรีมาศ    มาศพงศ์        ภาควิชาภาษาไทย          คะแนนเฉล่ีย   3.83  
ปัจจุบนั :   ศึกษาต่อ :  ระดบัปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. นายอานันท์    อุชชิน         ภาควิชาภาษาองักฤษ        คะแนนเฉล่ีย   3.96 
ปัจจุบนั :   เตรียมตวัศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวรรณคดีองักฤษ  ณ  มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

5. นายอภณิฐั     ภู่ก๋ง          ภาควิชาภาษาศาสตร์        คะแนนเฉล่ีย   3.62 
ปัจจุบนั :   ประกอบอาชีพอสิระ :  รับแปลเอกสาร และหนังสือ 

6. นางสาวสุทตัตา   เพชรรังสรรค์     สาขาวิชาภาษาจีน             คะแนนเฉล่ีย   3.98  
ปัจจุบนั :   ศึกษาต่อ :  ระดบัปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยกุตแ์ละการสอนภาษา(ภาษาจีน)  ณ  SOAS,    
                                    University  of   London  สหราชอาณาจกัร  

7. นางสาวชลติา   จินตสุเมธ             สาขาวิชาภาษาจีน             คะแนนเฉล่ีย   3.89  
ปัจจุบนั :   ทาํงาน  :  บริษทั  Exxon   Mobil   จาํกดั      ตาํแหน่ง   Customer  Service 

8. นางสาวณชิา   วจิารณ์              สาขาวิชาภาษาจีน             คะแนนเฉล่ีย   3.84 
ปัจจุบนั :   ทาํงาน  :  บริษทั  Exxon   Mobil   จาํกดั      ตาํแหน่ง   Customer  Service 

 
  นิสิตโปรแกรมเกยีรตินิยมรุ่นที ่8  -  รุ่นที ่10     มีจํานวนทั้งหมด    18  คน 
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 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ดงัน้ี 
ระดบัปริญญาโท 32 คน      จาํนวน  32 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก   9 คน      จาํนวน    9 รายการ 
 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 32 คน จํานวน 32 รายการ 

ลําดบั หลกัสตูร ชือ่สกลุนสิติ ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ระดบั ชือ่วารสารวชิาการ /  
การเผยแพร ่

วันเดอืนปีที่
เผยแพร ่

1 ไทยศกึษา น.ส.ยซูนิ  เจยีง Thai buddhism and 
religious experience of 
mainland chinese 
tourists in present-day 
Bangkok 

นานาชาต ิ The 2014 That Studies 
Graduate Symposium 
"Tourism and Migration" 

10-พ.ค.-57 

2 ภาษาไทย นายนพรัฐ  
เสน่ห ์

"การศกึษาเชงิประวัตคํิา 
"ดว้ย" 

นานาชาต ิ "การศกึษาเชงิสรา้งสรรค"์ 
ในการประชมุวชิาการ
บณัฑติศกึษาและนานาชาต ิ
ครัง้ที ่3 ม.ศลิปากร 

10-พ.ค.-57 

3 ภาษาไทย น.ส.นพวรรณ 
เมอืงแกว้ 

"กรณุา" "หน่อย": ทีม่า
ของคําแสดงการขอรอ้งใน
ภาษาไทย 

ชาต ิ วารสารวรรณวทัิศน,์ ฉบบัปี
ที ่13/2556 

พ.ย.-56 

4 ภาษาไทย น.ส.กนกวรรณ 
วารเีขตต ์

การกลายเป็นคําไวยกรณ์
ของคํานาม "ผม"  

ชาต ิ วารสารวรรณวทัิศน,์ ปีที ่13 
เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.
2556 

พ.ย.-56 

5 ภาษาไทย นายทศพล  
ศรพีุม่ 

การซอ้นนทิานกับการ
นําเสนอคําสอนในวรรณคดี
ชาดกของไทย 

ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตรปี์ที ่21 
ฉบบัตน้ปี (มกราคม-
มถินุายน 2557) 

ม.ค.-ม.ิย.57 

6 ภาษาไทย น.ส.นโิลบล  
ภูร่ะยา้ 

คําบอกจดุของเวลาใน
ภาษาไทยถิน่อสีาน ใน
พืน้ทีภ่าคอสีานตอนบน 

ชาต ิ วารสารภาษาไทยและวัฒณ
ธรรมไทย ฉบบัที ่13 ปีที ่7  

ม.ิย.-พ.ย. 
56 

7 ภาษาไทย น.ส.กลัยรัตน์ 
กลิน่สวุรรณ 

ความแตกตา่งระหวา่งเพศ
ชายกบัเพศหญงิในการให ้
คําแนะนําปัญหาชวีติรัก 

ชาต ิ บทความรายงานวจัิย
โครงการสมัมนาทาง
วชิาการเสนอผลงานวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษาประจําปี 
2556 

2557 

8 ภาษาไทย น.ส.ปานวาด 
มากนวล 

คาถาและพธิกีรรมในการ
รักษาโรคของหมอพืน้บา้น 
บทวเิคราะหแ์ละมมุมองใน
เชงิคตชินวทิยา 

ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์ปีที ่
21 ฉบบัพเิศษ 2557 

ม.ค. - ม.ิย. 
57 

9 ภาษาไทย น.ส.วรรณววิัฒน ์
รัตนลมัภ ์

ตํานานรอยพระพทุธบาท
สระบรุใีนบณุโณวาทคํา
ฉันท ์และโคลงลลิติดัน้
ตํานานพระพทุธบาท 

ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์ปีที ่
21 ฉบบัตน้ปี 2557 

ม.ค. - ม.ิย. 
57 

10 ภาษาไทย น.ส.จันทมิา 
สวา่งลาภ 

กลวธิคีวามไมส่ภุาพใน
รายการเรยีลลติีโ้ชว์
ภาษาไทย 

ชาต ิ วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย 

10 เม.ย. 
2557 

11 ภาษาองักฤษ น.ส.มนทริา  
คําด ี

Variable Production of 
English Past Tense 
Marking by L1 Thai 
Learners: An Application 
of the Failed Functional 
Features Hypothesis 
(FFFH) 

นานาชาต ิ Thoughts 2014 25-ม.ีค.-57 

12 ภาษาองักฤษ นายมรกต   
ปัน้เอีย่ม 

"The Tomb of His 
Manhood" Manliness 
and Homoerotica in 
D.H. Lawrence's 
"England, My England" 
and "The Blind Man" 
 
 

ชาต ิ Thoughts 2015 26-ส.ค.-57 
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วันเดอืนปีที่
เผยแพร ่

13 ประวัตศิาสตร ์ นายสรุเชษฐ ์ 
สขุลาภกจิ 

กวา่จะเป็น "ผัวเดยีวเมยี
เดยีว": สงัเขปประวัตคิวาม
เป็นมาของกฎหมาย
ครอบครัวสมัยใหมใ่นสยาม 
พ.ศ. 2410-2478 

ชาต ิ รัฐศาสตรส์าร ปีที ่35 ฉบบั
ที ่2 (2557) 

พ.ค.-ส.ค. 

14 ประวัตศิาสตร ์ น.ส.เหมอืนพมิพ ์
สวุรรณกาศ 

อตุสาหกรรมป่าไมก้บัการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิของ
เมอืงแพร ่      (กอ่น พ.ศ.
๒๕๐๔) 

ชาต ิ วารสารประวัตศิาสตร ์
ภาควชิาประวัตศิาสตร ์คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฆ 

ส.ค.-57 

15 บรรณารักษศา
สตรแ์ละ
สารนเิทศ
ศาสตร ์

น.ส.ศวิพร 
อโนทัยสนิทว ี

การจัดหาหนังสอื
อเิล็กทรอนกิสใ์นหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยั 

ชาต ิ วารสารบรรณารักษศาสตร ์  
ฉบบัที ่1 ปีที ่34 

ม.ค. 57 

16 บรรณารักษศา
สตรแ์ละ
สารนเิทศ
ศาสตร ์

นางวรางคณา 
เทยีนศริ ิ

การใชห้นังสอืบนัเทงิคดใีน
หอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้
กรงุเทพมหานคร 

ชาต ิ วารสารบรรณารักษศาสตร ์
ฉบบัที ่1 ปีที ่35 

24 ม.ีค.57 

17 ภาษาศาสตร ์ น.ส.ชลดิา  
งามวโิรจนก์จิ 

การศกึษาความสามารถ
ทางภาษาในการเวน้วรรค
จากการเขยีนภาษาไทยขงิ
นักเรยีนไทยและญีปุ่่ น 

ชาต ิ วารสารดํารงวชิาการปีที ่12 
ฉบบับที ่2 

ก.ค.-ธ.ค.56 

18 ภาษาศาสตร ์ น.ส.วรสิรา  
จันทรัฐ 

เกยีรตยิศในภาษากบัการ
แปรทางวัจนลลีาใน
ภาษาญีปุ่่ นและภาษาไทย 

ชาต ิ หนังสอืเรือ่ง รวมบทความ
ความวจัิยทางภาษาศาสตร์
ชาตพัินธุ ์

พ.ค. 2557 

19 ภาษาศาสตร ์ น.ส.สริอิมร  
หวลหอม 

คําเรยีกขานและหน่วย
สรรพนามบรุษุทีส่องใน
ภาษาไทพวนตําบลหาด
เสีย้ว อําเภอศรสีชันาลยั 
จังหวัดสโุขทัย 

ชาต ิ หนังสอืเรือ่ง รวมบทความ
ความวจัิยทางภาษาศาสตร์
ชาตพัินธุ ์

พ.ค. 2557 

20 ภาษาศาสตร ์ น.ส.สวุรรณรัตน์ 
ราชรักษ์ 

การแปรของเสยีง (u:) ใน
ภาษาไทยถิน่
นครศรธีรรมราช ตามปัจจัย
ทางสงัคม  

ชาต ิ หนังสอืเรือ่ง รวมบทความ
ความวจัิยทางภาษาศาสตร์
ชาตพัินธุ ์

พ.ค. 2557 

21 ภาษาศาสตร ์ น.ส.นลนิี  
อนิตะ๊ซาว 

Basic Principles for 
Segmenting Thai EDUs 

นานาชาต ิ 27th Pacific Asia 
Conference on 
Language, Information, 
and computation 
(National Chengchi 
University) 

พ.ย. 2556 

22 ภาษาศาสตร ์ น.ส.ศวิพร ทวน
ไธสง 

การวเิคราะหล์ักษณ์ทาง
ภาษาเพือ่ใชจํ้าแนกความ
แตกตา่งระหวา่งผูเ้ขยีนใน
งานเขยีนวชิาการ
ภาษาไทย 

ชาต ิ การประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิผลงานวจัิยและ
งานสรา้งสรรคเ์พือ่การ
พัฒนา มหาวทิยาลยัศรี
ปทมุ วทิยาเขตชลบรุ ี

2 พ.ค. 
2557 

23 ภาษาบาลแีละ
สนัสกฤต 

นายธนัชพล   
ศริสิวัสดิ ์            

ทศิในวรรณคดสีนัสกฤต
และพทุธศาสนา 

ชาต ิ วารสารอกัษรศาสตร ์ ปีที ่
43    ฉบบัที ่1 (มกราคม-
มถินุายน 2557)  

ม.ค.-ม.ิย. 
2557 

24 ภาษาจนี น.ส.กชณภิา   
วชิยปรชีา 

การขยายความหมายของ
คํากรยิา “kan” ในภาษาจนี
กลาง 

ชาต ิ วารสารวจัิย มข.(ฉบบั
บณัฑติศกึษา) สาขา
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร,์ ปีที ่1 ฉบบัที ่
3 

ก.ย - ธ.ค 
2556 

25 ภาษาจนี นายพรีวัส  
วรมนธนาเกยีรต ิ

การศกึษาเปรยีบเทยีบ"
ตําราพชิยัสงครามซนุว"ู 
ฉบบัแปลภาษาไทยสาม
สํานวน 

ชาต ิ ศลิปศาสตรป์รทัิศน ์ฉบบัปี
ที ่9 ฉบบัที ่17 (มกราคม-
มถินุายน พ.ศ.2557) 

ม.ค.-ม.ิย. 
2557 

26 ภาษาจนี น.ส.วรสีรา  
จารยปั์ญญา 

การศกึษา อาฝานถ ีใน
ฐานะนทิานมขุตลกแนว
เสยีดส ี
 
 

ชาต ิ วารสารจนีศกึษา ม.
เกษตรศาสตร ์

14-ม.ีค.-57 
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การเผยแพร ่

วันเดอืนปีที่
เผยแพร ่

27 ภาษาจนี นายณัฐนันท ์ 
ตยิานนท ์

การศกึษาเปรยีบเทยีบนว
นยิายจนี เจยี กบัฉบบั
แปลภาษาไทย บา้น 

ชาต ิ วารสารบณัฑติศกึษา คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ม.ค.-ม.ิย. 
2557 

28 ภาษาจนี น.ส.กชณภิา   
วชิยปรชีา 

A Comparative Study of 
Verb "kan" in Mandarin 
Chinese and /Duu/ in 
Thai 

ชาต ิ การประชมุวชิาการเสนอ
ผลงานวจัิยระดบั
บณัฑติศกึษาแหง่ชาต ิครัง้
ที ่29 ณ มหาวทิยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 

24 - 25 
ต.ค. 2556 

29 ภาษาญีปุ่่ น นายกมัปนาท  
รักษ์ชน 

Release from Trauma 
and Buddhism in 
Murakami Haruki's 
Short Story Thailand 

ชาต ิ Japanese Studies 
Journal No.8 

ต.ค.2013 

30 ภาษาญีปุ่่ น
เป็น
ภาษาตา่งประเ
ทศ 

นายโคข ิ  
โคยะมะ 

Topics written in 
Japanese letters of 
introduction for job 
application: A 
contrastive analysis 
between Thai learners 
and Japanese students 

นานาชาต ิ วารสารJapanese Studies 
Journal No.9 2014 

เม.ย.-57 

31 ภาษาเยอรมัน นายอคัร   
เชา้ฉอ้ง 

บทวจิารณ์หนังสอืวชิาการ
ภาษาไทย: การศกึษาเชงิ
ภาษาศาสตรข์อ้ความ
ตอ่เนือ่ง 

ชาต ิ โครงการประชมุวชิาการ
บณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครัง้ที ่4 
"การศกึษาเชงิภาษาศาสตร์
ขอ้ความตอ่เนือ่ง" ศนูย์
มานุษยวทิยาสรินิธร 

23-พ.ค.-57 

32 การแปลและ
การลา่ม (สาย
การแปล) 

น.ส.สชุาดา  
แสงสงวน 

การประเมนิหนา้ทีด่า้น
ความเรยีงในบทแปลภาษา
ไทยสองสํานวนของ
หนังสอืเรือ่ง เดอะ โพร
เฟ็ท ของคาอลิ ยบิราน 
โดยใชร้ปูแบบของยลูอีา
เนอ เฮาส ์

ชาต ิ วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
Journal of Language and 
Culture  

19-ม.ีค.-57 
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ลําดบั หลกัสตูร ชือ่สกลุนสิติ ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ระดบั ชือ่วารสารวชิาการ /  
การเผยแพร ่

วันเดอืน
ปีที่

เผยแพร ่
1 ประวัตศิาสตร ์ นายชาตชิาย มกุสง 2475 กบัการปฏวิัตริสชาติ

อาหาร: จากกนิเพือ่อยูสู่ก่นิ
เพือ่ชาตแิละการตอ่สูท้าง
วัฒนธรรมของรสชาตใิน
สงัคมไทยรว่มสมัย 

ชาต ิ หนังสอื "จาก 100 ปี ร.
ศ. 130 ถงึ 80 ปี 
ประชาธปิไตย" 

5 ม.ีค. 
57 

2 ประวัตศิาสตร ์ นายนนทพร อยูม่ั่งม ี การจัดการทอ้งถนนใน
กรงุเทพฯ: ภาพสะทอ้น
อํานาจรัฐเหนอืวถิชีวีติ
ราษฎรในสมัยรัชกาลที ่๕ 

ชาต ิ วารสารสมาคม
ประวัตศิาสตรฯ์ ฉบบัที ่
36 พ.ศ. 2557 

2557 

3 ประวัตศิาสตร ์ นายนนทพร อยูม่ั่งม ี Management of 'Public 
Space' : Case-study of 
roads in Bangkok in the 
reign of King Rama V 

นานาชาติ หนังสอืรวมบทความ
วชิาการ "Sites of 
Modernity" 

2014 

4 ไทยศกึษา นางทรายแกว้ ทพิ
ยากร 

Democratization and 
Nationalism in Thailand : 
A Case Study of Anti-
Japanese Sentiment         

นานาชาติ วารสาร Asian Review 
Vol. 27/2014               

ม.ิย. 
2014  

5 ภาษาไทย น.ส.วรางคณา ศรี
กําเหนดิ 

จารกึวัดพระเชนตพุนฯ สมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา้
เจา้อยูห่วั: การสรา้งงานที่
ตอ่เนือ่งจากสมัย
พระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟ้าจฬุาโลก 

ชาต ิ วารสารวรรณคดวีทัิศน ์
ปีที ่13  

พ.ย. 
2556 

6 ภาษาจนี น.ส.ภัทรา พเิชษฐ์
ศลิป์ 

THE CONCEPT OF "XIN" 
IN CHINESE AND /CAJ/ 
IN THAI 

นานาชาติ Journal of 
International Chinese 
Studies ฉบบัที ่2 ปี 
2556 

ธ.ค. 
2556 

7 ภาษาจนี นางชชัศรัณย ์ ฉัตร
แสงอทัุย 

A COMPARISON 
BETWEEN "JIU" IN 
CHINESE AND "/ks/" IN 
THAI 

นานาชาติ Journal of 
International Chinese 
Studies ฉบบัที ่1 ปี 
2014 

ม.ิย. 
2557 

8 สาขาวชิา
วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส.สริรัิตน์ ผลหมู ่ พืน้ทีพ่ลดัถิน่และอํานาจ
ตอ่รองของผูห้ญงิใน 
Desirable Doughyers 

ชาต ิ วารสารวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ       ปีที3่ 
ฉบบัที ่3 

ม.ีค. 
2557 

9 สาขาวชิา
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นางน้ําทพิย ์ เมธ
เศรษฐ 

เรือ่งเลา่ยะมะดะ นะงะมะซะ
กบัการประกอบสรา้งอตั
ลกัษณ์ญีปุ่่ นยคุใหมใ่นสมัย
เมจ:ิ กรณีศกึษาจากเรือ่ง 
"วรีกรรมอนัยิง่ใหญข่องยะมะ
ดะ นะงะมะซะในสยาม" ของ 
โมะร ิเทะอชิโิร 

ชาต ิ วารสารวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ       ปีที3่ 
ฉบบัที ่3 

ม.ีค. 
2557 
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การจัดการประชุมวชิาการระดบัชาติ 5 คร้ัง  
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ภาษาไทย การประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง 
ปรากฏการณ์ “คตชินสรา้งสรรค”์ใน
สงัคมไทยปัจจบุัน: ขอ้คน้พบจากชดุ
โครงการเมธวีจัิยอาวโุส สกว.  

25-26 ก.ย. 57 ณ 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
หอ้ง 304 

นสิติป.โท+ป.เอก 41 
บคุคลภายนอก 147 

188 

2 ภาษาศาสตร ์ โครงการประชมุวชิาการระดับชาต ิ
"เรือ่งภาษากบัอํานาจ"  

30-31 ม.ค.57 หอ้ง 
105 มหาจฬุาฯ  

นสิติป.โท 20    
นสิติป.เอก 40 
อาจารยภ์าค 7   
บคุคลภายนอก 53 

120 

3 ภาษาศาสตร ์ ประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง 
"ภาษากบัความมั่นคงของคนในชาต"ิ 

20 ม.ีค. 57 หอ้ง 302 
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี5  
นสิติป.โท 23  
นสิติป.เอก 31 
อาจารยภ์าค 5   
บคุคลภายนอก 71 

135 

4 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

งานประชมุวชิาการระดบัชาติ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่2 
"Exploring the Literary World II: 
Cities in Literature and Film" 

18-19 ส.ค. 57 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี6  
นสิติป.โท+เอก 33 
อาจารย ์ 9
บคุคลภายนอก 34 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 7 

89 

5 ศนูยค์ตชิน การประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง 
ปรากฏการณ์ “คตชินสรา้งสรรค”์ ใน
สงัคมไทยปัจจบุัน:ขอ้คน้พบจากชดุ
โครงการเมธวีจัิยอาวโุส สกว.  

25-26 ก.ย. 57 ณ 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
หอ้ง 304 

นสิติป.ตร ี    30  
นสิติป.โท    35 
นสิติป.เอก   30 
อาจารย ์     20 
บคุคลภายนอก  20 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 60 

195 

 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง ปรากฏการณ์ “คติชนสร้างสรรค์”ในสังคมไทยปัจจุบัน: ข้อค้นพบจากชุดโครงการเมธี
วิจัยอาวโุส สกว.  25-26 ก.ย. 57 ณ อาคารมหาจกัรีสิรินธร หอ้ง 304 



  103 

 

 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "เร่ืองภาษากับอาํนาจ"  30-31 ม.ค.57 หอ้ง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 
 

 
ประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง "ภาษากับความมั่นคงของคนในชาติ"    20 มี.ค. 57 หอ้ง 302 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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การจัดการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 6 คร้ัง 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ปรัชญา โครงการจัดการประชมุทางวชิาการ
นานาชาต ิRoundtable on Critical 
Thinking and Philosophical 
Practice 

19-20 ธ.ค.56 นสิติป.ตร ี11 
อาจารย ์8  
นสิติป.โท-เอก  10  
บคุคลภายนอก 3 

32 

2 ฝ่ายวรัิชกจิ การประชมุนานาชาต ิ"Reaching 
the World 2013"  

3-5 ต.ค. 56 ณ หอ้ง 
301 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร  

นสิติป.ตร ี14  
อาจารย ์10  
บคุลากร  10
บคุคลภายนอก 160 

194 

3 ภาษาตะวันตก/
ศนูยล์ะตนิอเมรกิา 

จัดการประชมุ The first FEALAC 
Academic, Universities and 
Science, Technology and 
Innovation (STI) Roundtable ซึง่
รับผดิชอบโดยกระทรวงการ
ตา่งประเทศ และสํานักงาน
คณะกรรมการอดุมศกึษา 

19-22 ส.ค. 57 ณ 
Bangkok Convention 
Centre  

นสิติป.ตร ี20  
อาจารย ์ 100  
บคุคลภายนอก 80 

200 

4 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

จัดการประชมุวชิาการนานาชาตดิา้น
ญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทย 2557 
International  Symposium on 
Japanese Studies in Thailand 
2014 โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่เป็น
เวทเีผยแพรอ่งคค์วามรูใ้หมด่า้น
ภาษาญีปุ่่ น วรรณคดญีีปุ่่ น และ
วัฒนธรรมญีปุ่่ น 

26-ส.ค.-57 นสิติป.ตร ี63 
นสิติป.โท 24 
นสิติ.เอก 10 
อาจารย ์66  
บคุลากร  2 
บคุคลภายนอก 25 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

200 

5 ภาษาศาสตร/์
ภมูศิาสตร ์

The 2nd International 
Conference on Asian 
Geolinguistics (ICAG_2)  

24-25 พ.ค.57 นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 25 
อาจารยภ์าค 3 
บคุคลภายนอก 83 

116 

6 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ  The 
First International Conference of 
the Asia-Pacific Society for 
Agricultural and Food Ethics 
สงัคมวัฒนธรรมของอาหารและ
การเกษตร รว่มกบัสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาวจัิย
ทรัพยากรการเกษตร (OCARE) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

28 - 30 พ.ย. 56    
ทีห่อประชมุอาคาร
สถาบนั 3 และ
สํานักงาน OCARE ชัน้ 
12 อาคารวทิยกติต ์

อาจารย ์และ
บคุคลภายนอก 58  

58 

 
 

 
การประชุมนานาชาติ "Reaching the World 2013"   3-5 ต.ค. 56 ณ หอ้ง 301 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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การประชุมวิชาการนานาชาติด้านญีปุ่่นศึกษาในประเทศไทย 2557 International  Symposium on Japanese Studies in 
Thailand 2014 26-ส.ค.-57
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การการจัดประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สัมมนา  26 กิจกรรม 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/

สมัมนา 
วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ฝ่ายวจัิย โครงการสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง 
อปุสรรค ความทา้ทาย และกลยทุธ์
ในการตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ
ระดบันานาชาตสิาขาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศ์าสตร ์

21-22 ต.ค. 56 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
401/18-19 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 5 
อาจารย ์ 60  

65 

2 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง เกณฑก์ารขอ
กําหนดตําแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 
2556  

พฤ. 6 ก.พ. 57 เวลา 
12.00-14.00 น. หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์58 58 

3 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง การจัดการวารสาร
ทางวชิาการดว้ยระบบ Open 
Journal System 

พฤ. 3 เม.ย.57 เวลา 
09.30-11.30 น. ณ ศนูย์
คอมพวิเตอร ์อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์20 
บคุลากร 8 
บคุคลภายนอก 2 

30 

4 ฝ่ายวจัิย การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่
สง่เสรมิการตพีมิพง์านวชิาการเป็น
ภาษาองักฤษ รุน่ที ่1 

7 พ.ค. 57 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 3 
เจา้หนา้ที ่1 

12 

5 ฝ่ายวจัิย การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่
สง่เสรมิการตพีมิพง์านวชิาการเป็น
ภาษาองักฤษ รุน่ที ่1 

14 พ.ค. 57 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 2 

7 

6 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง ทําอยา่งไรจงึจะ
พัฒนาวารสารวชิาการใหอ้ยูใ่นฐาน 
Scopus 

อ. 20 พ.ค.57 10.00-
12.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์4 
บคุลากร 1 
บคุคลภายนอก 2 

7 

7 ฝ่ายวจัิย การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่
สง่เสรมิการตพีมิพง์านวชิาการเป็น
ภาษาองักฤษ รุน่ที ่1 

21 พ.ค. 57 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 2 

10 

8 ฝ่ายวจัิย จัดเสวนาในโครงการอาศรมวจัิย 
เรือ่ง แนวทางการขอทนุวจัิยจาก
แหลง่ทนุภายนอก 

พฤ. 4 ก.ย. 57 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ีเวลา 

11.30-13.00 น. 

อาจารย ์14  
บคุลากร  1 

15 

9 บรรณารักษศา
สตร ์

โครงการสมัมนาวชิาการ Situational 
Information Behavior Studies 

25 พ.ย. 56 เวลา 13.00 
– 16.00 น. ณ หอ้ง 604 
ชัน้ 6 อาคาร 
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี1 คน 
นสิติบณัฑติศกึษา4  
อาจารย ์7 
อาจารยภ์ายนอก  3 
บรรณารักษ์ / นัก
สารนเิทศ 17  
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 

32 

10 ภาษาตะวันตก โครงการจัดทําตน้แบบในการพัฒนา
ทักษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
สําหรับนสิติทางดา้นภาษาวรรณคดี
และวัฒนธรรม  

วันที ่19 พ.ค. 57 เวลา 
12.00-17.00 น./ 
Novotel Siam 

อาจารย ์20 20 

11 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

สมัมนาวชิาการดา้นภาษาและ
วรรณคดฝีร่ังเศส "คลาสสกิฝร่ังเศส
จากมมุมองปัจจบุนั" โดย ศ.กติตคิณุ 
ดร.เจตนา นาควชัระ 

ส. 9 พ.ย.56 ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นสิติป.ตร ี74  
นสิติป.โท 1 
อาจารย ์ 28  
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 2 

105 

12 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

การบรรยายพเิศษนอกสถานที ่
"พพิธิภัณฑทั์ศนาผา่นภาษา
ฝร่ังเศส" 

ศ. 8 ส.ค. 57 เวลา 9.00-
11.30 น. ณ พพิธิภัณฑ์
สถานแหง่ชาตพิระนคร 

นสิติป.ตร ี17 
นสิติป.โท 2 
อาจารย ์7  

26 

13 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

การบรรยายพเิศษเรือ่ง "ความจําเป็น
ของการแปลหนังสอืในประเทศทีม่ี
ภาษาประจําชาต ิเชน่ ประเทศไทย"  

ศ. 15 ส.ค. 57 เวลา 
13.00-15.00 น. ณ หอ้ง
ประชมุ 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติ 34 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 
39  

83 

14 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงการสมัมนาภาษาและวรรณคดี
เยอรมัน 

13 ส.ค. - 29 ส.ค. 57 
อาคารบรมราชกมุารแีละ
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 3         
อาจารย ์11 

59 

15 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

การบรรยายเรือ่ง "Die Rolle 
Deutschlonds in der EU" 

9 ก.ย. 57 อาคารบรมราช
กมุาร ีหอ้ง 511 

30 คน 30 

16 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

เสวนากบันักเขยีนเยอรมันรุน่ใหม ่ 16 ก.ย. 57 อาคารบรม
ราชกมุาร ีหอ้ง 411 
 
 

30 คน 30 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/
สมัมนา 

วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

17 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

 “The Role of Colombia in The 
Current International System: 
Its Projection in Asia” 

พ. 11 ธ.ค. 56  
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ีคณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี15 
อาจารย ์ 15  
บคุคลภายนอก 5  

35 

18 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

Los apellidos españoles 8 เม.ย. 57 หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี32  
อาจารย ์ 8 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 5 

45 

19 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

หนึง่รอ้ยปีชาตกาลของ Octavio 
Paz 

23 เม.ย. 57 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30 
อาจารย ์3  
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม10 

43 

20 ภาษาตะวันตก/
อติาเลยีน 

บรรยายพเิศษหวัขอ้ 
"Omosessualità e omofobia" 

25 ก.ย. 57 หอ้ง 309 
BRK 

นสิติ  
อาจารย ์ 
จํานวน 16 คน 

16 

21 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการอบรมความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร
ดา้นพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-
commerce) หวัขอ้ ถอดรหสัธรุกจิ
ออนไลนจ์นี สรา้งโอกาส สรา้ง
รายได ้

7-8 ส.ค. 57 นสิติป.ตร ี63 
อาจารย ์ 10 

73 

22 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Can colours be used 
to segment words when 
reading?  

15 ส.ค.57 หอ้ง 501/13 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติป.โท 5    
นสิติป.เอก 33 
อาจารย ์ 3   
บคุคลภายนอก 4 

45 

23 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษเรือ่ง คดิภาษาอะไร?! 
ถา้ไมอ่ยากถกูหาวา่คดิภาษาอะไร! 
เราควรคดิภาษาอะไร 

26 ก.ย.57 หอ้ง 707 
อาคารบรมฯ เวลา 10.00-
11.00 น. 

นสิติป.โท 8    
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 10   
บคุคลภายนอก 9 

47 

24 ภาษาองักฤษ บรรยายเรือ่ง A Feeling for Books: 
Emotion and the Study of 
Literature และ An Introduction 
to Medical Humanities 

26 พ.ค.57 เวลา 10.00-
11.30 น. หอ้ง 401/18 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 14 
อาจารย ์17 
บคุคลภายนอก 9 

40 

25 ภาษาองักฤษ บรรยายเรือ่ง  An Introduction to 
Medical Humanities 

27 พ.ค.57 เวลา 10.00-
11.30 น. หอ้ง 401/18 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 8 
อาจารย ์15 
บคุคลภายนอก 8 

31 

26 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการจัดบรรยายทางวชิาการเรือ่ง 
การรับรองมาตรฐานลา่มและนักแปล
ในประเทศออสเตรเลยี 

17 พ.ค. 57 เวลา 13.00 
- 16.00 น. หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 9  
อาจารยภ์าค 3   
บคุคลภายนอก 29 

41 

 

 
โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) หัวข้อ ถอดรหัสธุรกิจออนไลน์จีน สร้าง

โอกาส สร้างรายได้   7-8 ส.ค. 57 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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กจิกรรมอ่ืนๆ ด้านวชิาการ กฬีา นันทนาการ ศิลปวฒันธรรม บําเพญ็ประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุก
ระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 275 กิจกรรม 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 คณะอกัษรศาสตร ์ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง 
"การจัดเอกสาร" 

อ. 22 ต.ค. 56 เวลา 
8.30-12.00 น. ณ 
หอ้ง 501/25 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

เจา้หนา้ที ่51 51 

2 คณะอกัษรศาสตร ์ ทําบญุ-ตกับาตร เนือ่งในวันคลา้ยวัน
สถาปนาคณะอกัษรศาสตร ์

3 ม.ค. 57 บรเิวณ
ดา้นหลงัหอประชมุ
ใหญ ่ระหวา่งอาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ กบั
อาคารมหาวชริาวธุ 

นสิติ 80 
อาจารย ์65 
บคุลากร 45 
บคุคลภายนอก 30 
ศษิยเ์กา่ 5 

225 

3 คณะอกัษรศาสตร ์ จัดประชมุเจา้หนา้ทีฝ่่ายวชิาการ 
เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจัิย และเจา้หนา้ที่
ฝ่ายกจิการนสิติ 

19 ม.ีค.57 เวลา 
10.00-14.00 น. ณ 
หอ้งประชมุศ.กติตคิณุ
สทุธลิกัษณ์ 

เจา้หนา้ที ่13 คน 13 

4 คณะอกัษรศาสตร ์ รับมอบงานประตมิากรรม 
“พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั” แดค่ณะอกัษรศาสตร ์ 

จ. 24 ม.ีค. 57 อาจารย ์8 8 

5 คณะอกัษรศาสตร ์ จัดงานสมัมนาอาจารยค์ณะอกัษร
ศาสตร ์ประจําปี 2557 

15 พ.ค. 57 ตัง้แตเ่วลา 
8.30 น. เป็นตน้ไป ณ 
หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์121  121 

6 คณะอกัษรศาสตร ์ จัดงานเกษียณอายรุาชการประจําปี 
2557 

พฤ. 18 ก.ย. 57 
ระหวา่งเวลา 14.00-
17.00 น. ณ หอ้ง 111 
อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

อาจารย ์ และ 
บคุลากร ประมาณ 
100 คน   

100 

7 ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการธารน้ําใจ พ. 11 ธ.ค. 56 เวลา 
8.30-14.00 น. ณ 
โถงชัน้ลา่ง อาคาร
มหาจักรสีรินิธร  

N/A 0 

8 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

หนังสอืรวบรวมผลงาน รม่ชงโค 
ประจําปีการศกึษา 2556 

ก.ค.56-เม.ย.57 นสิติป.ตร ี 310 
คน 

310 

9 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

การแขง่ขนักฬีารวมใจอกัษรศาสตร ์ อาคารมหาจักรสีรินิธร 
สนามหนา้อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติ  120 คน 120 

10 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สมัมนากลางปี คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์(ก.อศ.) 

5-6 ต.ค. 56 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร  

นสิติ  15  คน 
อาจารย ์ 1  คน 

16 

11 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

คา่ยอกัษรศาสตรอ์าสา (Arts 
Voluntary Camp) 

9-18 ต.ค. 56 
โรงเรยีนวัดพนุอ้ย 
อําเภอเมอืง จังหวัด
กาญจนบรุ ี

นสิติ 30 คน 130 

12 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

จดหมายขา่วรําแพน ประจําปี
การศกึษา 2556/2 

3 พ.ย. พ.ศ. 56 - 28 
ก.พ. พ.ศ. 57  คณะ
อกัษรศาสตร ์

นสิติ 25 คน 25 

13 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สวนอกัษร ประจําปีการศกึษา 
2556/2 

7 พ.ย. พ.ศ. 56 - 27 
ม.ค. พ.ศ. 57  คณะ
อกัษรศาสตร ์

นสิติ 25 คน 25 

14 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

ไทยแมชชนี: สบืสอนศลิป์แหง่สาย
ชน 

8 พ.ย.-6 ธ.ค. 56 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติ  231  คน 231 

15 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

อบรมการแตง่กายและแตง่หนา้เพือ่
พัฒนาบคุลกิภาพ 

21 พ.ย. 56  เวลา 
16.30 - 19.30 น. 
และ26 พ.ย. 56  เวลา 
16.30 - 18.00 น.  
หอ้ง 303 ชัน้ 3  หอ้ง 
501/13 และ 501/7 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  
 
 
 

นสิคิ 26 คน  
อาจารย ์1 คน 

27 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
16 ฝ่ายกจิการนสิติ/

ก.อศ. 
คา่ยสโมสรผึง้นอ้ย 6-8 ธ.ค. 56  อทุยาน

ธรรมชาตวิทิยา ตาม
พระราชดําร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี
และโรงเรยีนบา้นหว้ย
ผาก อําเภอสวนผึง้ 
จังหวัดราชบรุ ี

นสิติ  35 คน 35 

17 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

คา่ยชมรมภาษาฝร่ังเศส 11-12 ม.ค. 57 อ.สวน
ผึง้ จ.ราชบรุ ี

นสิติป.ตร ี 40 คน 40 

18 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

คา่ยชมรมภาษาองักฤษ ปีการศกึษา 
2556 

25-26 ม.ค. 57  
จ.สมทุรสงคราม 

นสิติป.ตร ี25 คน 25 

19 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เลอืกตัง้คณะกรรมการนสิติอกัษร
ศาสตร ์ประจําปีการศกึษา 2557 

4 ก.พ. 57 เวลา 7.00-
17.00 น. อาคารมหา
จักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์

นสิติ 662 คน 662 

20 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

ปัจฉมินเิทศ ปีการศกึษา 2556 13 ก.พ. 57  โถง
อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์  คณะ
อกัษรศาสตร ์

นสิติ 150 คน  
อาจารย ์10 คน 

160 

21 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

บรจิาคหนังสอืเด็กเล็กใหโ้รงเรยีน
เทศบาลอมกอ๋ย จ.เชยีงใหม ่

24 ก.พ.-10 เม.ย. จ.
เชยีงใหม ่

นสิติป.ตร ี15 คน
บคุคลภายนอก 50 
คน 

65 

22 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สมัมนาปลายปี คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์(ก.อศ.)  

7-9 ม.ีค. 57 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์บา้น
สบายจติต ์ปรานบรุ ี

นสิติ  15  คน 
อาจารย ์ 1  คน 

16 

23 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โปรเจกต ์503  15 ม.ีค. 57 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี 60 คน 
บคุคลภายนอก 1 
คน 

61 

24 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

คา่จัดเตรยีมการประชมุ
คณะกรรมการนสิติอกัษรศาสตร ์
ประจําภาคการศกึษาปลาย 

28 ม.ีค. 56 - 8 ม.ีค. 
57 คณะอกัษรศาสตร ์

คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์20 
คน  คณะกรรมการ
นสิติอกัษรศาสตร ์
จํานวน 20 คน        
รองประธาน
คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์ 19 
คน   รองประธาน
คณะ          
คณะกรรมการฝ่าย
ตา่งๆ  15 คน 

40 

25 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สมัมนาตน้ปี คณะกรรมการกจิการ
นสิติอกัษรศาสตร ์ประจําปี
การศกึษา 2557 

29-30 ม.ีค.57 นสิติป.ตร ี30 คน 
อาจารย ์1 คน  
บคุลากร  2 คน 

33 

26 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สํารวจคา่ยอกัษรศาสตรอ์าสา  30 ม.ิย. - 2 ก.ค. 57 
จ.สระบรุ ี

   

27 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

นติยสารรม่สเีทา ประจําปี 2557 ก.ค.57-พ.ย.57    

28 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

คา่จัดเตรยีมการประชมุ
คณะกรรมการนสิติอกัษรศาสตร ์
GOZ'57's Meeting Supports 

10 ก.ค. - 30 พ.ย. 57 
คณะอกัษรศาสตร ์

  

 

29 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการอบรมพืน้ฐานงานโรงแรม
และมารยาทการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตก 

15 ก.ค. 57 โรงแรม
ตวันนา ถ. สรุวงศ ์
กรงุเทพฯ 

   

30 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- Super Employee (คณุอศิเรศ จิ
ราธวิัฒน)์ 
 - “ใครใครก็ทําได?้” ตอ่ยอด
ความคดิธรุกจิรา้นอาหาร (คณุเตชติ 
หรม่ระฤก) 

16 ก.ค. 57 หอ้ง
501/2 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

41 คน 41 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
31 ฝ่ายกจิการนสิติ/

ก.อศ. 
เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
-การนําความรูด้า้นอกัษรศาสตรม์า
ใชใ้นการทํางาน (คณุวริชา ดาวฉาย 
และ คณุณัฏฐ ์กลิน่มาล)ี 
 - ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกจิและ
การวางแผนทางการเงนิ (ดร. ธนพล 
จงึศริกลุวทิย)์ 

17 ก.ค. 57 เวลา 
9.00 - 12.00 น. หอ้ง
401/5 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

41 คน 41 

32 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัพนักงาน
ประจําและฟรแีลนซ ์(คณุกววิัณย ์
ตนัธนวกิรัย) 
 - Creative Resume (อ. ศวินนท ์
แนกซ ์ไชยชอ่ฟ้า) 
                                         

18 ก.ค. 57 เวลา 
9.00 - 12.00 น. หอ้ง
501/2 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

41 คน 41 

33 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- พืน้ฐานคณติกอ่นคดิตวิ GMAT 
(อาจารยส์กุจิ แสงวโิรจนพัฒน)์ 

21 ก.ค.57 เวลา 
13.00 - 16.00 น.หอ้ง
501/2 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

21 คน 21 

34 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- Lets’ go Google: App สําคญัใน
กเูกิล้ทีค่วรรูสํ้าหรับการเรยีนและการ
ทํางาน (อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกลุ)   
- พืน้ฐานคณติกอ่นคดิตวิ GMAT       

22 ก.ค. 57 เวลา 
9.00 - 12.00 น. , 
เวลา 13.00 - 16.00 
น. หอ้ง501/2 , 711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

Lets’ go Google    
17 คน                 
พืน้ฐานคณติกอ่น
คดิตวิ GMAT 21 
คน 

21 

35 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- พืน้ฐานคณติกอ่นคดิตวิ GMAT    

23 ก.ค.57 เวลา 
13.00 - 16.00 น.หอ้ง
501/2 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

21 คน 21 

36 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- พืน้ฐานคณติกอ่นคดิตวิ GMAT   

24 ก.ค. 57 เวลา 
13.00 - 16.00 น.หอ้ง
501/2 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

21 คน 21 

37 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

รับนอ้งอกัษรฯ 25-27 ก.ค. 57 อาคาร
บรมราชกมุาร ีอาคาร
มหาจักรสีรินิธร อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

   

38 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                    
- รูจั้กงาน Organizer (คณุประดษิฐ ์
สมดงัเจตน)์ 

28 ก.ค.57เวลา 13.00 
- 16.00 น.หอ้ง501/2 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

19 คน 19 

39 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                    
- มารยาท(การบนิ)ไทยในโลกจรงิ 
(คณุจลูี ่เมย ์มิง่เจรญิ) 

30 ก.ค.57 เวลา 
13.00 - 16.00 น.หอ้ง
501/2 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

   

40 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                    
- แตง่ตวัอยา่งไรใหม้สีกลุ 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากา
นนท)์ 
 - การนําเสนอในทีส่าธารณะ 
(อาจารยต์ะวัน ปภาพจน)์ 

31 ก.ค.57 เวลา 9.00 
- 12.00 น. , เวลา 
13.00 - 16.00 น. 
หอ้ง501/2 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

การนําเสนอในที่
สาธารณะ 25 คน    

25 

41 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- การตลาดกบัศาสตรแ์หง่อกัษรฯ 
(คณุพมิพจั์นทร ์ เจรญิยิง่วัฒนา) 

1 ส.ค.57 เวลา 13.00 
- 16.00 น.หอ้ง501/2 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

   

42 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- พืน้ฐานสถติ ิ(อาจารยณ์รงคฤ์ทธิ ์ 
อศัวเรอืงพภิพ) 
 

4 ส.ค.57 เวลา 13.00 
- 16.00 น.หอ้ง711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

50 คน 50 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
43 ฝ่ายกจิการนสิติ/

ก.อศ. 
เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- พืน้ฐานการทําบญัช ี
(อาจารย ์ดร.ณัฐชานนท ์ โกมทุพฒุิ
พงศ)์ 
 - คนทําแผนภมู ิ(graph) แบบงา่ย
ทัง้คนทําและอา่น (คณุจริโรจน ์สธุิ
ตะกลู) 

5 ส.ค.57 เวลา 9.00 - 
12.00 น. , เวลา 
13.00 - 16.00 น.หอ้ง
501/2 , 711 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

32 คน 32 

44 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- ทวีดีจิติอลกับโอกาสงานของเด็ก
อกัษรฯ (คณุจํานรรค ์ศริตินันายก
สมาพันธส์มาคมวชิาชพี
วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน ์
และนายกสมาคมนสิติเกา่อกัษร
ศาสตร)์ 

6 ส.ค.57 เวลา 13.00 
- 16.00 น.หอ้ง711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

38 คน 38 

45 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- เขยีนบท เขยีนชวีติ 
(คณุทพิยธ์ดิา  ศรัทธาทพิย)์ 
- “สาว Ciao วัง” 
(คณุปิยนันท ์ เพชระบรูณนิ และคณุ
ไพรวรนิทร ์ พัฒนพงศไ์พบลูย)์ 

7 ส.ค.57 เวลา 9.00 - 
12.00 น. , เวลา 
13.00 - 16.00 น.หอ้ง
501/2 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

เขยีนบท เขยีน
ชวีติ  38 คน          
สาว Ciao วัง 14 
คน 

52 

46 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เตรยีมความพรอ้มใหน้สิติ สูอ่กัษร
ศาตรบณัฑติทีมุ่ง่หวัง                     
- ฟรุง้ฟริง้กบัโมเม: แตง่หนา้
อยา่งไรไมใ่หเ้ป็นสคีณะ (คณุน
ภัสสร บรุณศริ ิ-โมเม) 

8 ส.ค.57 เวลา 13.00 
- 16.00 น.หอ้ง501/2 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

26 คน 26 

47 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

One-Stop Service เปิดเทอม 13 - 22 ส.ค. 57 หอ้ง
งานบรกิารการศกึษา 
อาคารมหาวชริาวธุ 

   

48 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

กจิกรรมออกกําลังกายโยคะ 3 ทกุวันจันทร ์และวัน
พฤหสับด ีเวลา 17.15 
-18.15 น. ต.ค.56-
ม.ค. 57 

อาจารย ์15 
บคุลากร 12 

27 

49 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

กจิกรรมออกกําลังกายโยคะ 4 ทกุวันจันทร ์และวัน
พฤหสับด ีเวลา 17.15 
-18.15 น. ก.พ.-พ.ค.
57 

อาจารย ์8 
บคุลากร 5 
บคุคลภายนอก 5  

18 

50 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ประชมุ และอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
เกณฑต์วัชีว้ัดและการจัดทํารายงาน
ประเมนิตนเอง 

20 พ.ค. 57 เวลา 
9.00-11.30 น. ณ 
ศนูยค์อมพวิเตอร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์

อาจารย ์7 
เจา้หนา้ที ่21 

28 

51 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

กจิกรรมออกกําลังกายโยคะ 5 ทกุวันจันทร ์และวัน
พฤหสับด ีเวลา 17.15 
-18.15 น. ม.ิย.-ก.ย.
57 

อาจารย ์8 
บคุลากร 5 
บคุคลภายนอก 5  

18 

52 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
เกณฑต์วัชีว้ัดและการจัดทํารายงาน
ประเมนิตนเอง ครัง้ที ่2 

8 ก.ค. 57 เวลา 
10.00-12.00 น. หอ้ง 
711 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

เจา้หนา้ที ่16 
อาจารย ์ 8 

24 

53 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ตรวจประกนัคณุภาพภายใน ตาม
เกณฑ ์สกอ. และ สมศ. ประจําปี 
2557 (ปีการศกึษา 2556)  

22-23 ก.ค. 57 นสิติป.ตร ี1 
นสิติป.โท 1 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 15 
บคุลากร 6
บคุคลภายนอก 1 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม2 
 
 
 
 

27 



112 

 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
54 ฝ่ายวจัิย ไปเยีย่มชมดา้นการสง่เสรมิการวจัิย

ของศนูยว์จัิยและบรกิารวชิาการ 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบรุ ี
โดยไดพ้บและแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นกบั รองศาสตราจารย ์ดร.ริ
ชารด์ วัตสนั ทอดด ์หวัหนา้
ศนูยว์จัิยและบรกิารวชิาการ  การไป
ดงูานครัง้นี ้ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ
โดยไดม้กีารพดูคยุแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นเรือ่ง กลยทุธก์ารสง่เสรมิการ
ผลติงานวจัิยทีม่คีณุภาพของ
คณาจารยแ์ละนสิติระดับ
บณัฑติศกึษา 

อ. 8 ก.ค. 57 เวลา 
09.30-12.00 น. 

อาจารย ์5 
เจา้หนา้ที ่6 

11 

55 ฝ่ายวจัิย และ
ภาควชิา
ประวัตศิาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์

เสวนาวชิาการ-แนะนําหนังสอืจาก
บรูพาสูอ่ษุาคเนยช์วีตินักขา่วจนีใน
ดนิแดนทะเลใตก้อ่นยคุอาเซยีน 

27 พ.ค. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ 
หอ้ง 401/18 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์ 5  
บคุลากร 3 

8 

56 ฝ่ายวชิาการ อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง  "การใช ้
ขอ้มลูสถติสํิาหรับการวจัิย" 

อ.   29  เม.ย.  57   
เวลา  09.00 – 16.00 
น.ณ   หอ้ง  203  
ศนูยค์อมพวิเตอร ์  
อาคารบรมราชกมุาร ี
คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.โท 3 
อาจารย ์16 
บคุลากร 1 
บคุคลภายนอก 1 

21 

57 ฝ่ายวชิาการ อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง  "Course 
ville" 

29  พ.ค.  57   เวลา  
13.30-15.00 น. ณ 
หอ้งประชมุศ.กติตคิณุ
สทุธลิกัษณ์ อําพันวงศ ์

อาจารย ์7 7 

58 ฝ่ายวรัิชกจิ พธิมีอบทนุพทุธศาสนา มลูนธิ ิ
Khyentse ปี 2556 

10 ต.ค. 56 เวลา 
10.30 น. ณ หอ้งสมดุ
คณะอกัษรฯ 

นสิติป.โท 1 
อาจารย ์4 
บคุลากร 2
บคุคลภายนอก 3 

10 

59 ฝ่ายวรัิชกจิ จัดงานบรรยายในหวัขอ้ “ทนุ
แลกเปลีย่นนสิตินักศกึษาใน
โครงการ ASEAN International 
Mobility for Student (AIMS)” 
ใหแ้กน่สิติในหลักสตูร BALAC 

18 ม.ีค. 57 เวลา 
12.00-13.00 น. ณ 
หอ้ง 304 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติ 90 คน  90 

60 BALAC ชมละครเวทรีว่มสมัยในเทศกาล
ละครกรงุเทพครัง้ที ่11 

1-23 พ.ย. 56 ศนูย์
ศลิปการละครสดใส
พันธมุโกมล 

นสิติ 96 
 
จํานวน 96 คน 

96 

61 BALAC การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง "On the 
Tightrope" "Evening Primrose 
Blossom for the Moon"  และ 
"Black and White 

1-2 พ.ย.56 , 8-11
ก.ย.56  และ 22-23 
พ.ย.56 

นสิติ 96 
จํานวน 96  คน 

96 

62 BALAC โครงการศกึษานอกสถานที ่วชิา 
Bird-watching & conversation 

2-3 พ.ย. 56 ทีส่วน
สตัวเ์ปิดเขาเขยีว จ.
ชลบรุ ี

นสิติ 25 
อาจารย ์2 
 
จํานวน 27 คน 

27 

63 BALAC เรยีนรูภ้าษาและวัฒนธรรมของสเปน 
นอกหอ้งเรยีน 

4 พ.ย. 56 , 22 ก.พ. 
57 และ 1 ม.ีค. 57  ที ่
Hola Spanish 
Food@the Eight 
Thonglor 

นสิติ 68 
อาจารย ์2 
 
จํานวน 70 คน 

70 

64 BALAC ทัศนศกึษาพพิธิภัณฑบ์า้นจมิ  
ทอมสนั 

5 พ.ย. 56 บา้นจมิ 
ทอมสนั 

นสิติ 68 
อาจารย ์1 
 
จํานวน 69 คน 

69 

65 BALAC โครงการพัฒนาวชิาการนสิติทัศน
ศกึษาลอ่งแมน้ํ่าเจา้พระยา 

26 พ.ย. 56 ลอ่งแมน้ํ่า
เจา้พระยา 

นสิติ 26 
อาจารย ์1 
 
จํานวน 27 คน 
 

27 



  113 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
66 BALAC บรรยายเรือ่งดนตรแีละการเตน้ระบะ

ลาตนิอเมรกิา 
22 เม.ย.57  หอ้ง 
401/18 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติ 30 
อาจารย ์5 
จํานวน 35  

35 

67 BALAC เรยีนรูภ้าษาและวัฒนธรรมของญีปุ่่ น 
นอกหอ้งเรยีน 

         26 เม.ย.57       
รา้น Nirai-Kanai 

นสิติ 40 
อาจารย ์1 
จํานวน 41 

41 

68 BALAC จัดงานปฐมนเิทศนสิติใหมแ่ละงาน
พบผูป้กครอง 

1 ส.ค.57 เวลา 
09.00-16.00 น. ณ 
หอ้ง 301-302 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร  

160 คน 160 

69 BALAC โครงการศกึษานอกสถนที ่ 6-8 ส.ค. 57 ที ่
โรงแรมราวนิดรา จ.
ชลบรุ ี

นสิติ 200 
อาจารย ์7 
จํานวน 207  

207 

70 BALAC จัดงานสมัมนาประจําปี 16 ส.ค. 57 ณ 
โรงแรมโนโวเทล 
สยามสแควร ์

อาจารย ์30 30 

71 BALAC เรยีนรูภ้าษาและวัฒนธรรมของสเปน 
นอกหอ้งเรยีน 

3 ก.ย. 57  ที ่Hola 
Spanish Food@the 
Eight Thonglor 

นสิติ 38 
อาจารย ์2 
จํานวน 40คน 

40 

72 BALAC ทัศนศกึษามวิเซยีม สยาม 4  ก.ย. 57   มวิเซยีม 
สยาม 

นสิติ 33 
อาจารย ์1 
จํานวน 34 

34 

73 BALAC ปฐมนเิทศและงานสงัสรรคร์ะหวา่ง
นักศกึษาแลกเปลีย่นและนสิติ 
BALAC 

4-ก.ย.-57 นสิติ 60 คน 60 

74 BALAC เรยีนรูเ้รือ่งวัฒนธรรมเอเชีย่นรว่ม
สมัย 

7 ก.ย. 57   โรงละคร
แหง่ชาต ิ

นสิติ 32 
อาจารย ์1 
จํานวน 33 

33 

75 BALAC ฟังการบรรยายและฝึกปฏบิตั ิ
เสรมิสรา้งบคุลกิภาพและการพัฒนา
ทักษะในการสือ่สารตอ่หนา้ชมุชนุ 

11 ก.ย.57  สถาบนั
จอหน์ โรเบริต์ พาว
เวอร ์

นสิติ 35 
จํานวน 35 

35 

76 BALAC เรยีนรูเ้รือ่งวัฒนธรรมเอเชีย่นรว่ม
สมัย 

27 ก.ย.57 พารากอน 
ซนีเีพลซ ์

นสิติ 16 
อาจารย ์1 
จํานวน 17 

17 

77 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club :  
O'Neill, E. T., & Gammon, J. A. 
(2014). Consortial Book 
Circulation Patterns: The OCLC-
OhioLINK Study. College & 
Research Libraries. Retrieved 
from 
http://crl.acrl.org/content/early/
2013/09/20/crl13-506.short 

29 พ.ย. 56 เวลา 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์3 3 

78 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสวนา"ปัญหาสทิธิห์นังสอื
แปลในประเทศไทย" 

ศกุรท์ี ่10 ม.ค.57 
เวลา 13.00-16.00 น. 
หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี7 
นสิติป.โท 2 
นักเขยีน 2 
นักแปล 2 
ทนายความ 1 
ผูด้แูลงานลขิสทิธิ ์1 
ตวัแทนนักเขยีน 1 

15 

79 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club :  
Ma, F., Mo, Z., & Luo, Y.  
(2014[In press]).  Empirical 
Research on a Model to 
Measure End-user Satisfaction 
with the Quality of Database 
Search Results.  Journal of 
Academic Librarianship.  
Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.1016/j.acali
b.2013.12.010 
 

24 ม.ค. 57 เวลา 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์3 3 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
80 บรรณารักษศาสตร ์ ประจักษ์พระคณุ ศ.กติตคิณุ สทุธิ

ลกัษณ์ อําพันวงศ ์
25 ม.ค. 56 หอ้ง 303-
304 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

นสิติป.ตร ี9 
นสิติป.โท 6 
อาจารย ์10 
บคุลากร  15
บคุคลภายนอก 48 
þมศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

88 

81 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์
วชิาชพี 

ม.ีค.-พ.ค.57 นสิติป.ตร ี12 12 

82 บรรณารักษศาสตร ์ นายแพทยส์รุพงศ ์อําพันวงศ ์ มอบ
เงนิสมทบทนุ ศาตราจารยส์ทุธิ
ลกัษณ์ อําพันวงศ ์

จ. 3 ม.ีค. 57 ณ หอ้ง
ประชมุศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุสทุธลิักษณ์ 
อําพันวงศ ์อาคารมหา
จักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์

อาจารย ์12 
บคุลากร 2 

14 

83 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการปฐมนเิทศนสิติปรญิญา
บณัฑติ  

ครัง้ที ่1 ก.ค. 57 
ครัง้ที ่2 ส.ค. 27 

นสิติป.ตร ี42  
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์7 
บคุลากร 1 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
3 

50 

84 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการบรรยายทางวขิาการ 
Global Trends of Library and 
Information Science Education 

18 ก.ค. 57 เวลา 
9.30-11.30 น. 

นสิติ อาจารย ์
ผูป้ระกอบการ
วชิาชพีสารนเิทศ 
24 

26 

85 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสนอความกา้วหนา้ในการ
ทําวทิยานพินธ ์ภาคตน้ ปีการศกึษา 
2557 

ศ. 15 ส.ค. 57 เวลา 
13.00 - 16.00 น. ณ 
หอ้ง 704 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

23 คน 23 

86 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง บรกิารการ
จัดการขอ้มลูงานวจัิย 

3-ก.ย.-57 อาจารย ์2 2 

87 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง ดชันกีาร
อา่นของไทย 

10-ก.ย.-57 อาจารย ์4 
ป.โท 3 
ป.ตร(ีนอก) 5 

12 

88 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง ISIC 2014 
Experience 

19-ก.ย.-57 อาจารย ์5 
ป.โท 4 
บคุคลภายนอก 5 

14 

89 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ หวัขอ้ 
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วักบัการสรา้งภาพลกัษณ์
ทางการทหาร 

18 พ.ย. 56  
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 2 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3 

19 

90 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ หวัขอ้ 
พทุธศาสนากบัพระมหากษัตรยิไ์ทย 
พ.ศ.2310-2394 

18 พ.ย. 56  
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 2 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3 

19 

91 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติ 
หวัขอ้ รัฐ โภชนาการและการ
เปลีย่นแปลงการกนิในสงัคมไทย 
พ.ศ.2482-2517 

25 พ.ย. 56  
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

35 

92 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติ 
หวัขอ้ การเปลีย่นแปลงทาง
ความคดิของชนชัน้กลางไทยกบั
เรือ่งอา่นเลน่ไทยสมัยใหม ่ทศวรรษ
2460 - ทศวรรษ 2480 

25 พ.ย. 56  
เวลา 14.30-15.45 น.
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

35 

93 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ์
ระดบัดษุฎบีณัฑติ หวัขอ้ การจัดการ
ศกึษาภาษาองักฤษของรัฐสยามใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั 

25 พ.ย. 56  
เวลา 15.45-17.00 น.
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

35 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
94 ประวัตศิาสตร ์ นํานสิติระดบับณัฑติศกึษาเยีย่มชม

และคน้ควา้เอกสารทีโ่รงเรยีนนาย
รอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

13 ธ.ค. 56 
เวลา 08.00-17.00 น. 

นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 1 

12 

95 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "กําเนดิ
ชาตนิยิมจนีในประเทศไทย โดย 
Prof.Eiji Murashima (Institute of 
Asia-Pacific Studies, Waseda u., 
Japan) 

23 ธ.ค. 56 
13.00-16.00 น. 
ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 13 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 4 

31 

96 ประวัตศิาสตร ์ รายวชิา 2204204 นํานสิติทัศน
ศกึษาใบราณสถานจังหวัดอทัุยธาน ี

11 ม.ค. 57 
08.00-17.00 น 

นสิติป.ตร ี41 
อาจารย ์ 1 
เจา้หนา้ที ่1  

43 

97 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "เรือ่ง
ของกฎหมายนริโทษกรรม 2 ฉบบั: 
เหตกุารณ์ 6 ตลุาฯ กบัประวัตศิาสตร์
ภาระความรับผดิชอบของรัฐไทย 
โดย Dr.Tyrell Haberkorn 
(Department of Political & 
Social Change, Australian 
National University) 

27 ม.ค. 57 
13.00-16.00 น. 
ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก 2 

14 

98 ประวัตศิาสตร ์ ปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดับ
บณัฑติศกึษา (รอบที ่1) 

21 ม.ีค. 57 อาจารย ์4 
นสิติ 8 

12 

99 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาเพือ่วางแผนและพัฒนา
ภาควชิา 

29-30 พ.ค.57 อาจารย ์9 9 

100 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "The 
'Chinese Education Problem' of 
1948 - Thai Governmental 
Repression as Perceived by the 
Thai Chinese Press" 

25 ส.ค. 57 เวลา 
13.30-16.00 น.  ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์  6  
บคุคลภายนอก4 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
3 

24 

101 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "รัฐ 
โภชนาการใหมก่ับการเปลีย่นแปลง
วถิกีารกนิในสงัคมไทย พ.ศ.2482-
2517" 

1 ก.ย. 57 เวลา 
13.30-16.00 น.  ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์  5  
บคุคลภายนอก4 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม10 

33 

102 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "ความ
เป็นชายกบัความจรงิใจในจดหมาย
รักจากองักฤษสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่
18" 

8 ก.ย. 57 เวลา 
13.30-16.00 น.  ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี1  
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์  5  
บคุคลภายนอก8 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 7 

35 

103 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "การ
พันไปทางขวา: วา่ดว้ยความคดิทาง
การเมอืงของปัญญาชนฝ่ายคา้น
ไทยภายหลงัการลม่สลายของ 
พคท. ระหวา่ง พ.ศ. 2524-2535" 

22 ก.ย. 57 เวลา 
13.30-16.00 น. ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์  5  
บคุคลภายนอก8 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 6 

26 

104 ปรัชญา โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญปรัชญามา
ปฏบิตังิานทีภ่าควชิา (บรรยายใน
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 1 ครัง้และให ้
คําปรกึษานสิติระดบับณัฑติศกึษา) 

6 ม.ค. 57-1ก.พ. 57 นสิติป.ตร ี1  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 11 
บคุคลภายนอก 5 

23 

105 ปรัชญา เสวนาปรัชญา 
1. บรรยายหวัขอ้ Workshop for 
Philosophy for Children โดย 
Prof. Park Jinwhan จากเกาหล ี

อ.21 ศ.24, 31 ม.ค. 
และ 14 ม.ีค.57 เวลา 
12.30-16.00 น. ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี  

นสิติป.ตร ี6  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์  7 

26 

106 ปรัชญา เสวนาปรัชญา 
2. บรรยายหวัขอ้ สญัลกัษณ์และ
ความหมายในศาสนาฮนิด ูโดย อ.
คมกฤช อุย่เต็กเคง่ 

ศ. 14 ม.ีค. 57 เวลา 
12.30-16.00 น. หอ้ง 
707 อาคารบรมราช
กมุาร ี  
 
 
 

นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 7  

21 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
107 ปรัชญา โครงการตดิตามความกา้วหนา้การ

ทําวทิยานพินธ ์ระดบัมหาบณัฑติ 
7 ก.พ. 57 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี1  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 9 

20 

108 ปรัชญา โครงการสมัมนาวทิยานพินธร์ะดบั
ดษุฎบีณัฑติ 

21 และ 28 ก.พ. 57 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์  7 

21 

109 ปรัชญา เสวนาปรัชญา เรือ่ง Freedom, 
Equality but no Fraternity / 
Prof. Peter Gratton, Memorial 
University of Newfoundland, 
Canada 

13 ม.ิย. 57 หอ้ง 
601/17 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี6  
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก3 
อาจารย ์ 4  
บคุคลภายนอก 4 

24 

110 ปรัชญา โครงการคา่ยปรัชญา 28-30 ก.ค. 57  
จ.กาญจนบรุ ี

นสิติป.โท 11 
อาจารย ์ 3  

14 

111 ปรัชญา โครงการสมัมนาภาควชิาปรัชญา 1-ส.ค.-57 อาจารย ์ 11  
บคุลากร  2 

13 

112 ปรัชญา แสดงมฑุติา ดร.สวุรรณา   26-ก.ย.-57 อาจารย ์ 14 14 
113 ภาษาตะวันตก โครงการบรรยายพเิศษ ม.ค.-ส.ค. 57 อาจารย ์ 60 60 
114 ภาษาตะวันตก โครงการสมัมนาภาควชิาภาษา

ตะวันตก เรือ่ง "การพัฒนาทักษะ
การคดิใหน้สิติอักษร จฬุาฯ" 

19-21 ม.ีค. 57 อาจารย ์ 27 27 

115 ภาษาตะวันตก/
โปรตเุกส 

โครงการประกวดเรยีงความเรือ่ง 
Protuguese Language and the 
Future 

1 ก.ค. - 22 ส.ค. 57 นสิติป.ตร ี12 12 

116 ภาษาตะวันตก/
โปรตเุกส 

จัดพธิมีอบรางวัลแกผู่ช้นะเลศิการ
ประกวดเรยีงความภาษาองักฤษ
ระดบัอดุมศกึษา หวัขอ้ "Portuguese 
Language and the Future" 

27-ส.ค.-57 56 คน 56 

117 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการสนับสนุนนสิติรว่มงานกบั
หน่วยงานภายนอก 

พ.ย.56-ก.ย.57 นสิติป.ตร ี30 
อาจารย ์ 2 

32 

118 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

คา่ยนสิติภาษาฝร่ังเศส 11-12 ม.ค. 57 นสิติป.ตร ี39 
อาจารย ์ 6
บคุคลภายนอก 2 

47 

119 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการศกึษาดงูาน อภัยภเูบศร - 
ตกึพพิธิภัณฑก์ารแพทยแ์ผนไทย
และกจิกรรมสมนุไพร 

พ. 22 ม.ค. 57 
โรงพยาบาลเจา้พระยา
อภัยภเูบศรและ
หมูบ่า้นดงบงั  
จ.ปราจนีบรุ ี

นสิติป.ตร ี31 
อาจารย ์6
บคุคลภายนอก 1 
(ผศ.ดร.อบุลวร
ราม โชตวิศิษิฐ)์ 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

38 

120 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการวารสาร L'Amateur (เพือ่
พัฒนาการเรยีนการสอนรายวชิา 
2231374 ภาษาฝร่ังเศสดา้นการ
หนังสอืพมิพ ์และ 2231375 ภาษา
ฝร่ังเศสดา้นการหนังสอืพมิพ ์2 - นํา
ผลงานนสิติไปทําวารสาร) 

ก.ค.-ส.ค. 57 นสิติ ป.ตร ี12 12 

121 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการรายงานความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติและ
ดษุฎบีณัฑติ 

30 ก.ค. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 6 
อาจารย ์7 

13 

122 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงการกจิกรรมทางวัฒนธรรม
ประกอบการศกึษา 

17 ธ.ค. 56 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ  
อาจารย ์
บคุคลภายนอก  
จํานวน 120 คน 

120 

123 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงการคา่ยภาษาเยอรมัน 24-26 ม.ค. 57 Wood 
Park Resort เขาใหญ ่
นครราชสมีา 

นสิติป.ตร ี37 
นสิติป.โท 1 
อาจารย ์ 8  
บคุคลภายนอก 2 

48 

124 ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

โครงการบรรยายพเิศษ 
ครัง้ที ่1 เรือ่ง การทําธรุกจิกบัชาว
รัสเซยี 
ครัง้ที ่2 เรือ่ง การเผยแพรว่ัฒนธรรม
ไทยแกนั่กทอ่งเทีย่วรัสเซยี 

ส.ค. 57- ก.ย. 57 นสิติป.ตร ี40 40 
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125 ภาษาตะวันตก/

รัสเซยี 
โครงการพัฒนาวชิาการนสิติ
สาขาวชิาภาษารัสเซยี (เสรมิ
หลกัสตูรรายวชิา 223632 ภาษา
รัสเซยีดา้นการทอ่งเทีย่ว) 

เยีย่มชมโบราณสถาน 
พพิธิภัณฑแ์ละวัด
ตา่งๆในจ.
พระนครศรอียธุยา 18 
ส.ค. 57 

นสิติป.ตร ี10 10 

126 ภาษาตะวันตก/
ศนูยล์ะตนิอเมรกิา 

นทิรรศการ FEALAC Showcase 
เพือ่แนะนําประเทศสมาชกิและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และรว่มเป็น
วทิยากรในหวัขอ้ “Possibility for 
Regional Cooperation”  ใน “เวที
ความรว่มมอืระหวา่งเอเชยี
ตะวันออกกับลาตนิอเมรกิา” หรอื 
Forum for East Asia-Latin 
America Cooperation (FEALAC) 

20-ส.ค.-57 นสิติป.ตร2ี0 
อาจารย ์ 100 
บคุคลภายนอก80 

200 

127 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

รอ้งเพลงประสานเสยีงของเยาวชน
จากเกาะ San Audres ประเทศ
โคลอมเบยี 

29 ต.ค. 56 เวลา 16-
18 น. อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี50 คน 50 

128 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการคา่ยภาษาสเปน 10 - 12 ม.ค. 57 แพร
ดาวรสีอรท์ อ.สวนผึง้ 
จ.ราชบรุ ี

นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์ 10 

50 

129 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการพัฒนาวชิาการนสิติ
สาขาวชิาภาษาสเปน ทัศนศกึษา
ลอ่งเรอืชมวัดและวถิชีวีติฝ่ังธนบรุ ี
(นสิติรายวชิา 2233339 ภาษาสเปน
เพือ่การทอ่งเทยีว และนสิติเอก
สเปนอืน่ๆ) 

26 ม.ค. 57 เวลา 
8.30-16.30 

นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์ 3 

43 

130 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการเรยีนรูว้ัฒนธรรมผา่น
เทศกาลครสิตม์าสถงึปีใหม ่

6 ม.ค. 57 เวลา 
16.30-18.30 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60 
อาจารย ์ 12 

72 

131 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการประชมุสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง การบรหิารจัดการ
หลกัสตูรอักษรศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาภาษาสเปน 

24-25 เม.ย. 57 อาจารย ์ 11 
บคุคลภายนอก 2 

13 

132 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

กจิกรรมในโครงการสาขาวชิา
ภาษาอติาเลยีนพบศษิยเ์กา่และ
นสิติในสงักดั 

ศ. 4 ต.ค. 56 
เวลา 13.00-16.00 
ณ หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 45 
อาจารย ์3  
ศษิยเ์กา่ 2 
 
จํานวน 55 คน 

50 

133 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

กจิกรรมในโครงการสปัดาหภ์าษาอิ
ตาเลยีนสากล Opening ceremany 
"Italian week 2013 : Ricerca, 
Scoperta, Innovazione (L'Italia 
dei Saperi) 

พฤ. 21 พ.ย. 56 
เวลา 16.00-19.00 
ณ ชัน้ 2 สรรพศาสตร์
สโมสร อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติ 70 
อาจารย ์15 
บคุคลภายนอก 25 
ศษิยเ์กา่10 

120 

134 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

Demonstration of Italian cuisine 
"La cucina italiana in piazza" 

จ. 25 พ.ย. 56 
เวลา 10.00-15.00 
ณ โถงอาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติ 40 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 20 

70 

135 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

"La dolce vita" film screening in 
commemoration of the 20th 

death anniversary of Federico 
Fellini 

อ. 26 พ.ย. 56  
เวลา 15.00-19.00 
ณ หอ้ง 301 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 20 
อาจารย ์ 2  
บคุคลภายนอก 10 

32 

136 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

กจิกรรมในโครงการสาขาวชิา
ภาษาอติาเลยีนพบศษิยเ์กา่และ
นสิติในสงักดั 

พ. 8 ม.ค. 57 
เวลา 16.00-18.00 
ณ หอ้ง 501/9 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ25 
อาจารย4์ 

29 

137 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

คา่ยภาษาอติาเลยีน 11-12 ม.ค. 57 ชะอํา 
จ.เพชรบรุ ี

นสิติป.ตร ี 60  
อาจารย ์8 

68 

138 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

อติาเลยีนพบศษิยเ์กา่และนสิติใน
สงักดั 

26-ม.ค.-57 นสิติป.ตร ี20 
อาจารย ์ 4 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม1 
 

25 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
139 ภาษาตะวันตก/ 

อติาเลยีน 
โครงการบรรยายพเิศษภาษาอติา
เลยีน 

7-ก.พ.-57 อาจารย ์5 5 

140 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

โครงการเสรมิสรา้งทักษะทางภาษา 
ทักษะการคดิวเิคราะห ์

13 ม.ีค. 57 และ 20 
ม.ีค. 57 

นสิติป.ตร ี10 
อาจารย ์3  

13 

141 ภาษาตะวันออก 100 ปี ศาสตรจ์ารยฉ์ลวย วธุาทติย ์ 12-ธ.ค.-56 ศษิยเ์กา่ อาจารย ์
ประมาณ 50 

50 

142 ภาษาตะวันออก สมัมนาอาจารยภ์าควชิาภาษา
ตะวันออก 

29-พ.ค.-57 อาจารย ์ 28 
บคุลากร  8 

36 

143 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

Korean Festival  2014 บรรยาย
เผยแพรค่วามรูแ้ละจัดกจิกรรม
เผยแพรว่ัฒนธรรมอาหารและเครือ่ง
แตง่กาย 

13 ส.ค. 57 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

เขา้รว่ม 100 100 

144 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการ ลกูมังกร อกัษรจฬุาฯ เปิด
หเูปิดตา ณ วังสนามจันทร ์สาน
สมัพันธ ์ณ สวนผึง้ 

 11-12 ม.ค.56 นสิติป.ตร ี84  
อาจารย ์ 8 

92 

145 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการ ASEAN Meeting for 
Japanese Speaker Community 
พานสิติเอกภาษาญึปุ่่ นชัน้ปีที ่3 
จํานวน 13 คนไปทัศนศกึษาและ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรม ณ ประเทศ
อนิโดนเีซยี 

17-22 ม.ค. 57 ณ 
ประเทศอนิโดนเีซยี 

นสิติ 13 
อาจารย ์1 

14 

146 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการเขยีนพูก่นัญีปุ่่ น 7 ก.พ. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ 
หอ้ง 509 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี30 
อาจารย ์ 1 

31 

147 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการนเิทศนสิติวชิาเอก
ภาษาญีปุ่่ น 

8 ก.พ. 57 เวลา 9.00-
18.00 น. ณ หอ้ง 
301-302 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติ 80 80 

148 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

THE 3rd ACADEMIC 
PRESENTATION OF JAPANESE 
MAJOR งานนําเสนอผลงานวชิาการ
โดยนสิติเอกภาษาญีปุ่่ น ครัง้ที ่3 
และนเิทศนสิติเอกวชิาภาษาญีปุ่่ น  

8 ก.พ. 57 เวลา 9.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติปัจจบุนั 79 
คน อาจารยแ์ละ
บคุคลภายนอก 6 
คน 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน  
นสิติ 6 คน 

91 

149 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการสมัมนาวชิาการรว่มกบักลุม่
สมัมนาวชิาการจากประเทศญีปุ่่ น 
(กลุม่สมัมนาวชิาการศพัทแ์ละ
ไวยากรณ์ภาษาญีปุ่่ น Go-bun-ken) 

ส. 8 ม.ีค. 57 หอ้ง 
303-304 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ีนสิติป.
โท 15 
อาจารย ์ 3  
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 34 

53 

150 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการอบรมภาษาญปีุ่ น Sakura 
Network 

11-12 ม.ีค.57  บคุลลภายนอก 23 23 

151 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

สมัมนาสาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น 25-เม.ย.-57 อาจารย ์ 9  
บคุลากร  2  

11 

152 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ออกกําลงัแบบเตา้ซิน่  ทกุวันองัคาร  เวลา 
12.00-13.00 น. และ
พฤหสับด ีเวลา 
17.00-18.00 น. ณ 
หอ้ง 401/11 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่11 

11 

153 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญจาก
ตา่งประเทศมาปฏบิตังิาน  

11-27 ส.ค. 57 โท 4  อาจารย ์2  
ศษิยเ์กา่ 1 

5 

154 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการบรรยายพเิศษ "การตอ่ยอด
การเรยีนภาษากลุม่รอบ: 
ประสบการณ์การเรยีนภาษามองโก
ลของผูรู้ภ้าษาญีปุ่่ น" โดยคณุจรรยา 
หมา่นสกลุ ศษิยเ์กา่อกัษรศาสตร ์
 
 
 

18 ส.ค. 57 เวลา 
16.00-17.00 น. หอ้ง 
401/16 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี25  
อาจารย ์ 1 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
1 

27 
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155 ภาษาตะวันออก/

ญีปุ่่ น 
โครงการสมัมนาวชิาการรว่มกบักลุม่
สมัมนาวชิาการจากประเทศ 
อกัษรศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ นเป็นภาษาตา่งประเทศ 
กบัสาขาภาษาญีปุ่่ น (สายวรรณคด)ี 

27-28 ส.ค. 57 จ.
ชลบรุ ี

นสิติป.โท 10 
อาจารย ์4 
บคุลากร 1
บคุคลภายนอก26 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม2 

73 

156 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการบรรยายพเิศษ โดย
นักแสดงจําอวดญึปุ่่ น (Rakugo) 
จาก Asia Foundation (SAF) 

4 ก.ย. 57 เวลา 9.30-
12.00 น. ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล 

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 6 
อาจารย ์ 1  
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก5 

53 

157 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการฝึกพดูภาษาญีปุ่่ นกบัคน
ญีปุ่่ น 

ศ. 12 ก.ย. 27 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
413 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี35  
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก10 

48 

158 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

โครงการเสวนาภารตวทิยา 19-ก.พ.-57 นสิติป.ตร ี10  
นสิติป.โท เอก 10 
อาจารย ์ บคุลากร
บคุคลภายนอก15  

35 

159 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ชมรมภาษาบาล ีจัดงานสงกรานต ์
รดน้ําสงกรานตแ์กอ่าจารยอ์าวโุส 

14 เม.ย. 57 ณ หอ้ง 
105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

อาจารย ์ศษิยเ์กา่ 
ศษิยปั์จจบุนั รวม 
30 คน 

30 

160 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

เสวนาภารตวทิยา หวัขอ้ ภาษาบาล ี
- สนัสกฤต ตายแลว้??  

5 ม.ิย.57 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติ 30 คน 
บคุคลภายนอก 50 

80 

161 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

เสวนา ภารตวทิยา ครัง้ที ่4 เกดิเป็น
หญงิแทจ้รงิแสนลําบาก? ผูห้ญงิ
อนิเดยีในหลากมติ ิ

28 ส.ค. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

ประมาณ 40 คน 40 

162 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

งานศกึษารมภ-์บาลสีนัสกฤต
พจิารณ์  

จ. 15 ก.ย. 57  เวลา 
8.00-16.30 น. ณ 
โถงชัน้ 1 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

ประมาณ 300 คน 300 

163 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

โครงการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมกบั
ชาวเวยีดนาม 

3 ส.ค. 57 เวลา 9.00-
16.00 น. ณ วัดอภัุย
ราชบํารงุ (วัดญวน 
ตลาดนอ้ย) 

นสิติป.ตร ี10  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 35 

60 

164 ภาษาไทย โครงการฝึกปฏบิัตกิารภาคสนาม
ของนสิติบณัฑติศกึษา 

ครัง้ที ่1 23-24 พ.ย. 
56  
ครัง้ที ่2 16 ธ.ค. 56     
ครัง้ที ่3 20 ธ.ค. 56      
ครง้ที ่4 14-15 ก.พ. 
57 ณ ศนูยว์ชิาการ
และสาธติพันธุไ์ก่
พืน้เมอืง จ.ชลบรุี         

นสิติป.โท 3 
นสิติป.เอก3 
อาจารย ์ 2 
บคุคลภายนอก10 

18 

165 ภาษาไทย โครงการสกัการะพระบาทสมเด็จ
พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั 

จ. 25 พ.ย.56 เวลา 
14.00 น. ณ โถงชัน้
ลอย อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก15 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร  10  
Rมศีษิยเ์กา่เขา้
รว่ม 5 

81 

166 ภาษาไทย วันกรมสมเด็จพระปรมานุชติชโินรส 9-11 ธ.ค. 56 ณ วัด
พระเชตพุนวมิลมังคลา
ราม 

นสิติป.ตร ี27 
นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 15 
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 
232 

325 

167 ภาษาไทย สรรพว์ทิยา ภาคปลาย ปีการศกึษา 
2556 (เสนอความกา้วหนา้
วทิยานพินธ)์ 

จ. 24 ก.พ. 57 เวลา 
8.30-16.00 น. หอ้ง 
707 อาคารบรมราช
กมุาร ี
 

นสิติ ตร ีโท เอก 76 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 16 

97 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
168 ภาษาไทย โครงการถวายเทยีนพรรษา 2 ก.ค. 57 เวลา 

16.00-18.00 น.  
นสิติป.ตร ี  19 
นสิติป.โท  26 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์   6  
บคุลากร    2 
บคุคลภายนอก 2 

65 

169 ภาษาไทย โครงการสมัมนาการจัดการเรยีนการ
สอน 

24-ก.ค.-57 อาจารย ์ 17 
บคุลากร  1 

18 

170 ภาษาไทย งานวันภาษาไทยแหง่ชาต ิ 28 - 31 ก.ค. 57 นสิติป.ตร ี  75 
นสิติป.โท   20 
นสิติป.เอก  30 
อาจารย ์      15 
บคุลากร      16
บคุคลภายนอก220 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม1 

377 

171 ภาษาไทย การอบรมเพือ่พัฒนาทักษะการเขยีน
ภาษาไทยเชงิสรา้งสรรค ์ ใน
โครงการสูค่วามเป็นเลศิฯ 

5 ส.ค. 57  เวลา 9.00 
- 16.00 น. 

นสิติป.ตร ี 25 
นสิติป.โท 5 

30 

172 ภาษาไทย โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ชดุ 
"สบืสานวทิยาพฤฒาจารย"์ หวัขอ้ 
"ระบบเสยีงภาษาไทย" โดย ผศ.
ดษุฎพีร  ชํานโิรคศานต ์(ใน
โครงการสูค่วามเป็นเลศิฯ) 

20 ส.ค. 57  เวลา 
9.00 - 16.00 น.  หอ้ง 
707  อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี   10  
นสิติป.โท    8 
นสิติป.เอก   3 
อาจารย ์     5 
บคุคลภายนอก  7 

33 

173 ภาษาไทย โครงการ "มณีปัญญา 2557" 
ผูบ้รรยาย : อ.ดร.อนันต ์ เหลา่
เลศิวรกลุ  (ในโครงการสูค่วามเป็น
เลศิฯ) 

25 ส.ค. 57 เวลา 
9.00 - 12.15 น. หอ้ง 
401/18  อาคารมหา
จักรฯี 

นสิติป.ตร ี   10  
นสิติป.โท   22 
นสิติป.เอก   8 
อาจารย ์     5 
บคุคลภายนอก  21 

66 

174 ภาษาไทย โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ชดุ  
"สบืสานวทิยาพฤฒาจารย"์  หวัขอ้ 
"การเขยีนบทวจิารณ์" โดย ผศ.
สวุรรณา  เกรยีงไกรเพ็ชร (ใน
โครงการสูค่วามเป็นเลศิฯ) 

30 ส.ค. 57  เวลา 
9.00 - 16.00 น.  หอ้ง 
707  อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี   21  
นสิติป.โท    7 
อาจารย ์     5 
บคุคลภายนอก  9 

42 

175 ภาษาไทย โครงการไหวค้รภูาควชิาภาษาไทย พฤ. 4 ก.ย. 57 เวลา 
11.30-13.00 น. หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี     39     
นสิติป.โท      25    
นสิติป.เอก    14    
อาจารย ์         20   
บคุลากร         3    ม
ศษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5   

101 

176 ภาษาไทย โครงการจัดปฐมนเิทศนสิติภาควชิา
ภาษาไทย ภาคตน้ ปีการศกึษา 
2557 

ศ. 12 ก.ย. 57 ณ 
หอ้ง 304 อาคารมหา
จักรสีรินิธร เวลา 
16.00-18.00 น. 

นสิติป.ตร ี10  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์  3 
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก5 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม10 

40 

177 ภาษาไทย โครงการถวายสกัการะ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั 

19 ก.ย. 57 เวลา 
16.00-18.30 น.  

นสิติป.ตร ี  40 
นสิติป.โท  25 
นสิติป.เอก 15 
อาจารย ์   15 
บคุลากร   10  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

110 

178 ภาษาไทย ประชมุวชิาการดา้นคตชินวทิยา(เป็น
สว่นหนึง่ของโครงการประชมุ
วชิาการดา้นภาษาและวรรณคดไีทย
(คตชินวทิยา) 

27 ก.ย. 57 เวลา 
8.30-18.00 น. หอ้ง 
105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี    30  
นสิติป.โท    35 
นสิติป.เอก   30 
อาจารย ์     20 
บคุคลภายนอก  20 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม60 
 
 
 
 

195 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
179 ภาษาไทย โครงการสนทนาวชิาการเพือ่น

บณัฑติศกึษา(เป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการประชมุวชิาการดา้นภาษา
และวรรณคดไีทย(คตชินวทิยา) 

27 ก.ย. 57 เวลา 
8.30 – 18.00 น. หอ้ง 
105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี    30  
นสิติป.โท    35 
นสิติป.เอก   30 
อาจารย ์     20 
บคุคลภายนอก  20 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม60 

135 

180 ภาษาศาสตร ์ โครงการ 72 ปี ปราณี ศรอีาจารยิา 31 ม.ค. 57 หอ้ง 111 
อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 30 
อาจารยภ์าควชิาฯ7  
บคุลากร 33
บคุคลภายนอก62 

147 

181 ภาษาศาสตร ์ โครงการพานสิติออกฝึกภาคสนาม
ทางภาษาศาสตร ์(รายวชิา 
2209641 Ling Field Method) 

21-31 ม.ีค. 57 จ.
อทัุยธาน ี

นสิติป.โท 3 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 1 

5 

182 ภาษาศาสตร ์ โครงการสมัมนาภาควชิา
ภาษาศาสตร ์เรือ่ง "เพือ่พัฒนาการ
เรยีนการสอนและการบรหิารจัดการ
ภาควชิาภาษาศาสตร"์ 

2 ก.ค. 57  Crowne 
Plaza BKK 

อาจารย ์ 10  
บคุลากร 2 

12 

183 ภาษาศาสตร ์ นสิติจัดงานไหวค้ร ูปี 2557 วันพธุที ่20 ส.ค.57 
หอ้ง 708 อาคารบรมฯ 
เวลา 13.00-15.00 น. 

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก19 
อาจารย ์ 5  

28 

184 ภาษาองักฤษ โครงการใหน้สิติระดบับณัฑติศกึษา
เสนอบทความวชิาการ 

ศ. 7 ก.พ. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 26 
อาจารย ์ 10 

36 

185 ภาษาองักฤษ A Practical Workshop For 
Graduate Students : Writing for 
Publication in Audemic 
Journals(จัดโดยนสิติ ป.โท ของ
ภาคฯ) 

17-18 ม.ีค.57 9.00-
15.30 หอ้ง 401 413 
414 อาคารบรมราช
กมุาร ี

ป.โท 10 คน 10 

186 ภาษาองักฤษ สมัมนาเพือ่พัฒนาหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษา 

19 พ.ค.57 เวลา 
8.00-16.00 น. ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์14
เจา้หนา้ที ่รวม 5 
คน 

19 

187 ภาษาองักฤษ สมัมนาคณาจารยภ์าควชิา
ภาษาองักฤษ 

22-พ.ค.-57 อาจารยไ์ทย 23 
เจา้หนา้ที ่5 คน
บคุคลภายนอก 1 

29 

188 ภาษาองักฤษ โครงการเสวนาวชิาการ โดยอาจารย์
ผูเ้ขยีนบทความลงในวารสาร 
Thoughts 

จ. 18 ส.ค. 57 เวลา 
13.00-18.00 น. หอ้ง 
401/4 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี5 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร  4
บคุคลภายนอก7 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

28 

189 ภาษาองักฤษ โครงการบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
"จรรยาบรรณในการเขยีนรายงาน" 
แกน่สิติเอกภาษาองักฤษ 

19 ส.ค. 57 เวลา 
10.30-12.00 น. หอ้ง 
302 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติ 80 
อาจารย ์ 3  
บคุลากร  5 

88 

190 ภมูศิาสตร ์ โครงการอบรมครภูมูศิาสตร ์ 16-17 ต.ค.56  บคุคลภายนอก 40 40 
191 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนาม รายวชิา 

2205337 ภมูศิาสตรเ์มอืง 1 
4-5 ม.ค.57  จ.ราชบรุ ี อาจารย ์1 คน  

ผูช้ว่ยอาจารย ์1 คน  
นสิติในรายวชิา10คน 
นสิติอืน่ 18 คน  
รวม 30 คน 

30 

192 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนาม รายวชิา 
2205465 โทรสมัผัสขัน้สงู 

4-5 ม.ค.57  จ.ราชบรุ ี อาจารย ์2 คน ผูช้ว่ย
อาจารย ์1 คน  
นสิติในรายวชิา 16 
คน นสิติอืน่ 10 คน 
รวม 29 คน 

29 

193 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนาม รายวชิา 
2205474 เทคนคิการออก
ปฏบิตังิานสนามฯ 

16-18 ม.ค.57  จ.
กาญจนบรุ ี

อาจารย ์2 คน  
ผูช้ว่ยอาจารย ์1 คน  
นสิติในรายวชิา19 คน 
รวม 22 คน 
 

22 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
194 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนาม รายวชิา 

2205211  ระบบกายภาพใน
สภาพแวดลอ้ม 

17-18 ม.ค.57  จ.
เพชรบรูณ์ 

อาจารย ์2 คน  
ผูช้ว่ยอาจารย ์1 คน  
นสิติในรายวชิา 19 คน
รวม 22 คน 

22 

195 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนาม รายวชิา 
2205231 

20-21 ม.ค.57  จ.
สระบรุ ี

อาจารย ์2 คน  
ผูช้ว่ยอาจารย ์1 คน  
บคุคลภายนอก 1 คน 
นสิติในรายวชิา 20 คน
รวม 24 คน 

23 

196 ภมูศิาสตร ์ สมัมนาผูส้อนวชิาพืน้ฐานอกัษร
ศาสตร ์(วชิา 2205200 มนุษยก์บั
ภมูศิาสตร)์ 

26-พ.ค.-57 อาจารย ์4    
วทิยากร 11  
บคุลากร 2 

17 

197 ภมูศิาสตร ์ อบรมโครงการคลนิกิแผนที ่เรือ่ง 
การอบรมภมูศิาสตรแ์ละแผนที ่ตอน 
พีส่อนนอ้ง...นอ้งสอนพี ่เสรมิสรา้ง
ใหเ้ยาวชนในชมุชนจ.น่านเกดิความ
รักและหวงแหนผนืป่าผา่นการจด
บนัทกึขอ้มลูป่าน่านโดยใชแ้ผนที ่

6-11 พ.ค. 57 จ.น่าน นักเรยีนและครู
ในจ.น่าน 9 
โรงเรยีน รวม 47 
ทา่น  
อาจารย ์2 
เจา้หนา้ที ่1 
นสิติ 2 

52 

198 ภมูศิาสตร ์ โครงการพัฒนาและปรับปรงุ
คณุภาพบณัฑติและหลกัสตูร
ภาควชิาภมูศิาสตร ์(จาก
โครงการวจัิยเกีย่วกบัสถานภาพการ
เรยีนการสอนภมูศิาสตรใ์นประเทศ
ไทย ในปี 2554) 

26 พ.ค. 57 เวลา 
9.00-16.00 น. หอ้ง 
814 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

อาจารย ์5 
วทิยากร 10 

15 

199 ภมูศิาสตร ์ โครงการปฐมนเิทศนสิติปรญิญา
บณัฑติ  

19-ส.ค.-57 นสิติปีที ่1 จํานวน 
23 คน  วทิยากร 4 
คน อาจารย ์4 คน 

31 

200 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการบําเพ็ญประโยชนเ์พือ่
เรยีนรูด้า้นจติอาสาและสํานกึ
สาธารณะ 

26 ธ.ค.56 
คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.โท 8  
อาจารย ์ 2  
 
รวม 10 คน 

10 

201 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการทัศนศกึษาหอภาพยนตร ์ 20 ม.ค.57 
หอภาพยนตรแ์หง่ชาติ
พทุธมณฑล สาย 5 
จ.นครปฐม 

นสิติป.โท 8 
อาจารย ์ 1  
รวม 9 คน 

9 

202 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการชมรมวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
(แลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
เพิม่พนูความรู)้ 

31 ม.ค. 57  
หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี41  
นสิติป.โท 12 
อาจารย ์5
บคุคลภายนอก1 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม1 
รวม 60 คน 

53 

203 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการสมัมนาภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ (ครัง้ที ่1) 

14 ม.ีค.57 
หอ้ง 922 อาคารบรม
ราชกมุาร/ี 
โรงแรมพลาซา่-  
แอทธนิ ี

อาจารย ์ 8  
บคุลากร 3 
ผูช้ว่ยสอน 2 
รวม 13 คน 

13 

204 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

สมัมนาวทิยานพินธ ์ปรญิญา
มหาบณัฑติ 

13 ม.ิย. 57 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท+เอก 23 
อาจารย ์ 5 
Rมศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 

29 

205 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการความรูคู้ค่ณุธรรม ครัง้ที ่13 16 ก.ค. 57 เวลา 
11.00-16.00 น. 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท+เอก 19 
อาจารย ์ 7 

26 

206 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

คา่ยวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 22 ก.ค. 57  
หอ้ง 930 อาคารบรมฯ
24 ก.ค. 57  
พระบรมมหาราชวัง 

นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 9  
บคุลากร  6 

34 

207 ศลิปการละคร โครงการ "แหวกมา่นงานละคร ครัง้
ที ่13" ภาคตน้ 2556 (รายวชิา 
2208248 Theatre Production) 

7-10 ต.ค. 56  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก 550 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 20 

600 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
208 ศลิปการละคร โครงการจดัการแสดงและการ

ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2556 @ จฬุาฯ”   
(Bangkok Theatre Festival 
2013 @ Chula)   
 

31 ต.ค. - 23 พ.ย. 56 
จํานวน 6 รายการ ดงันี ้

(ดรูายละเอยีดในแต่
ละกจิกรรม) 

0 

209 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารโดยคณะ 18 
Monkeys Dance Theatre สําหรับ 
การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง “On the 
Tightrope” 

31 ต.ค 56  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี13  
นสิติป.โท 5 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

20 

210 ศลิปการละคร การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง “On the 
Tightrope” โดยคณะ 18 Monkeys 
Dance Theatre 

1-2 พ.ย. 56  เวลา 
18-20 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี190  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร  3
บคุคลภายนอก92 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

310 

211 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารโดยคณะ 
Soul Story สําหรับการแสดงรว่ม
สมัยเรือ่ง “Evening Primrose 
Blossom for the Moon”  

7 พ.ย. 56 เวลา 18-
20 น.  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี10  
นสิติป.โท 2 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3 

15 

212 ศลิปการละคร การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง “Evening 
Primrose Blossom for the Moon” 
โดยคณะ Soul Story ศลิปินจาก
ประเทศญีปุ่่ น 

8-9 พ.ย. 56 เวลา 
18-20 น.  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี170  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก85 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 15 

290 

213 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารหวัขอ้ "รํา
ไทยนอกใจเธอ"โดยคณะ Pichet 
Klunchun Dance Company  

21 พ.ย. 56 เวลา 18-
20 น.  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี15  
นสิติป.โท 3 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

20 

214 ศลิปการละคร  การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง  “Black 
and White” โดยคณะ Pichet 
Klunchun Dance Company 

22-23 พ.ย. 56 เวลา 
18-20 น.  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี250  
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร  4
บคุคลภายนอก86 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 20 

400 

215 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการ
แสดงจําอวดอติัล-ไทยรือ่ง “ตลกยก
กําลงัเออ๋ ตอน แหวกฟ้ามาหาแฝด” 
(The Game of Errors) โดย Mr. 
Marco Luly ศลิปินจากประเทศ
อติาล ี

5 ธ.ค. 56 เวลา 18-
20 น.  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี16  
บคุคลภายนอก4 

20 

216 ศลิปการละคร การแสดงละครเรือ่ง “ตลกยก
กําลงัเออ๋ ตอน แหวกฟ้ามาหาแฝด” 
(The Game of Errors)  โดย Mr. 
Marco Luly ศลิปินจากประเทศ
อติาล ี

6-7 ธ.ค. 56 เวลา 18-
20 น.  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี260  
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 8  
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก130 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 22 

450 

217 ศลิปการละคร การแสดงละครเรือ่ง "นางรา้ยใน
ลงกา" 

7-12 ม.ค. 57  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี450  
นสิติป.โท 18 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 8  
บคุลากร  15
บคุคลภายนอก215 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 25 

736 

218 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"   
เรือ่ง "NOT HIM BUT HER" บท
ละครโดย น.ส.ภัทรนันทน ์อศิรางกรู 
ณ อยธุยา 

1-2 ก.พ. 57  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี375  
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 50 

460 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
219 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงในเทศกาล

ละคร "กอนจบ 2557"  (รวม
จํานวน  5 เรือ่ง)   
เรือ่ง "NOT HIM BUT HER"  

1 ก.พ. 57  เวลา 
16.00 น.    ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

160 คน 160 

220 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ่ง "อยา่เรยีกฉันวา่ ไจโกะ" บท
ละครโดย น.ส.ภัทรยีา พัวพงศกร 

8-9 ก.พ. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี300  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 5 
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก135 

460 

221 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557"  เรือ่ง 
"อยา่เรยีกฉันวา่ ไจโกะ"  

8 ก.พ. 57 เวลา 
16.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

180 คน 180 

222 ศลิปการละคร โครงการจดัฉายภาพยนตร์
นานาชาต ิภาคปลาย ปี
การศกึษา 2556 (10-21 ก.พ. 
57)   
วันที ่10 "Mystery" (จนี)  
11 "Like Someone In Love" 
(ญีปุ่่ น)    
12 "The Broken Circle 
Breakdown" (เบลเยีย่ม)  
13 "Much Ado About Nothing" 
(องักฤษ) 17 "The Gatekeepers" 
(อสิราเอล)   
18 "Cesar Must Die" (อติาล)ี  
19 "The Act Of Killing" 
(อนิโดนเีซยี)  
20 "After Lucia"  (เม็กซโิก)  
21 "Play" (สวเีดน) 

จ.10-ศ.21 ก.พ. 57 
(9 เรือ่ง)  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี150  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 15  
บคุคลภายนอก100 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 25 

300 

223 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557" 
เรือ่ง "แวมไพรเ์ลสเบีย้นแหง่เมอืง
บาป" กํากบัการแสดงโดย น.ส.พรี์
องิคกานต ์อศัววรฤทธิ ์

15-16 ก.พ. 57 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี270  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก150 

440 

224 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557"  เรือ่ง 
"แวมไพรเ์ลสเบีย้นแหง่เมอืงบาป"  

15 ก.พ. 57 เวลา 
16.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

150 คน 150 

225 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557" 
เรือ่ง "ยรูดิชิ" กํากบัการแสดงโดย 
น.ส.ภัสสรภ์วศิา จิว๋พัฒนกลุ 

22-23 ก.พ. 57 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี200  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 5 
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก180 

400 

226 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557" เรือ่ง "ย-ู
ร-ิดชิ"  

22 ก.พ. 57 เวลา 
16.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

140 คน 140 

227 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557" 
เรือ่ง "เรือ่งของ...น้ําพ"ุ กํากบัการ
แสดงโดย นายศภุวัฒน ์หงษา 

1-2 ม.ีค. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี260  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก130 

410 

228 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557" เรือ่ง 
"เรือ่งของ...น้ําพ"ุ 

2 ม.ีค. 57 เวลา 
16.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

300 คน 300 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
229 ศลิปการละคร โครงการ "แหวกมา่นงานละคร ครัง้

ที ่14" ภาคปลาย 2556 นสิติระดับ
ปรญิญาตร ีและ ปรญิญาโท เสนอ
ผลงานการแสดงละครเต็มรปูแบบ 
จํานวน 8 เรือ่ง  

12-15 ม.ีค 57  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี230  
นสิติป.โท 26 
อาจารย ์ 9  
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก 700 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 30 

1000 

230 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรอืง 
"Good Morning - Desdemona 
Good night - Juliet" 

ศ. 14 ม.ีค. 57 เวลา 
21.30 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

180 คน 180 

231 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรอืง 
"ไชลอ๊ค" 

ส. 15 ม.ีค. 57 เวลา 
13.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

150 คน 150 

232 ศลิปการละคร โครงการเสวนาวชิาการ อบรมเชงิ
ปฏบิตักิารละคร (Drama Forum 
ครัง้ที ่7)  เรือ่ง "วา่ไมน่อน สอนไม่
งา่ย" วทิยากรโดย Andreea-
Laredana Tudarache นักการละคร
ชาวโรมาเนยี 

2-4 พ.ค. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี18  
นสิติป.โท 6
บคุคลภายนอก 6 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

30 

233 ศลิปการละคร เขา้รว่มนําเสนอผลงานวชิาการ 
(สาขากํากบัการแสดง) หวัขอ้ 
Deconstructing and 
Reconstructing Shakespeare's 
texts: Directing the play Good 
Night Desdemona, Good 
Morning Juliet ในงาน 7th Asia-
Pacific Bureau Theatre School 
Directors’ Conference: 
Academic Forum ณ National 
Academy of Chinese Theatre 
Arts โดย นายภาณุวัฒน ์อนิทวฒัน ์
5440467822  (ป.ตร)ี                

16 พ.ค. 57 ณ กรงุ
ปักกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

บคุคลภายนอก 200 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

200 

234 ศลิปการละคร โครงการละครเวทเีพือ่ความ
หลากหลายทางเพศเรือ่ง "สสีรรค"์ 
(กํากบัและแสดงโดยศษิยเ์กา่ ใน
นามชมรมละคร คณะอกัษรศาสตร)์ 
โดยนายรักษ์ศกัดิ ์กง้เสง้ (ศษิยเ์กา่) 

24 พ.ค. 57  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี140  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์5 
บคุลากร  3
บคุคลภายนอก31 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

200 

235 ศลิปการละคร ”เทศกาลวัฒนธรรมฝร่ังเศส-ไทย”     
(”La fête 2014”) จัดการแสดงชดุ 
“LOSS” โดยคณะ A.lter S.essio      
และ Pichet Klunchun Dance 
Company  

11 ม.ิย. 57  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี120  
นสิติป.โท 23 
อาจารย ์ 6  
บคุลากร  11
บคุคลภายนอก130 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

300 

236 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละคร "กอ่นเปิด
(เทอม)" โดยนสิติระดับปรญิญาตร ี
เอกศลิปการละคร จัดการละคร 5 
เรือ่ง คอื "ละเมอ" "หนิ" "รักโคจร" 
"เมามาย" และ “Sister Act” : แกง๊
ช ีดวีา่ส ์พาทา่นสูส่รวงสวรรค ์

5-6 ส.ค. 57 และ 9-
10 ส.ค.57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี750  
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 6  
บคุลากร  4
บคุคลภายนอก640 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 30 

1450 

237 ศลิปการละคร การแสดงละครเรือ่ง "อสิตรี
เอเซยี"(Women of Asia) 

14-25 ส.ค. 56 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี1631 
นสิติป.โท 60 
นสิติป.เอก 15 
อาจารย ์ 20  
บคุลากร 50
บคุคลภายนอก 1250 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 50 
 

3076 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
238 ศลิปการละคร โครงการละครสญัจร ประจําภาคตน้ 

2556 นําละครเรือ่ง "นางรา้ยใน
ลงกา" ไปจัดแสดงในงาน 
Vietnam-Asia Pacific BUREAU 
Theatre Schools FESTIVAL HO 
CHI MINH CITY - VIETNAM 
2013 

5-11 ก.ย. 56 ณ เมอืง
โฮจมินิหซ์ติี ้ประเทศ
เวยีดนาม 

นสิติป.ตร ี88  
นสิติป.โท 12
บคุคลภายนอก 200  

300 

239 ศลิปการละคร การแสดงเดีย่ว "นอนไมห่ลบั"  
โดย นกิร แซต่ัง้  

6-7 ก.ย. 56   ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 12  
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก168 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

315 

240 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละครกอ่นเปิด
เทอม: "ขอใหเ้หมอืนเดมิ" โดยนสิติ
ระดบัปรญิญาโท เอกศลิปการละคร  

19-20 ก.ย.57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี110  
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 6  
บคุลากร  4
บคุคลภายนอก95 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 15 

260 

241 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการแนะแนวทางการทําสาร
นพินธ/์วทิยานพินธสํ์าหรับนสิติ 
อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
การแปล รุน่ที ่14 

17 พ.ค. 57 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป. โท 17  17 

242 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการจัดบรรยายทางวชิาการ
เรือ่ง การรับรองมาตรฐานลา่มและ
นักแปลในประเทศออสเตรเลยี 

17 พ.ค. 57  เวลา 
13.00 - 16.00 น. 
หอ้ง 304 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

อาจารย ์3 คน   
ศษิยเ์กา่ลา่ม 3 คน   
นสิติแปล  6 คน   
บคุคลท่ัวไป  29 คน  
รวม 41 คน 

41 

243 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการปฐมนเิทศนสิติอกัษรศาสต
รมหาบณัฑติ สาขาวชิาการแปล รุน่
ที ่15 

7 ม.ิย. 57 หอ้ง
501/25 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติ 25 คน 25 

244 ศนูยก์ารแปลฯ จัดบรรยายในหวัขอ้ 
“Characterization in Audiovisual 
Translation” ไดรั้บเกยีรตจิาก Dr. 
Charlotte Bosseaux จาก 
University of Edinburgh สหราช
อาณาจักรองักฤษ เป็นวทิยากร 

อา. 31 ส.ค. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
303 ชัน้ 3 อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

จํานวน 60 คน เป็น
อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 3 คน  
อาจารยจ์ากสถาบนั
ภาษา จํานวน 1 คน  
ศษิยเ์กา่สายการแปล 
รุน่ 13 จํานวน 2 คน  
นสิติสายการแปล รุน่ 
15 จํานวน 8 คน  
นสิติสายการแปล รุน่ 
14 จํานวน 14 คน  
บคุคลภายนอก 
จํานวน 32 คน 

60 

245 ศนูยก์ารแปลฯ บรรยายในหวัขอ้ “On the 
Interface between Translation 
Automation Technologies and 
Information Literacy in 
Translation Studies” ไดรั้บเกยีรติ
จาก Dr. Vanessa Enriquez Raido 
จาก University of Auckland 
ประเทศนวิซแีลนด ์เป็นวทิยากร 

อา. 7 ก.ย. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
303 ชัน้ 3 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

จํานวน 70 คน เป็น
อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 2 คน อาจารย์
จากสถาบนัภาษา 
จํานวน 1 คน ศษิย์
เกา่สายการแปล รุน่ 
13 จํานวน 1 คน 
นสิติสายการแปล รุน่ 
15 จํานวน 8 คน 
นสิติสายการแปล รุน่ 
14 จํานวน 6 คน 
บคุคลภายนอก 
จํานวน 52 คน 

70 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
246 ศนูยไ์ทยศกึษา จัดการประชมุนําเสนอผลงานวจัิย

ของนสิติระดับมหาบณัฑติ สาขา
ไทยศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
ประจําปี พ.ศ.2557 (The 2014 
Thai Studies Graduate 
Symposium) เรือ่ง “Tourism and 
Migration”   

11 ม.ีค. 57 ณ หอ้ง
ประชมุ 815 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์4  
บคุลากร 4 
 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 
ผูเ้สนอผลงาน 
นสิติ จฬุา 2 

20 

247 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบณัฑติใน
การใชส้ือ่สารสนเทศ ทักษะ power 
point และการจัดทํา e journal 

25 ก.พ. 57 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี
คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.โท 3 
นสิติป.เอก 15 
อาจารย ์ 5
บคุคลภายนอก 1 

24 

248 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

โครงการสมัมนาวทิยานพินธ ์ภาค
การศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2557  

26 ส.ค. 57 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.เอก 13 
อาจารย ์ 2
บคุคลภายนอก 2 

17 

249 ศนูยว์จัิยการ
ประมวลผลภาษา
และวัจนะ 

Tone Perception of Thai Elderly 
& Language Attrition Project 

25 ม.ิย.57- 31 ก.ค.
57 ศนูยว์จัิยฯ 

36 คน 36 

250 ศนูยว์จัิยการ
ประมวลผลภาษา
และวัจนะ 

Do colours help when reading. 
15 ส.ค.57 หอ้ง 515 
มหาจักรฯี 

30 คน 30 

251 ศนูยส์ารนเิทศ แนะนําการใชห้อ้งสมดุ การสบืคน้
สารสนเทศและการใชฐ้านขอ้มลู
ตา่งๆ ศนูยส์ารนเิทศมนุษยศาสตร ์
และ สรรพศาสตรส์โมสร 
วทิยากร : นริอฮาน ี

6 พ.ย. 56 
9.00-12.00 น. 

นสิติ 14 คน  
อาจารย ์1 คน 

15 

252 ศนูยส์ารนเิทศ จัดอบรมวธิกีารใชง้าน CU 
Reference Databases ใหแ้ก ่นสิติ
ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ "การ
สบืคน้ฐานขอ้มลูสารสนเทศ"  
วทิยากร: นริอฮาน ีจันทสงัข ์

21 พ.ย. 56 13.00 -
16.00 น.  สรรพ
ศาสตรส์โมสร 

8 คน 8 

253 ศนูยส์ารนเิทศ รว่มกจิกรรมงดคา่ปรับ บรจิาคให ้
มลูนธิเิด็กโรคหวัใจ เป็น คา่ผา่ตดั
เด็กโรคหวัใจ เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพฯ เจรญิพระชนมาย ุ
60 พรรษา ปี 2558 

25 พ.ย. - 25  ธ.ค. 
56     

300 คน 300 

254 ศนูยส์ารนเิทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ เสด็จ
เปิดผา้แพรคลมุพระบรม
สาทสิลกัษณ์ 3 รัชกาล ทีห่อ้งโถง 
อาคารมหาวชริาวธุ เยีย่มชมการตัง้
เทวรปู พระพทุธรปู และทรงปลกูตน้
สาละทีส่นามหนา้อาคารมหา
วชริาวธุ 

3 ม.ค. 57 
8.00-8.45 น. 

20 คน 20 

255 ศนูยส์ารนเิทศ ทมีงานสมัภาษณค์ณบด ีจาก บ.
เวริค์พอยท ์รายการแฟนพันธุแ์ท ้4 
คน เยีย่มชมศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

7 ม.ีค. 57 
10.15-10.40 น. 

4 คน 4 

256 สถาบนัขงจือ่ โครงการประเพณีตรษุจนี 28 ม.ค. 57/โถงชัน้1 
อ.มหาจักรฯี 

100 คน 100 

257 สถาบนัขงจือ่ โครงการบรรยายพเิศษ ในหวัขอ้
ดา้นวัฒนธรรมจนี"แพทยแ์ผนจนี" 

3 เม.ย.57 /หอ้ง 105 
อ.มหาจฬุาฯ 

55 คน 55 

258 สถาบนัขงจือ่ โครงการบรรยายพเิศษ ในหวัขอ้
ดา้นวัฒนธรรมจนี “ศลิปะ
เครือ่งปัน้ดนิเผาจนี กบัการ
ผสมผสานวัฒนธรรมจนี -ไทย”  

8 พ.ค.57/หอ้ง 105 
อ.มหาจฬุาฯ 

40 คน 40 

259 สถาบนัขงจือ่ โครงการประเพณีไหวบ้ะจา่ง 4 ม.ิย.57 /โถงชัน้1 อ.
มหาจักรฯี 

115 คน 115 

260 สถาบนัขงจือ่ โครงการอบครอูาจารยภ์าษาจนี
ระดบัประถมศกึษา มัธยมศกึษา และ
อดุมศกึษา โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ
จาก มหาวทิยาลยัปักกิง่ 

15-16 ส.ค.57/หอ้ง 
210และ205 อ.มหา
จฬุาฯ 

160 คน 160 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
261 สถาบนัขงจือ่ โครงการบรรยายพเิศษ ในหวัขอ้

ดา้นวัฒนธรรมจนี“เครือ่งดนตรจีนีกู่
เจงิ”  

21 ส.ค.57 /หอ้ง 105 
อ.หมาจฬุาฯ 

80 คน 80 

262 สถาบนัขงจือ่ โครงการประเพณีไหวพ้ระจันทร ์ 8 ก.ย.57 /โถงชัน้1 อ.
มหาจักรฯี 

170 คน 170 

263 สถาบนัขงจือ่ โครงการสปัดาหภ์าพยนตรจ์นี 9-15 ก.ย.57/หอ้ง 
403 อ.บรมฯ 

60 คน 60 

264 สถาบนัขงจือ่ โครงการฉลอง 10 ปี สถาบนัขงจือ่ 26 ก.ย.57/โถงชัน้1 
อ.มหาจักรฯีและหอ้ง 
111 อ.มหาจฬุาฯ 

130คน 130 

265 อารยธรรมไทย โครงการทัศนศกึษารายวชิา 
2200183,อารยธรรมไทย ภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2556 

จังหวัดเพชรบรุ ีและ
สมทุรสงคราม (23  
พ.ย.  56) 

นสิติป.ตร ี84  
อาจารย ์ 1  
บคุลากร  3 

88 

266 อารยธรรมไทย โครงการทัศนศกึษารายวชิา 
2200183,อารยธรรมไทย ภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2556 

จังหวัดอา่งทอง - 
พระนครศรอียธุยา (8  
ธ.ค. 56) 

นสิติป.ตร ี83  
อาจารย ์ 1  
บคุลากร  3 

87 

267 อารยธรรมไทย โครงการทัศนศกึษารายวชิา 
2200387 โบราณคดใีนประเทศไทย 
ภาคปลาย ปีการศกึษา 2556 

จังหวัดสโุขทัย 
กําแพงเพชร 
พษิณุโลก (11-12 
ม.ค. 57) 

นสิติป.ตร ี32  
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CD-Rom Proceedings การประชมุวชิาการ
นานาชาตเิวทวีจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย ครัง้ที ่8 
จัดโดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วันที ่27-29 
พฤศจกิายน 2557. หนา้ 650 - 644. 

10 ภาษาศาสตร ์ ธรีะพันธ ์เหลอืง
ทองคํา. 

"ความหลากหลายและความ
หลอมรวมทางภาษาใน
ประเทศกลุม่ประชาคม
อาเซยีน." 

เอเชยีปรทัิศน ์(Journal of Asian Review) ปี
ท ี 35 ฉบบัท ี 1 (มกราคม - มถินุายน 2557): 
หนา้ 1-28.  

11 ภาษาศาสตร ์ ธรีะพันธ ์เหลอืง
ทองคํา. 

"เรยีนรูภ้าษาไทยโบราณผา่น
ภาษาตระกลูมอญ-เขมร สาขา
ขมอุกิ." 

วารสารภาษาและภาษาศาสตร ์ปีที ่33 ฉบบัที ่
1 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2557 : หนา้ 23-42. 

12 ภาษาศาสตร ์ สรุยิะ ศรพีรหม 
และธรีาภรณ์ รติ
ธรรมกลุ 

"Lexical aspect and the use 
of simple past tense by 
Thai learners of English." 

MANUSYA Journal of Humanity 17, 1 
(2014): 64-77. 

13 ภาษาศาสตร ์ สวุด ีนาสวัสดิ ์และ
กิง่กาญจน ์เทพ
กาญจนา 

"ระบบการใหเ้กยีรตทิีส่ะทอ้น
จากคําสรรพนามบรุษุที ่1 และ 
2 ในราชาศพัทไ์ทย." 

วารสารภาษาและภาษาศาสตร ์ปีที ่32 ฉบบัที ่
1 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556): หนา้ 52-89.  

14 ภาษาองักฤษ ปรมีา มัลลกิะมาส 
สมจติ จริะนันทพิร 
และ รักสงบ วจิติร
โสภณ. 

"การศกึษาเปรยีบตา่งการใช ้
คําปรากฏรว่มภาษาองักฤษ
ของผูเ้รยีนชาวไทยและ
เจา้ของภาษาโดยใช ้
คลงัขอ้มลู." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่43 ฉบับที ่1 
(มกราคม - มถินุายน 2557): 95-158. 

15 ศลิปการละคร พรรัตน์ ดํารงุ "Lanka Sip Ho: Realizing 
Ethics with the Tai-lue 
Ramayana : ลงักาสบิโห  ขบั
ขานคณุธรรมในรามเกยีรติไ์ท
ลือ้." 

สรณัฐ  ไตลงัคะ, บก. วารสารมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ปีที ่21  ฉบบัที ่2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557). 
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 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน  ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง  พมิพลกัษณ์ 
16 ศนูยก์ารแปล

และการลา่มฯ 
ปรมีา มัลลกิะมาส 
และ นาฎฤด ีไกร
ฤกษ์ 

"การถา่ยทอดมโนทัศนท์ีส่ ือ่
คํากรยิาชว่ยแสดงทัศนภาวะ 
CAN และ CANNOT ใน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย." 

วารสารภาษาปรทัิศน ์ ฉบบัที ่29 (2557): 
หนา้ 1-40. 

17 ศนูยก์ารแปล
และการลา่มฯ 

ปรมีา มัลลกิะมาส 
และ เมทนิ ีสงิหเ์วช
กลุ 

"การแปลมโนทัศนท์ีส่ ือ่โดย
หน่วยสรา้งกรยิาเรยีงทีม่คํีาวา่ 
"เอา" จากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ กรณีศกึษาเรือ่ง
หลายชวีติ." 

วารสารนดิา้ภาษาและการสือ่สาร : สถาบนั
บณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ ปีที ่19  ฉบบัที ่
23 (2557). 

 
บทความวจิัยทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติ  21 รายการ 

 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน  ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
1 บรรณารักษศา

สตร ์
Tanapan Tananta, 
Songphan 
Choemprayong 
(ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค)์ 

"Search Effectiveness and 
Efficiency of Facet - based 
Online Catalog : A 
Crossaver Study of Novice 
Users." 

Kulthda Tuamsuk, Adam Jatowt, Edie 
Rasmussen, Eds. The Emergence of 
Digital Libraries – Research and 
Practices: 16th International Conference 
on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 
2014, Chiang Mai, Thailand, November 5-
7, 2014. Proceedings, pp 288-299. 
Volume 8839, 2014. [Online.] Available : 
Scopus, Spriger Link : Series Lecture 
Notes in Computer Science DOI 
10.1007/978-3-319-12823-8_30. 
Retreived April 4, 2015. 

2 บรรณารักษศา
สตร ์

ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

"Capturing Scholarly 
Communication in 
Southeast Asia:A 
Bibliometric Perspective." 

Jia Tina Du (University of South Australia, 
Australia), Qinghua Zhu (Nanjing 
University, China) and Andy Koronios 
(University of South Australia, Australia) 
Eds. Library and Information Science 
Research in Asia-Oceania: Theory and 
Practice 2014, 141-164.  
IGI Global, 2014. 372 pages. Web. 7 Apr. 
2015. doi:10.4018/978-1-4666-5158-6 [มี
จัดพมิพเ์ป็นเลม่ ISBN: 9781466651586] 

3 บรรณารักษศา
สตร ์

ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

"Measuring usage of the 
printed collection in a non-
circulating design library: 
An evidence-based 
multidimensional 
evaluation." 

Anthi Katsirikou, Ed. The 6th 
International Conference on Qualitative 
Methods in Libraries by isast.org 27-31 
May 2013, Page 255. ISAST : 
International Society for the 
Advancement of Sciences and 
Technology, 2014. 

4 บรรณารักษศา
สตร ์

อรนุช เศวตรัตน
เสถยีร 

"The Implication of Web 
2.0 Technology for 
Information Literacy 
Instruction in Thai 
University Libraries." 

Miguel Baptist Nunes,Maggie Mcpherson, 
Eds. The 8th International Conference on 
e-Learning 2014 by Multiconference on 
Computer Science and Informatioin 
Systems 15-18 July 2013, pp 230-238. 
IADIS : Lisbon :  International  
Association for Development of the 
Information society, 2014.  

5 ปรัชญา สวุรรณา สถา
อานันท.์ 

"Inter-religions Dialogue 
Between Southeast Asian 
Religions" 

Love and Forgiveness in Asian Religions 
Conference 16-19 July, 2012. Centre 
ofAsian Studies, Indonesia. UNESCO - 
RABAT Morocco, 2557. 

6 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ.์ 

"Buddhism and intellectual 
property rights: The role of 
compassion." 

Journal of Buddhist Ethics Volume 21 
(2014): Pages 435-452. [Online]. 
Availble: Scopus. Retrieved Aug 4th, 
2014. 

7 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ.์ 

"How Thai Philosophy is 
Possible?" 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่43 ฉบับที ่1 
(มกราคม - มถินุายน 2557): 183-200. 
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 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน  ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
8 ภาษา

ตะวันออก 
ชมนาด  ศตีสิาร "A comparative study 

between Japanese and 
Thai rocket festivals : 
Yoshida Ryusei festival and 
Ban Pa - Aw Bang-fai 
rocket festival." 

Asian Review Vol. 27, 2014. 

9 ภาษา
ตะวันออก 

วรวฒุ ิจริาสมบตั ิ "Malaysia and Thailand's 
reaction towards 
"compliment section" in 
1966: A comparative 
study." 

The 11th International Conference on 
Japanese Language Education in Malaysia 
(11 - 12 Oct 2014), pp. 48-52. Malaysia, 
The Japan Foundation Kuola, 2014. 

10 ภาษาศาสตร ์ BURNHAM, D.,  
KASISOPA, B.,  
REID, A.,  
LUKSANEEYANAW
IN, S.,  LACERDA, 
F.,  ATTINA, V.,  
RATTANASONE, 
N.X.,  SCHWARZ, 
I.-C.,  WEBSTER, 
D. (สดุาพร  
ลกัษณียนาวนิ) 

"Universality and language-
specific experience in the 
perception of lexical tone 
and pitch." 

Applies Psycholinguistics  21 November 
2014, 33p. [Online]. Available : Scopus 
DOI:10.1017/S0142716414000496. 
Retrieved January 19, 2015. 

11 ภาษาศาสตร ์ Iamdanush, 
Jakrabhop and 
Pittayaporn, 
Pittayawat.  

"Periphrastic causative 
constructions in Patani 
Malay." 

NUSA: Linguistic studies of languages in 
and around Indonesia, Special Issue: 
Empirical studies on Malay 57 (2014):  
101-121. 

12 ภาษาศาสตร ์ L-Thongkum, 
Theraphan. 

"Proto-Karen (*k-rja? A) 
fauna." 

Manusya Journal of Humanities, Special 
Issue No. 20 (2014): 86-123. 

13 ภาษาศาสตร ์ Pathanasin, S. and 
Aroonmanakun, 
W. 

"A Centering Theory 
Analysis of Discrepancies 
on Subject Zero Anaphor in 
English to Thai 
Translation." 

Manusaya Journal of Humanities Vol.17 
No.1 (2014): 45-63. 

14 ภาษาศาสตร ์ Pittayaporn, 
Pittayawat, 
Iamdanush, 
Jakrabhop and 
Jampathip, Nida. 

"Reconstruction of Proto-
Tai negators." 

Linguistics of the Tibeton-Burman Area 
Volume 37, Issue 2 (2014): Pages 151-
180. [Online]. Available: Scopus DOI 
10.1075/ltba.37.2.01pit. Retrieved March 
30,2015. 

15 ภาษาศาสตร ์ Pittayaporn, 
Pittayawat. 

"Layers of Chinese 
Loanwords in Proto-
Southwestern Tai as 
Evidence for the Dating of 
the Spread of 
Southwestern Tai." 

Manusya: Journal of Humanities, Special 
Issue No. 20 (2014): 47-68. 

16 ภาษาองักฤษ Raksangob 
Wijitsopon & 
Duong Le 

"Using Theme / Pheme to 
Analyze ESL/EFL Learners' 
Academic Writing." 

Cam TESOL, 2014. 

17 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ชตุมิา ประกาศวฒุิ
สาร 

"A Farang Ethographer: 
The Question of 
Ethnographic Identity in 
Cleo Odzer’s Patpong 
Sisters." 

Gender and Sexuality (Journal of the 
Center for Gender Studies, ICU 
International Christian University, Tokyo) 
No.9 (2014): 139-166. 

18 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ทอแสง เชาวช์ตุ ิ "Through the Literary Lens: 
Vajiravudh's Writings and 
Siam's Negotiations with 
the Imperial West." 

Harrison, Rachel, Ed. Disturbing 
Conventions: Decentering Thai Literary 
Cultures. London: Rowman and 
Littlefield. (63-78), 2014. 

19 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

แพร จติตพิลงัศร ี "On the virtuality of 
translation in Orientalism." 

TRANSLATION STUDIES Volume: 7 
Issue: 1 Pages: 50-65 Published: JAN 2 
2014. [Online]. Available: ISI DOI: 
10.1080/14781700.2013.843356 
Retrieved Feb 2, 2014. 
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 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน  ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
20 ศลิปการละคร ปวติร มหาสาริ

นันทน ์
“‘Our slogan is to adapt, 
not to adopt’: Translation, 
Tradaptation and 
Adaptation in 
Contemporary Thai 
Theatre”  

Park Jong - Duck, Ed. Proceedings of “A 
Pacific-Rim Reception of Modern British 
and American Drama in alignment with 
modernization process”, 24-27 October 
2013, Korea, pp. 269-293. Seoul : 
Modern English Drama Association of 
Korea, 2014.  The Journal of Modern 
English Drama Vol. 27, No.2 (2014): 264-
283. 

21 ศลิปการละคร ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

“OurRoots  Right Now: ・
Neo-Exotic Southeast 
Asia?” 

Venka Purusho Thaman, Ed. ISSUE 
Volume 3 No. 1 (2014): pp. 47-55.  
Port of call Singapore: Lasalle College of 
the Arts, 2014. 

 
ผลงานวชิาการประเภทอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์  32 รายการ 

 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติ
ผลงาน 

ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 

1 บรรณารักษศา
สตร ์

ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

"Scholarly collaboration among 
ASEAN countries:A bilateral 
bibliometric study." 

Anthi Katsirikou, Aggeliki Oikonomou, Ed. 
QQML2013 5 th International Conference 
on Qualitative and Quantitative Methods 
in Libraties, 4-7 June 2013, Italy.  ISAST : 
International Society for the 
Advancement of Sciences and 
Technology, 2014. 

2 ประวัตศิาสตร ์ โกวทิย ์วงศ์
สรุวัฒน ์และ
วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

องคก์ารความรว่มมอืเซีย่งไฮ ้การกอ่
ตวัของอภมิหาอํานาจใหม.่ 

กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร,์ 2557.  

3 ประวัตศิาสตร ์ ธนาพล ลิม่
อภชิาต 

"The Royal Society of Literature, 
or the Birth of Modern Cultural 
authority in Thailand." 

Rachel V. Harrison, Ed.  Disturbing 
Conventions: Decentering Thai Literary 
Cultures, pp. 37-62. London: Rowman 
Littlefield International, 2014. 

4 ประวัตศิาสตร ์ วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

Successfully misunderstood: The 
untold realities of the Thai-
Chinese assimilation "success 
story"  (Book Chapter)  
  

Multicultural Challenges and Redefining 
Identity in East Asia 2014, Pages 123-
142. [Online]. Available: Scopus DOI: -. 
ISBN: 978-140945528-8. Retrieved March 
30, 2015. 

5 ประวัตศิาสตร ์ วลิลา วลิยั
ทอง 

เมือ่เริม่ "ทัณฑะกาล": จติร ภมูศิักดิ ์
และผูต้อ้งขงัการเมอืง พ.ศ. 2501 - 
2503 

หนังสอื จติร ภมูศิกัดิ:์ ความทรงจําและคนรุน่
ใหม ่รวมบทความจากการสมัมนาวชิาการ 80 ปี 
จติรภมูศิกัดิ ์ณ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั วันที ่29-30 ตลุาคม พ.ศ. 2553 

6 ประวัตศิาสตร ์ สาวติร ีเจรญิ
พงศ ์

"Rabindranath Tagore Reception 
in Thailand." 

Dr.Martin Kampchen, Dr.Imre Bangha 
(Oxford), Prof.Uma Dasgupta (Kolkata), 
Eds.  Rabindranath Tagore: One Hundred 
Years of Global Reception, pp. 84-97 
Hyderabad: Orient Blackswan, 2014. 

7 ประวัตศิาสตร ์ สาวติร ีเจรญิ
พงศ ์

สมัพันธส์ยามในนามภารต: บทบาท
ของรพนิทรนาถ ฐากรู สวามสีตั
ยานันทปรุ ีและสภุาส จันทรโบส ใน
สายสมัพันธไ์ทย-อนิเดยี. 

กรงุเทพมหานคร: ศนูยอ์นิเดยีศกึษาแหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2557. 

8 ประวัตศิาสตร ์ สธุาชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

"คํานําเสนอ ประวัตศิาสตรค์ูข่นาน
ของพรรคคอมมวินสิตม์ลายา" จนี
เป็ง ประวัตศิาสตรค์ูข่นาน. แปลโดย 
ธันวว์ร ี 

กรงุเทพฯ: สํานักพมิพ ์6 ตลุารําลกึ, 2557. 

9 ประวัตศิาสตร ์ สธุาชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

"บทนํา" จากกรงุเทพฯสูอ่าเซยีน. กรงุเทพฯ: สํานักยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล 
กรงุเทพมหานคร, 2557. หนา้ 5-54 
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 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติ
ผลงาน 

ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 

10 ปรัชญา ศรญิญา อรณุ
ขจรศกัดิ.์ 

"ผเีสือ้กบัโจวกง: ขอ้เสนอทาง
ปรัชญาวา่ดว้ยความฝัน ความหวัง 
และการแปรเปลีย่นในปรัชญาขงจือ่
และจวงจือ่." 

หนังสอืประมวลผลการประชมุทางวชิาการ 
(Proceedings) ในงานประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิเวทวีจัิยมนุษยศาสตร ์ครัง้ที ่7 ความ
กลวั ความหวัง จนิตนาการ และการ
เปลีย่นแปลง มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จ.
นครศรธีรรมราช วันที ่23-24 มกราคม 2557 

11 ปรัชญา สวุรรณา สถา
อานันท ์

อารมณ์กบัชวิติทีด่ใีนปรัชญาขงจือ่. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร,์ 2557. (ปี
การศกึษา 2556) 

12 ปรัชญา สวุรรณา สถา
อานันท.์ 

จรยิศาสตรต์า่งตอบแทนในปรัชญา
ขงจือ่. 

กรงุเทพฯ: โครงการปรญิญาโทวัฒนธรรมจนี
ศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2557.  

13 ปรัชญา สวุรรณา สถา
อานันท.์ 

อารมณ์กบัชวีติทีด่ใีนปรัญาขงจือ่. กรงุเทพฯ: โครงการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2557.  

14 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ.์ 

"A Buddhist Perspective on 
Human Enhancement and 
Extension of Human Lifespan." 

In Joseph Tham et al (Eds.). Religious 
Perspectives on Human Vulnerability in 
Bioethics, pp. 117-134. Dordrecht, 
Germany: Springer, 2014. 

15 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ.์ 

A Review of "Free Will, Agency, 
and Meaning in Life", by 
Pereboom, Derk : Oxford: 
Oxford University Press, 2014, 
pp. vii + 219, £30 (hardback). 

Australasian Journal of Philosophy  1 
December 2014, 1p. [Online]. Available : 
Scopus 
DOI:10.1080/00048402.2014.994011. 
Retrieved January 19,2015. 

16 ภาษาตะวันตก พริยิะดศิ 
มานติย ์

ฟรอยดก์บัศลิปะ (Freud et Art). กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร,์ 2557.  

17 ภาษา
ตะวันออก 

ประพณิ 
มโนมัยวบิลูย ์
และพัชน ีตัง้
ยนืยง 

ภาษาจนีธรุกจิ. พมิพค์รัง้ที ่4. กรงุเทพฯ: โครงการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2557. (185 หนา้) 

18 ภาษา
ตะวันออก 

วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ

ตําราวชิาคนัจศิกึษา. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร,์ 2557.  

19 ภาษา
ตะวันออก 

อรรถยา 
สวุรรณระดา 

ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรม 
โฮจกิ.ิ 

กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร,์ 2557.  

20 ภาษาไทย ชลดา  เรอืง
รักษ์ลขิติ 

"ปัญหา 'กมัพชุพากย'์ บางคําใน
เรือ่งสมทุรโฆษคําฉันท"์ 

วารสารศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
10, 1 (มกราคม - มถินุายน 2557): หนา้ 1-
24. 

21 ภาษาไทย ชลดา  เรอืง
รักษ์ลขิติ 

"รักรว่มเพศในงานของสนุทรภู.่" ใน  สนุทรภู ่อาลักษณ์นักเลงทําเพลงยาว, 
หนา้ 50 - 80.  กรงุเทพฯ: สมาคมภาษาและ
หนังสอืแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ,์ 
2557. 

22 ภาษาไทย ชลดา  เรอืง
รักษ์ลขิติ 

"โลกนติจํิาแลง: การดดัแปลงโคลง
โลกนติใิหเ้ป็นวรรณคดคํีาสอนทีม่ี
ลกัษณะลอ้และเสยีดส.ี" 

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์าน ีปีที ่6, ฉบบั
ที ่1 (มกราคม -  มถินุายน 2557): หนา้ 49-
76. 

23 ภาษาไทย ปรมนิท ์จารวุร "การใชภ้าษาไทยในการบนัทกึ
ตํานาน : บทพนิจิจากการศกึษา
ตํานานในเชงิโครงสรา้งนยิม และ
จากการวจัิยภาคสนาม (The Use of 
the Thai Language in 
Documenting Tamnan : An 
Analysis of the Study of Tamnan 
in Structuralism and from Field 
Research)." 

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์าน ีปีที ่6, ฉบบั
ที ่1 (มกราคม -  มถินุายน 2557): 13-48. 

24 ภาษาไทย วภิาส  โพธิ
แพทย ์

"กระบวนการเกดิคําใหมใ่น
ภาษาไทย." 

ภาษาและภาษาศาสตร ์ปีที ่32  ฉบบัที ่2 
(มกราคม - มถินุายน 2557). หนา้ 1-22. 
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 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติ
ผลงาน 

ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 

25 ภาษาศาสตร ์ Jenks, Peter, 
and 
Pittayaporn, 
Pittayawat 

"Kra-Dai languages." In M. Aranoff (ed.), Bibliographies in 
“Linguistics”. New York: Oxford University 
Press, 2014. [Online]. Available: Oxford 
University Press DOI: 
10.1093/OBO/9780199772810-0178; 
http://www.oxfordbibliographies.com/vie
w/document/obo-9780199772810/obo-
9780199772810-0178.xml  LAST 
MODIFIED: 02/25/2014 Retrieved April 4, 
2015. 

26 ภาษาศาสตร ์ ธรีาภรณ์ รติ
ธรรมกลุ 

"Referential forms in Thai 
children's narratives." 

In H. Winskel, & P. Padakannaya (Eds.). 
South and Southeast Asian 
Psycholinguistics. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014. 

27 ภาษาองักฤษ Amornwongp
iti, A. & 
Pongpairoj, 
N. 

"The Acquisition of English 
Restrictive and Non-restrictive 
Relative Clauses by L1 Thai 
Learners." 

NIDA Journal of Language and 
Communication 19 (2014): pp. 1–54. 

28 ภาษาองักฤษ Khamdee, M. 
& 
Pongpairoj, 
N. 

"Variable Production of English 
Past Tense Marking by L1 Thai 
Learners: An Application of the 
Failed Functional Features 
Hypothesis (FFFH)." 

Thoughts (2014): pp. 126–144. 

29 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

แพร จติตพิลงั
ศร ี

"The Emerging Literariness: 
Translation, Dynamic Canonicity 
and the Problematic 
Verisimilitude in Early Thai Prose 
Fictions" 

Uganda Sze-Pui Kwan & Lawrence Wang, 
Eds. Translation and Global Asia: 
Relocating Cultural Production Network. 
Hong Kong : CUHK, 2014. 

30 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

แพร จติตพิลงั
ศร ีและ ผกาล ี
คงกระพันธ ์ 

"เลกิ!" แปลจาก Clõture de 
l’Amour ของ Pascal Rambert. 

กรงุเทพฯ : สํานักพมิพผ์เีสือ้, 2557. 

31 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ  

สรุเดช โชติ
อดุมพันธ ์

"Cosmapolitanism and lts Limits 
incontemporary Thai Novels." 

Rachel Harrison, Ed. Disturbing 
conventions:Decentering Thai Literary 
Cultures, pp. 219-331. London: Rowman 
& Littlefield International, 2014. 

32 ศลิปการละคร ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

ศลิปะการออกแบบเครือ่งแตง่กาย
ละครเวทสีมัยใหม.่ 

กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร,์ 2557.  
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ดานบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 54 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 12,085 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 59 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 10,469 คน  
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

จาํนวน 2,108 งาน  
 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 54 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 12,085 คน 
โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายได้ทีจ่ัดโดยศูนย์บริการวชิาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรติ    

ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา 
 จํานวน
ผูรั้บบรกิาร 

 (คน)  
1 โครงการ “CHINESE LANGUAGE FOR INTERNATIONAL SUCCESS”  21ต.ค.56 - 3 ม.ีค.57 200 

2 
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผูบ้รหิารชาวตา่งประเทศของบรษัิท 
AMADEUS  รุน่ที ่2 : Ms. Sofia  Abalo De Santiago 
Mr.Ernest Roda 

31 ก.ค. - 2 ต.ค. 56 2 

3 
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผูบ้รหิารชาวตา่งชาตขิองบรษัิท 
AMADEUS   รุน่ที ่3  : Ms. Sofia  Abalo De Santiago   Mr.Ernest 
Roda                        

20 ม.ีค – 22 พ.ค 57 2 

4 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผูบ้รหิารชาวตา่งประเทศของโรงแรม
สยามเคมปินสกี ้ รุน่ที ่2 24 ต.ค. - 21 พ.ย.56 4 

5 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 56 8 ต.ค. - 20 ธ.ค.56 26 
6 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 56 12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56 95 
7 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 56 12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56 71 
8 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 56 12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56 10 
9 ครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 56 8 ต.ค. - 21 ธ.ค.56 170 
10 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 56 12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56 51 
11 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 56 12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56 42 
12 โครงการภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับธรุกจิ ปลายปี 2556 12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56 28 
13 โครงการ "องักฤษตดิจอ" (รุน่ที ่2)  ปลายปี 2556 12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56 16 
14 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอกตน้ปี 2557 18 ม.ค. - 29 ม.ีค.57 83 
15 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2557 18 ม.ค. - 23 ม.ีค.57 63 
16 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2557 18 ม.ค. - 23 ม.ีค.57 20 
17 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2557 12 ม.ค. - 23 ม.ีค.57 131 
18 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2557 18 ม.ค. - 29 ม.ีค.57 50 
19 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2557 18 ม.ค. - 23 ม.ีค.57 18 
20 โครงการภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับธรุกจิ ตน้ปี 2557 18 ม.ค. - 23 ม.ีค.57 16 
21 โครงการอบรมพืน้ฐานไวยากรณ์องักฤษพชิติทกุขอ้สอบ ตน้ปี 2557 19 ม.ค. - 8 ม.ิย.57 19 
22 โครงการ "ตวิภาษากบัพีอ่กัษร" 3 พ.ย.56-2 ก.พ.57 23 
23 โครงการ “ ตวิ PAT ภาษากบัพีอ่ักษร " 3 - 7 ม.ีค.57 66 
24 โครงการอบรมภาษาองักฤษสําหรับการสือ่สารของสํานักงานเทคโนโลยี

วทิยาศาสตรแ์หง่ชาตแิละนโยบายนวัตกรรม (สวทน)      
1 ต.ค. - 12 ธ.ค. 56 20 

25 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอกกลางปี 2557 16 ม.ิย. - 27 ส.ค.57 43 
26 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2557 14 ม.ิย. -  30ส.ค.57 120 
27 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอกกลางปี 2557 14 ม.ิย. -  30 ส.ค.57 110 
28 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอกกลางปี 2557 15 ม.ิย. -  30ส.ค.57 27 
29 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอกกลางปี 2557 15 ม.ิย. -  30 ส.ค.57 162 
30 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอกกลางปี 2557 16 ม.ิย. -  30ส.ค.57 56 
31 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอกกลางปี 2557 16 ม.ิย. -  30 ส.ค.57 47 
32 โครงการอบรมภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับบคุคลภายนอกกลางปี 2557 17 ม.ิย. -  30ส.ค.57 16 
33 โครงการอบรมภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับขา้ราชการ 23 ก.พ. - 23 ม.ีค.57 14 
34 โครงการอบรมภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับขา้ราชการ 18 พ.ค - 15 ม.ิย 57 43 
35 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศหลกัสตูรเขม้ขน้ ประจํา 

2/2556             
1 ก.ค. - 16 ธ.ค.56 450 
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ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา 
 จํานวน
ผูรั้บบรกิาร 

 (คน)  
36 โครงการอบรม “ความรูด้า้นโครงสรา้งภาษาและทักษะการสือ่สาร

ภาษาองักฤษในวงงานรัฐสภา 
25 ม.ิย. - 29 ส.ค. 57 14 

37 โครงการอบรมหลกัสตูร Kyoto  University Summer 2014                  1  - 12 กนัยายน 57 5 
38 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิMs.Elizabeth Antonia 

Somjit 
2 - 17 กรกฎาคม 57 1 

39 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิMr.Haoliang Zhao 4 – 29 สงิหาคม 57 1 
   2,162 

 
โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายได้ทีจ่ัดโดยศูนย์การแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรติ    

ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา 
 จํานวน
ผูรั้บบรกิาร 

 (คน)  
1 โครงการบรกิารงานแปล 1  ต.ค.56 -  30 ก.ย. 57 2,108 

 

โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายได้ ทีจ่ัดโดยภาควชิา/ศูนย์  
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ศลิปการละคร การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง “On the 
Tightrope” โดยคณะ 18 
Monkeys Dance Theatre 

1-2 พ.ย. 56  เวลา 18-
20 น. ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี190  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร  3
บคุคลภายนอก92 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

310 

2 ศลิปการละคร การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง 
“Evening Primrose Blossom 
for the Moon” โดยคณะ Soul 
Story ศลิปินจากประเทศญีปุ่่ น 

8-9 พ.ย. 56 เวลา 18-
20 น.  ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี170  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก85 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 15 

290 

3 ศลิปการละคร  การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง  “Black 
and White” โดยคณะ Pichet 
Klunchun Dance Company 

22-23 พ.ย. 56 เวลา 
18-20 น.  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

นสิติป.ตร ี250  
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร  4
บคุคลภายนอก86 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 20 

400 

4 ศลิปการละคร การแสดงละครเรือ่ง "นางรา้ยใน
ลงกา" 

7-12 ม.ค. 57  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี450  
นสิติป.โท 18 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 8  
บคุลากร  15
บคุคลภายนอก215 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 25 

736 

5 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"   
เรือ่ง "NOT HIM BUT HER" 
บทละครโดย น.ส.ภัทรนันทน ์
อศิรางกรู ณ อยธุยา 

1-2 ก.พ. 57  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี375  
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 50 

460 

6 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557"  (รวม
จํานวน  5 เรือ่ง)   
เรือ่ง "NOT HIM BUT HER"  

1 ก.พ. 57  เวลา 16.00 
น.    ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

160 คน 160 

7 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ่ง "อยา่เรยีกฉันวา่ ไจโกะ" 
บทละครโดย น.ส.ภัทรยีา พัว
พงศกร 

8-9 ก.พ. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี300  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 5 
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก 135 
 
 

460 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
8 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557" 

เรือ่ง "แวมไพรเ์ลสเบีย้นแหง่
เมอืงบาป" กํากบัการแสดงโดย 
น.ส.พรีอ์งิคกานต ์อศัววรฤทธิ ์

15-16 ก.พ. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี270  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก150 

440 

9 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557" 
เรือ่ง "ยรูดิชิ" กํากบัการแสดง
โดย น.ส.ภัสสรภ์วศิา จิว๋พัฒ
นกลุ 

22-23 ก.พ. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี200  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 5 
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก180 

400 

10 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2557" 
เรือ่ง "เรือ่งของ...น้ําพ"ุ กํากบั
การแสดงโดย นายศภุวัฒน ์
หงษา 

1-2 ม.ีค. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี260  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก130 

410 

11 ศลิปการละคร ”เทศกาลวัฒนธรรมฝร่ังเศส-
ไทย”        (”La fête 2014”) 
จัดการแสดงชดุ “LOSS” โดย
คณะ A.lter S.essio        และ 
Pichet Klunchun Dance 
Company  

11 ม.ิย. 57  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี120  
นสิติป.โท 23 
อาจารย ์ 6  
บคุลากร  11
บคุคลภายนอก130 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

300 

12 ศลิปการละคร การแสดงละครเรือ่ง "อสิตรี
เอเซยี"(Women of Asia) 

14-25 ส.ค. 56 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี1631 
นสิติป.โท 60 
นสิติป.เอก 15 
อาจารย ์ 20  
บคุลากร 50
บคุคลภายนอก 1250 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 50 

3076 

13 ศลิปการละคร การแสดงเดีย่ว "นอนไมห่ลบั"  
โดย นกิร แซต่ัง้  

6-7 ก.ย. 56   ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 12  
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก168 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

315 

14 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิ  The First 
International Conference of 
the Asia-Pacific Society for 
Agricultural and Food Ethics 
สงัคมวัฒนธรรมของอาหารและ
การเกษตร  
รว่มกบัสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาวจัิยทรัพยากร
การเกษตร (OCARE) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

28 - 30 พ.ย. 56   ที่
หอประชมุอาคารสถาบนั 
3 และสํานักงาน OCARE 
ชัน้ 12 อาคารวทิยกติต ์

อาจารย ์และ
บคุคลภายนอก 58 
คน 

58 

     7,815 
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 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 59 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 10,469 คน  
โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ัดโดยศูนย์บริการวชิาการ จาํนวน 1 โครงการ ผูรั้บบริการ 185 คน 

ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา จํานวน (คน) 

1 โครงการประลองกําลงัทางภาษาเพือ่มุง่หนา้สู ่O-net 27 เมษายน 2557 185 
 
 

โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ัดโดยภาควชิา/ศูนย์ จาํนวน 58 โครงการ  ผูรั้บบริการ 10,284 คน 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการสมัมนาวชิาการ 
Situational Information 
Behavior Studies 

25 พ.ย. 56 เวลา 13.00 – 
16.00 น. ณ หอ้ง 604 ชัน้ 6 
อาคาร 
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี1 คน 
นสิติบณัฑติศกึษา4  
อาจารย ์7 
อาจารยภ์ายนอก  3 
บรรณารักษ์ / นัก
สารนเิทศ 17  
 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

32 

2 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสวนา"ปัญหาสทิธิ์
หนังสอืแปลในประเทศไทย" 

ศกุรท์ี ่10 ม.ค.57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี7 
นสิติป.โท 2 
นักเขยีน 2 
นักแปล 2 
ทนายความ 1 
ผูด้แูลงานลขิสทิธิ ์1  
ตวัแทนนักเขยีน 1 

15 

3 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการบรรยายทางวขิาการ 
Global Trends of Library 
and Information Science 
Education 

18 ก.ค. 57 เวลา 9.30-
11.30 น. 

นสิติ อาจารย ์
ผูป้ระกอบการ
วชิาชพีสารนเิทศ 24 

26 

4 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง ISIC 
2014 Experience 

19-ก.ย.-57 อาจารย ์5 
ป.โท 4 
บคุคลภายนอก 5 

14 

5 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ 
หวัขอ้ พระบาทสมเด็จ 
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วักบั
การสรา้งภาพลกัษณ์ทาง
การทหาร 

18 พ.ย. 56  
เวลา 13.00-14.15 น. 
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 2 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3 

19 

  ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ 
หวัขอ้ พทุธศาสนากบั 
พระมหากษัตรยิไ์ทย พ.ศ.
2310-2394 

18 พ.ย. 56  
เวลา 13.00-14.15 น. 
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 2 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3 

19 

  ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติ 
หวัขอ้ รัฐ โภชนาการ 
และการเปลีย่นแปลงการกนิใน
สงัคมไทย พ.ศ.2482-2517 

25 พ.ย. 56  
เวลา 13.00-14.15 น. 
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

35 

  ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติ 
หวัขอ้ การเปลีย่นแปลง 
ทางความคดิของชนชัน้กลาง
ไทยกบัเรือ่งอา่นเลน่ไทย
สมัยใหม ่ทศวรรษ 
2460 - ทศวรรษ 2480 

25 พ.ย. 56  
เวลา 14.30-15.45 น. 
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

35 

  ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติ 
หวัขอ้ การจัดการศกึษา 
ภาษาองักฤษของรัฐสยามใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

25 พ.ย. 56  
เวลา 15.45-17.00 น. 
ณ หอ้ง 708  
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

35 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
  ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ 

"กําเนดิชาตนิยิมจนีใน
ประเทศไทย โดย Prof.Eiji 
Murashima (Institute of 
Asia-Pacific Studies, 
Waseda u., Japan) 

23 ธ.ค. 56 
13.00-16.00 น. 
ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 13 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 4 

31 

  ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ 
"เรือ่งของกฎหมายนริโทษ
กรรม 2 ฉบบั: เหตกุารณ์ 6 ตุ
ลาฯ กบัประวัตศิาสตรภ์าระ
ความ 
รับผดิชอบของรัฐไทย โดย 
Dr.Tyrell Haberkorn 
(Department of Political & 
Social Change, Australian 
National University) 

27 ม.ค. 57 
13.00-16.00 น. 
ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก 2 

14 

  ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ 
"The 'Chinese Education 
Problem' of 1948 - Thai 
Governmental Repression 
as Perceived by the Thai 
Chinese Press" 

25 ส.ค. 57 เวลา 13.30-
16.00 น.  ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์  6  
บคุคลภายนอก4 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3 

24 

  ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ 
"รัฐ โภชนาการใหมก่บัการ
เปลีย่นแปลงวถิกีารกนิใน
สงัคมไทย พ.ศ.2482-2517" 

1 ก.ย. 57 เวลา 13.30-
16.00 น.  ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์  5  
บคุคลภายนอก4 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
10 

33 

  ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ 
"ความเป็นชายกบัความจรงิใจ
ในจดหมายรักจากองักฤษ
สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่18" 

8 ก.ย. 57 เวลา 13.30-
16.00 น.  ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี1  
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์  5  
บคุคลภายนอก8 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 7 

35 

  ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ 
"การพันไปทางขวา: วา่ดว้ย
ความคดิทางการเมอืงของ
ปัญญาชนฝ่ายคา้นไทย
ภายหลงัการลม่สลายของ 
พคท. ระหวา่ง พ.ศ. 2524-
2535" 

22 ก.ย. 57 เวลา 13.30-
16.00 น. ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์  5  
บคุคลภายนอก8 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 6 

26 

6 ปรัชญา โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
ปรัชญามาปฏบิตังิานที่
ภาควชิา (บรรยายในสมัมนา
เชงิปฏบิตักิาร 1 ครัง้และให ้
คําปรกึษานสิติระดบั
บณัฑติศกึษา) 

6 ม.ค. 57-1ก.พ. 57 นสิติป.ตร ี1  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 11 
บคุคลภายนอก 5 

23 

7 ปรัชญา เสวนาปรัชญา เรือ่ง 
Freedom, Equality but no 
Fraternity / Prof. Peter 
Gratton, Memorial 
University of 
Newfoundland, Canada 

13 ม.ิย. 57 หอ้ง 601/17 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี6  
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก3 
อาจารย ์ 4  
บคุคลภายนอก 4 

24 

8 ฝ่ายวรัิชกจิ การประชมุนานาชาต ิ
"Reaching the World 
2013"  

3-5 ต.ค. 56 ณ หอ้ง 301 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี14  
อาจารย ์10  
บคุลากร  10
บคุคลภายนอก 160 

194 

9 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

การบรรยายพเิศษเรือ่ง "ความ
จําเป็นของการแปลหนังสอืใน
ประเทศทีม่ภีาษาประจําชาต ิ
เชน่ ประเทศไทย"  
 

ศ. 15 ส.ค. 57 เวลา 13.00-
15.00 น. ณ หอ้งประชมุ 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ 34 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 39  

83 



  161 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
10 ภาษาตะวันตก/

ศนูยล์ะตนิอเมรกิา 
จัดการประชมุ The first 
FEALAC Academic, 
Universities and Science, 
Technology and 
Innovation (STI) 
Roundtable ซึง่รับผดิชอบ
โดยกระทรวงการตา่งประเทศ 
และสํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

19-22 ส.ค. 57 ณ Bangkok 
Convention Centre  

นสิติป.ตร ี20  
อาจารย ์ 100  
บคุคลภายนอก 80 

200 

11 ภาษาตะวันตก/
ศนูยล์ะตนิอเมรกิา 

นทิรรศการ FEALAC 
Showcase เพือ่แนะนํา
ประเทศสมาชกิและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และรว่มเป็น
วทิยากรในหวัขอ้ “Possibility 
for Regional Cooperation”  
ใน “เวทคีวามรว่มมอืระหวา่ง
เอเชยีตะวันออกกบัลาตนิ
อเมรกิา” หรอื Forum for 
East Asia-Latin America 
Cooperation (FEALAC) 

20-ส.ค.-57 นสิติป.ตร2ี0 
อาจารย ์ 100 
บคุคลภายนอก80 

200 

12 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

กจิกรรมในโครงการสปัดาห์
ภาษาอติาเลยีนสากล 
Opening ceremany "Italian 
week 2013 : Ricerca, 
Scoperta, Innovazione 
(L'Italia dei Saperi) 

พฤ. 21 พ.ย. 56 
เวลา 16.00-19.00 
ณ ชัน้ 2 สรรพศาสตรส์โมสร 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 70 
อาจารย ์15 
บคุคลภายนอก 25 
ศษิยเ์กา่10 

120 

13 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

Demonstration of Italian 
cuisine "La cucina italiana 
in piazza" 

จ. 25 พ.ย. 56 
เวลา 10.00-15.00 
ณ โถงอาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 40 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 20 

70 

14 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

"La dolce vita" film 
screening in 
commemoration of the 
20th death anniversary of 
Federico Fellini 

อ. 26 พ.ย. 56  
เวลา 15.00-19.00 
ณ หอ้ง 301 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติ 20 
อาจารย ์ 2  
บคุคลภายนอก 10 

32 

15 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

THE 3rd ACADEMIC 
PRESENTATION OF 
JAPANESE MAJOR งาน
นําเสนอผลงานวชิาการโดย
นสิติเอกภาษาญีปุ่่ น ครัง้ที ่3 
และนเิทศนสิติเอกวชิา
ภาษาญีปุ่่ น  

8 ก.พ. 57 เวลา 9.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติปัจจบุนั 79 คน 
อาจารยแ์ละ
บคุคลภายนอก 6 คน
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน  
นสิติ 6 คน 

91 

16 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการสมัมนาวชิาการ
รว่มกบักลุม่สมัมนาวชิาการ
จากประเทศญีปุ่่ น (กลุม่
สมัมนาวชิาการศพัทแ์ละ
ไวยากรณ์ภาษาญีปุ่่ น Go-
bun-ken) 

ส. 8 ม.ีค. 57 หอ้ง 303-304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ีนสิติป.โท 
15 
อาจารย ์ 3  
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 34 

53 

17 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการสมัมนาวชิาการ
รว่มกบักลุม่สมัมนาวชิาการ
จากประเทศ อกัษรศาสตรม
หาบณัฑติสาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ กบัสาขา
ภาษาญีปุ่่ น (สายวรรณคด)ี 

27-28 ส.ค. 57 จ.ชลบรุ ี นสิติป.โท 10 
อาจารย ์4 
บคุลากร 1
บคุคลภายนอก26 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

73 

18 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการบรรยายพเิศษ โดย
นักแสดงจําอวดญึปุ่่ น 
(Rakugo) จาก Asia 
Foundation (SAF) 

4 ก.ย. 57 เวลา 9.30-12.00 
น. ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล 

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 6 
อาจารย ์ 1  
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก5 

53 

19 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

เสวนาภารตวทิยา หวัขอ้ 
ภาษาบาล ี- สนัสกฤต ตาย
แลว้??  

5 ม.ิย.57 หอ้ง 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

นสิติ 30 คน 
บคุคลภายนอก 50 

80 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
20 ภาษาตะวันออก/

บาล ี
งานศกึษารมภ-์บาลสีนัสกฤต
พจิารณ์  

จ. 15 ก.ย. 57  เวลา 8.00-
16.30 น. ณ โถงชัน้ 1 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

ประมาณ 300 คน 300 

21 ภาษาไทย วันกรมสมเด็จพระปรมานุชติ
ชโินรส 

9-11 ธ.ค. 56 ณ วัดพระเชตุ
พนวมิลมังคลาราม 

นสิติป.ตร ี27 
นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 15 
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 232 

325 

22 ภาษาไทย สรรพว์ทิยา ภาคปลาย ปี
การศกึษา 2556 (เสนอ
ความกา้วหนา้วทิยานพินธ)์ 

จ. 24 ก.พ. 57 เวลา 8.30-
16.00 น. หอ้ง 707 อาคาร

บรมราชกมุาร ี

นสิติ ตร ีโท เอก 76  
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 16 

97 

23 ภาษาไทย งานวันภาษาไทยแหง่ชาต ิ 28 - 31 ก.ค. 57 นสิติป.ตร ี  75 
นสิติป.โท   20 
นสิติป.เอก  30 
อาจารย ์      15 
บคุลากร      16
บคุคลภายนอก 220 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 

377 

24 ภาษาไทย โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ชดุ "สบืสานวทิยาพฤฒา
จารย"์ หวัขอ้ "ระบบเสยีง
ภาษาไทย" โดย ผศ.ดษุฎพีร  
ชํานโิรคศานต ์(ในโครงการสู่
ความเป็นเลศิฯ) 

20 ส.ค. 57  เวลา 9.00 - 
16.00 น.  หอ้ง 707  อาคาร
บรมฯ 

นสิติป.ตร ี   10  
นสิติป.โท    8 
นสิติป.เอก   3 
อาจารย ์     5 
บคุคลภายนอก  7 

33 

25 ภาษาไทย โครงการ "มณีปัญญา 2557" 
ผูบ้รรยาย : อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ  (ในโครงการ
สูค่วามเป็นเลศิฯ) 

25 ส.ค. 57 เวลา 9.00 - 
12.15 น. หอ้ง 401/18  
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติป.ตร ี   10  
นสิติป.โท   22 
นสิติป.เอก   8 
อาจารย ์     5 
บคุคลภายนอก  21 

66 

26 ภาษาไทย โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ชดุ  "สบืสานวทิยาพฤฒา
จารย"์  หวัขอ้ "การเขยีนบท
วจิารณ์" โดย ผศ.สวุรรณา  
เกรยีงไกรเพ็ชร (ในโครงการ
สูค่วามเป็นเลศิฯ) 

30 ส.ค. 57  เวลา 9.00 - 
16.00 น.  หอ้ง 707  อาคาร
บรมฯ 

นสิติป.ตร ี   21  
นสิติป.โท    7 
อาจารย ์     5 
บคุคลภายนอก  9 

42 

27 ภาษาไทย ประชมุวชิาการดา้นคตชิน
วทิยา(เป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการประชมุวชิาการดา้น
ภาษาและวรรณคดไีทย(คติ
ชนวทิยา) 

27 ก.ย. 57 เวลา 8.30-
18.00 น. หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี    30  
นสิติป.โท    35 
นสิติป.เอก   30 
อาจารย ์     20 
บคุคลภายนอก  20 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 60 

195 

28 ภาษาไทย โครงการสนทนาวชิาการเพือ่น
บณัฑติศกึษา(เป็นสว่นหนึง่
ของโครงการประชมุวชิาการ
ดา้นภาษาและวรรณคดไีทย
(คตชินวทิยา) 

27 ก.ย. 57 เวลา 8.30 – 
18.00 น. หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี    30  
นสิติป.โท    35 
นสิติป.เอก   30 
อาจารย ์     20 
บคุคลภายนอก  20 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
60 

135 

29 ภาษาศาสตร ์ โครงการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ"เรือ่งภาษากบั
อํานาจ"  

30-31 ม.ค.57 หอ้ง 105 
มหาจฬุาฯ  

นสิติป.โท 20    
นสิติป.เอก 40
อาจารยภ์าค 7   
บคุคลภายนอก 53 

120 

30 ภาษาศาสตร ์ ประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง 
"ภาษากบัความมั่นคงของคน
ในชาต"ิ 

20 ม.ีค. 57 หอ้ง 302 มหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี5  
นสิติป.โท 23  
นสิติป.เอก 31
อาจารยภ์าค 5   
บคุคลภายนอก 71 

135 

31 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Can colours be 
used to segment words 
when reading?  

15 ส.ค.57 หอ้ง 501/13 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติป.โท 5    
นสิติป.เอก 33 
อาจารย ์ 3   
บคุคลภายนอก 4 

45 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
32 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษเรือ่ง คดิภาษา

อะไร?! ถา้ไมอ่ยากถกูหาวา่
คดิภาษาอะไร! เราควรคดิ
ภาษาอะไร 

26 ก.ย.57 หอ้ง 707 อาคาร
บรมฯ เวลา 10.00-11.00 น. 

นสิติป.โท 8    
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 10   
บคุคลภายนอก 9 

47 

33 ภาษาศาสตร/์
ภมูศิาสตร ์

The 2nd International 
Conference on Asian 
Geolinguistics (ICAG_2)  

24-25 พ.ค.57 นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 25 
อาจารยภ์าค 3 
บคุคลภายนอก 83 

116 

34 ภาษาองักฤษ บรรยายเรือ่ง A Feeling for 
Books: Emotion and the 
Study of Literature และ An 
Introduction to Medical 
Humanities 

26 พ.ค.57 เวลา 10.00-
11.30 น. หอ้ง 401/18 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 14 
อาจารย ์17 
บคุคลภายนอก 9 

40 

35 ภาษาองักฤษ บรรยายเรือ่ง  An 
Introduction to Medical 
Humanities 

27 พ.ค.57 เวลา 10.00-
11.30 น. หอ้ง 401/18 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 8 
อาจารย ์15 
บคุคลภายนอก 8 

31 

36 ภาษาองักฤษ โครงการเสวนาวชิาการ โดย
อาจารยผ์ูเ้ขยีนบทความลงใน
วารสาร Thoughts 

จ. 18 ส.ค. 57 เวลา 13.00-
18.00 น. หอ้ง 401/4 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี5 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร  4
บคุคลภายนอก7 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

28 

37 ภมูศิาสตร ์ อบรมโครงการคลนิกิแผนที ่
เรือ่ง การอบรมภมูศิาสตรแ์ละ
แผนที ่ตอน พีส่อนนอ้ง...นอ้ง
สอนพี ่เสรมิสรา้งใหเ้ยาวชน
ในชมุชนจ.น่านเกดิความรัก
และหวงแหนผนืป่าผา่นการ
จดบนัทกึขอ้มลูป่าน่านโดยใช ้
แผนที ่

6-11 พ.ค. 57 จ.น่าน นักเรยีนและครใูนจ.
น่าน 9 โรงเรยีน รวม 
47 ทา่น  
อาจารย ์2 
เจา้หนา้ที ่1 
นสิติ 2 

52 

38 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

สมัมนาวทิยานพินธ ์ปรญิญา
มหาบณัฑติ 

13 ม.ิย. 57 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท+เอก 23 
อาจารย ์ 5 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 

29 

39 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

งานประชมุวชิาการระดบัชาติ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่2
"Exploring the Literary 
World II: Cities in 
Literature and Film" 

18-19 ส.ค. 57 ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี6  
นสิติป.โท+เอก 33 
อาจารย ์ 9
บคุคลภายนอก 34 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 7 

89 

40 ศลิปการละคร โครงการ "แหวกมา่นงาน
ละคร ครัง้ที ่13" ภาคตน้ 
2556 (รายวชิา 2208248 
Theatre Production) 

7-10 ต.ค. 56  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก 550 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 20 

600 

41 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้น
การแสดงจําอวดอติลั-ไทยรื่
อง “ตลกยกกําลังเออ๋ ตอน 
แหวกฟ้ามาหาแฝด” (The 
Game of Errors) โดย Mr. 
Marco Luly ศลิปินจาก
ประเทศอติาล ี

5 ธ.ค. 56 เวลา 18-20 น.  
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี16  
บคุคลภายนอก4 

20 

42 ศลิปการละคร การแสดงละครเรือ่ง “ตลกยก
กําลงัเออ๋ ตอน แหวกฟ้ามาหา
แฝด” (The Game of 
Errors)  โดย Mr. Marco 
Luly ศลิปินจากประเทศอติาล ี

6-7 ธ.ค. 56 เวลา 18-20 น.  
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี260  
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 8  
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก130 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 22 
 
 
 
 
 
 

450 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
43 ศลิปการละคร โครงการจัดฉายภาพยนตร์

นานาชาต ิภาคปลาย ปี
การศกึษา 2556  
วันที ่10 "Mystery" (จนี)  
11 "Like Someone In 
Love" (ญีปุ่่ น)    
12 "The Broken Circle 
Breakdown" (เบลเยีย่ม)  
13 "Much Ado About 
Nothing" (องักฤษ) 17 "The 
Gatekeepers" (อสิราเอล)   
18 "Cesar Must Die" 
(อติาล)ี  
19 "The Act Of Killing" 
(อนิโดนเีซยี)  
20 "After Lucia"  (เม็กซโิก) 
21 "Play" (สวเีดน) 

จ.10-ศ.21 ก.พ. 57 (9 
เรือ่ง)  ณ หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี150  
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 15  
บคุคลภายนอก100 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 25 

300 

44 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงใน
เทศกาลละคร "กอนจบ 
2557"  เรือ่ง "อยา่เรยีกฉันวา่ 
ไจโกะ"  

8 ก.พ. 57 เวลา 16.00 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

180 คน 180 

  ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงใน
เทศกาลละคร "กอนจบ 
2557"  เรือ่ง "แวมไพรเ์ล
สเบีย้นแหง่เมอืงบาป"  

15 ก.พ. 57 เวลา 16.00 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

150 คน 150 

  

ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงใน
เทศกาลละคร "กอนจบ 
2557" เรือ่ง "ย-ูร-ิดชิ"  

22 ก.พ. 57 เวลา 16.00 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

140 คน 140 

  

ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงใน
เทศกาลละคร "กอนจบ 
2557" เรือ่ง "เรือ่งของ...
น้ําพ"ุ 

2 ม.ีค. 57 เวลา 16.00 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

300 คน 300 

45 ศลิปการละคร โครงการ "แหวกมา่นงาน
ละคร ครัง้ที ่14" ภาคปลาย 
2556 นสิติระดบัปรญิญาตร ี
และ ปรญิญาโท เสนอผลงาน
การแสดงละครเต็มรปูแบบ 
จํานวน 8 เรือ่ง  

12-15 ม.ีค 57  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี230  
นสิติป.โท 26 
อาจารย ์ 9  
บคุลากร  5
บคุคลภายนอก 700 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
30 

1000 

46 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร
เรอืง "Good Morning - 
Desdemona Good night - 
Juliet" 

ศ. 14 ม.ีค. 57 เวลา 21.30 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

180 คน 180 

47 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร
เรอืง "ไชลอ๊ค" 

ส. 15 ม.ีค. 57 เวลา 13.00 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

150 คน 150 

48 ศลิปการละคร โครงการเสวนาวชิาการ อบรม
เชงิปฏบิตักิารละคร (Drama 
Forum ครัง้ที ่7)  เรือ่ง "วา่ไม่
นอน สอนไมง่า่ย" วทิยากร
โดย Andreea-Laredana 
Tudarache นักการละครชาว
โรมาเนยี 

2-4 พ.ค. 57 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี18  
นสิติป.โท 6
บคุคลภายนอก 6 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

30 

49 ศลิปการละคร เขา้รว่มนําเสนอผลงาน
วชิาการ (สาขากํากบัการ
แสดง) หวัขอ้ 
Deconstructing and 
Reconstructing 
Shakespeare's texts: 
Directing the play Good 

16 พ.ค. 57 ณ กรงุปักกิง่ 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

บคุคลภายนอก 200 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

200 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
Night Desdemona, Good 
Morning Juliet ในงาน 7th 
Asia-Pacific Bureau 
Theatre School Directors’ 
Conference: Academic 
Forum ณ National 
Academy of Chinese 
Theatre Arts โดย นาย
ภาณุวัฒน ์อนิทวฒัน ์
5440467822  (ป.ตร)ี            

50 ศลิปการละคร โครงการละครเวทเีพือ่ความ
หลากหลายทางเพศเรือ่ง 
"สสีรรค"์ (กํากบัและแสดง
โดยศษิยเ์กา่ ในนามชมรม
ละคร คณะอกัษรศาสตร)์ โดย
นายรักษ์ศกัดิ ์กง้เสง้ (ศษิย์
เกา่) 

24 พ.ค. 57  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี140  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์5 
บคุลากร  3
บคุคลภายนอก31 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

200 

51 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละคร "กอ่น
เปิด(เทอม)" โดยนสิติระดบั
ปรญิญาตร ีเอกศลิปการละคร 
จัดการละคร 5 เรือ่ง คอื 
"ละเมอ" "หนิ" "รักโคจร" 
"เมามาย" และ “Sister Act” : 
แกง๊ช ีดวีา่ส ์พาทา่นสูส่รวง
สวรรค ์

5-6 ส.ค. 57 และ 9-10 
ส.ค.57 ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี750  
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 6  
บคุลากร  4
บคุคลภายนอก640 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 30 

1450 

52 ศลิปการละคร โครงการละครสญัจร ประจํา
ภาคตน้ 2556 นําละครเรือ่ง 
"นางรา้ยในลงกา" ไปจัด
แสดงในงาน Vietnam-Asia 
Pacific BUREAU Theatre 
Schools FESTIVAL HO CHI 
MINH CITY - VIETNAM 
2013 

5-11 ก.ย. 56 ณ เมอืงโฮจิ
มนิหซ์ติี ้ประเทศเวยีดนาม 

นสิติป.ตร ี88  
นสิติป.โท 12
บคุคลภายนอก 200  

300 

53 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละครกอ่น
เปิดเทอม: "ขอให ้
เหมอืนเดมิ" โดยนสิติระดับ
ปรญิญาโท เอกศลิปการละคร 

19-20 ก.ย.57 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี110  
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 6  
บคุลากร  4
บคุคลภายนอก95 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
15 

260 

54 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการจัดบรรยายทาง
วชิาการเรือ่ง การรับรอง
มาตรฐานลา่มและนักแปลใน
ประเทศออสเตรเลยี 

17 พ.ค. 57  เวลา 13.00 - 
16.00 น. หอ้ง 304 อาคาร

มหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์3 คน   
ศษิยเ์กา่ลา่ม 3 คน   
นสิติแปล  6 คน   
บคุคลท่ัวไป  29 คน  
รวม 41 คน 

41 

55 ศนูยก์ารแปลฯ จัดบรรยายในหวัขอ้ 
“Characterization in 
Audiovisual Translation” 
ไดรั้บเกยีรตจิาก Dr. 
Charlotte Bosseaux จาก 
University of Edinburgh 
สหราชอาณาจักรองักฤษ เป็น
วทิยากร 

อา. 31 ส.ค. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 303 
ชัน้ 3 อาคารมหาจักรสีรินิธร  

จํานวน 60 คน เป็น
อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 3 คน  
อาจารยจ์ากสถาบนั
ภาษา จํานวน 1 คน  
ศษิยเ์กา่สายการ
แปล รุน่ 13 จํานวน 
2 คน  
นสิติสายการแปล รุน่ 
15 จํานวน 8 คน  
นสิติสายการแปล รุน่ 
14 จํานวน 14 คน  
บคุคลภายนอก 
จํานวน 32 คน 
 
 
 

60 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
56 ศนูยก์ารแปลฯ บรรยายในหวัขอ้ “On the 

Interface between 
Translation Automation 
Technologies and 
Information Literacy in 
Translation Studies” ไดรั้บ
เกยีรตจิาก Dr. Vanessa 
Enriquez Raido จาก 
University of Auckland 
ประเทศนวิซแีลนด ์เป็น
วทิยากร 

อา. 7 ก.ย. 57 เวลา 13.00-
16.00 น. หอ้ง 303 ชัน้ 3 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

จํานวน 70 คน เป็น
อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 2 คน 
อาจารยจ์ากสถาบนั
ภาษา จํานวน 1 คน 
ศษิยเ์กา่สายการ
แปล รุน่ 13 จํานวน 
1 คน นสิติสายการ
แปล รุน่ 15 จํานวน 
8 คน นสิติสายการ
แปล รุน่ 14 จํานวน 
6 คน 
บคุคลภายนอก 
จํานวน 52 คน 

70 

57 ศนูยค์ตชิน การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
เรือ่ง ปรากฏการณ์ “คตชิน
สรา้งสรรค”์ ในสงัคมไทย
ปัจจบุนั:ขอ้คน้พบจากชดุ
โครงการเมธวีจัิยอาวโุส สกว.  

25-26 ก.ย. 57 ณ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร หอ้ง 304 

นสิติป.ตร ี    30  
นสิติป.โท    35 
นสิติป.เอก   30 
อาจารย ์     20 
บคุคลภายนอก  20 
Rมศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
60 

195 

58 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

โครงการสมัมนาวทิยานพินธ ์
ภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 
2557  

26 ส.ค. 57 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.เอก 13 
อาจารย ์ 2
บคุคลภายนอก 2 

17 

10,284
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ดานนานาชาติ 
 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือ 19 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 53 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 54 คน 

 
มหาวทิยาลยั/สถาบันต่างประเทศทีม่สัีญญาความร่วมมือ 19 สัญญา 
ลาํดบั MOU มหาวทิยาลยั ประเทศ ระดบั ระยะเวลาสญัญา หมายเหต ุ

1 Toyo Eiwa University (Academic 
Exchange) 

Japan Faculty 7 ปี เดอืนมกราคม 
2008 ถงึปี 2015 

 

2 Toyo Eiwa University (Student 
Exchange) 

Japan Faculty 7 ปี เดอืน
พฤษภาคม 2010 ถงึ
ปี 2017 

 

3 Ewha Womans University Korea Faculty 5 ปี เดอืนสงิหาคม 
2012 ถงึปี 2017 

 

4 Ludwig-Maximilians-Universitat 
Munchen 
  

Germany Faculty 5 ปี เดอืนสงิหาคม 
2009 ถงึปี 2014 

 

5 Waseda University Japan Faculty 5 ปี เดอืนธันวาคม 
2009 ถงึปี 2014 

เปลีย่นเป็นทนุ AIMS  
ระดบัมหาวทิยาลัย 

6 The Communication University of 
China 
  

China Faculty 5 ปี เดอืนธันวาคม 
2009 ถงึปี 2014 

 

7 Nottingham Trent University 
   

England Faculty 3 ปี เดอืนกรกฎาคม 
2010 ถงึปี 2013 

ตอ่สญัญา ธันวาคม 
2013-2016 

8 Chengdu University 
  

China Faculty 5 ปี เดอืนมกราคม 
2011 ถงึปี 2016 

 

9 Khyentse foundation 
   

USA Faculty 3 ปี เดอืนมกราคม 
2011 ถงึปี 2013  

ตอ่สญัญา มนีาคม 
2014-2016 

10 Universität Hamburg  Germany Faculty 3 ปี เดอืนมถินุายน 
2011 ถงึปี 2014  

ตอ่สญัญา มนีาคม 
2014-2017 

11 RWTH Aachen University 
  

Germany University 5 ปี เดอืน
พฤศจกิายน 2012 
ถงึปี 2017 

 

12 Jain Vishva Bharati University India Faculty 5 ปี เดอืนกมุภาพันธ ์
2013 ถงึปี 2018 

 

13 Spanish Agency for International 
Development Cooperation 

Spain Faculty 3 ปี เดอืนมนีาคม 
2013 ถงึปี 2016 

 

14 California State University, 
Sacramento 

USA University 5 ปี เดอืนกรกฎาคม 
2013 ถงึปี 2018 

 

15 Leiden University  Netherlan
ds 

Faculty 5 ปี เดอืนกมุภาพันธ ์
2014 ถงึปี 2019 

 

16 Beijing Language and Culture 
University 

China University 3 ปี เดอืนกรกฎาคม 
2014 ถงึปี 2017 

 

17 Social Sciences and Humanities, 
University of, Vietnam National 
University - Ho Chi Minh City 

Vietnam University 5 ปี เดอืนมกราคม 
2013 ถงึปี 2018 

 

18 Hiroshima University Japan University 5 ปี เดอืนมนีาคม 
2014 ถงึปี 2019 

AIMS Programme 

19 Sophia University Japan University 5 ปี เดอืนกรกฎาคม 
2013 ถงึปี 2018 

AIMS Programme 
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นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลีย่น นิสิตร่วมฟัง 53 คน 
ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร มหาวทิยาลยัตน้

สงักดั 
ประเทศ 

1 Mr.Kenneth James 
Foster Windley 

มกราคม 2555 - 
ธันวาคม 2556 

ป.ตรี รว่มฟัง  ของหลักสตูร BALAC - Malaysian

2 Ms.Deborah Ann 
Rodrigo 

มกราคม 2555 - 
ธันวาคม 2556 

ป.ตรี รว่มฟัง  ของหลักสตูร BALAC - Malaysian

3 Ms. Matilda 
Bussararin Ericson 

สงิหาคม 2555 - 
พฤษภาคม 2556 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Uppsala University Sweden 

4 Miss Jiqin  Li มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Yunnan University 
of Nationalities 

China 

5 Miss Xuyang  Tang มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Guangdong 
University of 

Foreign Studies 

China 

6 Miss Yuqing  Li มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Peking University China 

7 Miss Yan  Zeng มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Beijing Foreign 
Studies University 

China 

8 Miss Xiaoyu  Kong มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Shanghai 
International 

Studies University 

China 

9 Miss Ling  Dai มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Guangdong 
University of 

Foreign Studies 

China 

10 Miss Wenhong  Li มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

GuangXi University 
Studies Nationnalities

China 

11 Miss Ayaka  Kotani มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี Exchange Program สาขาวชิา
ภาษาไทย 

Osaka  University Japan 

12 Miss Ayaha  Torada มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี Exchange Program สาขาวชิา
ภาษาไทย 

Osaka  University Japan 

13 Miss Yui  Ishikawa มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี Exchange Program สาขาวชิา
ภาษาไทย 

Kokushikan 
University 

Japan 

14 Mr. Masaya  Suzuki มถินุายน 2556 - 
มนีาคม 2557 

ป.ตรี Exchange Program สาขาวชิา
ภาษาไทย 

Kokushikan 
University 

Japan 

15 
 

Ms. Annika Vera 
Kubler 
 

สงิหาคม  - 
ธันวาคม 2556 

 

ป.ตรี
 

Exchange มหาวทิยาลยัสมาชกิ 
AIMS (ASEAN International 
Mobility for Students) ของ 

BALAC 

Humboldt-
Universitat Berlin 

 

Geramany
 

16 
 

Ms.Manon Manon 
Marie Josette 
Dupont 

สงิหาคม  - 
ธันวาคม 2556 

 

ป.ตรี
 

Exchange มหาวทิยาลัยสมาชกิ AIMS
(ASEAN International Mobility for 

Students) ของ BALAC 

Institut d'Etudes 
Politic de Paris 

 

France 
 

17 Ms.Mahrita Dwi 
Haryati 

สงิหาคม  - 
ธันวาคม 2556 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

University of 
Indonesia 

Idonesia 

18 Ms.Ajeng Apriliana 
Safitri 

สงิหาคม  - 
ธันวาคม 2556 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

University of 
Indonesia 

Idonesia 

19 Ms.Janet  Neufeld สงิหาคม  - 
พฤษภาคม  2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

University of  
Kansas 

USA 

20 Ms.Riho Kurobe สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Kyuchu  University Japan 

21 Ms.Lina  Danneberg สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Universiti  Brunei  
Darussalam 

Brunei  
Darussalam

22 Ms.Eri  Kikuchi สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Niigata University Japan 

23 Ms.Stefanie  Lalitha 
Sreebuoroe 

สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Humboldt Universit 
zu Berlin 

German 

24 Ms.Ghaziah  Nurika  
Akhni 

สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Universitas 
Indonesia 

Indonesia

25 Ms.Shofwatul  
Widad 

สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Universitas 
Indonesia 

Indonesia

26 Ms.Erina  Inoue สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Sophia University Japan 
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ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร มหาวทิยาลยัตน้
สงักดั 

ประเทศ 

27 Ms.Itsuka  Uchida สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Sophia University Japan 

28 Ms.Saeko  Nakano สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Sophia University Japan 

29 Ms.Nanae  Shimmi สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Sophia University Japan 

30 Ms.Saki  Nakagawa สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Sophia University Japan 

31 Ms.Eri  Terasaka สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Hiroshima 
University 

Japan 

32 Mr.Fuga  
Yamamoto 

สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Hiroshima 
University 

Japan 

33 Ms.Yuka  Aida สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Hiroshima 
University 

Japan 

34 Mr.Yuki  Uchikado สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Hiroshima 
University 

Japan 

35 Mr.Saki  Nakamura สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Hiroshima 
University 

Japan 

36 Ms.Mikiko  
Matsuoka 

สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Hiroshima 
University 

Japan 

37 Mr.Hiroshi  Tatsuno สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Hiroshima 
University 

Japan 

38 Mr.Daichi  Soma สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Hiroshima 
University 

Japan 

39 Mr.Yuta  
Matsumura 

สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Waseda University Japan 

40 Ms.Nhu  Quynh  
Tran 

สงิหาคม-ธันวาคม 
2557 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Waseda University Japan 

41 Mr.Han-Tang  Hung สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

National Taiwan 
University 

Taiwan 

42 Ms.Margarita  Enid  
Mercado 

สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Florida Atlantic 
University 

USA 

43 Ms.Misa  Shimono สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Doshisha 
University 

Japan 

44 Mr.Alexandre 
Gerard Jacques 
Saby 

สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี Exchange Program  ของ 
BALAC 

Institut d'Etudes 
Politiques de Paris 

(SciencesPo.) 

France 

45 Miss Airi  Ishida สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี Exchange Program สาขาวชิา
ภาษาไทย 

Osaka  University Japan 

46 Mr.Nobuhiro  
Kimpara 

สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี Exchange Program สาขาวชิา
ภาษาไทย 

Tokyo  University 
of Foreign Studies 

Japan 

47 Miss Ye  Wei สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Peking University China 

48 Miss Meng 
Zhaoxiao 

สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Guangdong 
University of 

Foreign Studies 

China 

49 Miss Qin  Wenden สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Guangdong 
University of 

Foreign Studies 

China 

50 Miss Sun Xuefeng สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย – จนี 

Beijing Foreign 
Studies University 

China 

51 Miss Lian  Yi สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย – จนี 

 

Peking University China 

52 Miss Lu  Yuhan สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Peking University China 

53 Mr. Li  Taiyu สงิหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตรี ความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
ระทรวงศกึษาธกิารไทย - จนี 

Beijing Foreign 
Studies University 

China 
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นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบรับปริญญา 54 คน 
ลาํดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร ประเทศ 

1 Ms. Ziyuan Lin มถินุายน 2553 -  มนีาคม  2557 ป.ตร ี ศลิปการละคร China 
2 Ms. Bussarin  Huang มถินุายน 2554 -  พฤษภาคม  2558 ป.ตร ี ภาษาจนี China 
3 Ms. Xiaojun  Li มถินุายน 2554 -  พฤษภาคม  2558 ป.ตร ี ประวัตศิาสตร ์ China 
4 Ms. Lin  Wu สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.ตร ี - China 
5 Mrs. Xiang Li สงิหาคม 2553 -  พฤษภาคม  2557 ป.ตร ี BALAC China 
6 Ms. Seo Yoon Bae สงิหาคม 2553 -  พฤษภาคม  2557 ป.ตร ี BALAC Korea 
7 Ms. Moonju Jeon สงิหาคม 2554 -  พฤษภาคม  2558 ป.ตร ี BALAC Korea 
8 Ms. Jongeun Park สงิหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ป.ตร ี BALAC Korea 
9 Ms. Yu-Shan Juan สงิหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ป.ตร ี BALAC Taiwan 
10 Mr. Xiao Zhang สงิหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ป.ตร ี BALAC China 
11 Miss Zhanping  Ling สงิหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ป.ตร ี BALAC China 
12 Miss Yejin  Kim สงิหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ป.ตร ี BALAC Korea 
13 Mr. Hanel  Han สงิหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ป.ตร ี BALAC Korea 
14 Mr. Chia  Wei  Liu สงิหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ป.ตร ี BALAC China 
15 Ms. Hsun-Yu  Chung สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.ตร ี BALAC China 
16 Miss Yuxin  Jiang มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา China 
17 Mr. Sarith  Khith มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา Cambodia 
18 Miss Kunthy  Seng มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา Cambodia 
19 Mr. Shayang  Xiong มถินุายน 2555 - พฤษภาคม 2559 ป.โท ไทยศกึษา China 
20 Miss Yameng  Zhang มถินุายน 2555 - พฤษภาคม 2559 ป.โท ไทยศกึษา China 
21 Miss June Marigomen  

Taguiwalo 
มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ไทยศกึษา Philipinas 

22 Mr. Jonas Hove  Doctor มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ไทยศกึษา Danmark 
23 Mr. Truong  Quang  Hoan มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ไทยศกึษา Viet Nam 
24 Miss Yantong  Li มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ไทยศกึษา China 
25 Miss Ye  Dan ตลุาคม 2556 - ธันวาคม  2560 ป.โท ไทยศกึษา USA 
26 Miss Tingting  Guo มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ภาษาไทย China 
27 Mr. Sichen  Li มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ศลิปการละคร China 
28 Miss Yi  Le มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ภาษาศาสตร ์ China 
29 Miss Ryoko  Fujioka มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ภาษาญีปุ่่ น Japan 
30 Mrs. Yuri  Suda มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น

ภาษาตา่งประเทศ 
Japan 

31 Miss Shoko  Ishikawa มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

32 Mr. Koki  Koyama มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

33 Mr. Taro  Saito มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

34 Miss Megumi  Kondo มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

35 Mr. Isao  Hashimoto มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

36 Miss Damar  
Rakhmayastri 

มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ภาษาและ
วรรณคดฝีร่ังเศส 

Idonesia 

37 Miss Wanwan  Wang สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.โท ไทยศกึษา China 
38 Mr. Nruen  Tuan  Anh สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.โท ไทยศกึษา Vietnam 
39 Mr. Marius  Robin  

Schroter 
สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.โท ศลิปการละคร German 

40 Mr. Daniel  Jhair  Sanchez  
Gonzalez 

สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.โท ภาษาสเปน Mexico 

41 Miss Mayumi  Yamada ตลุาคม 2553 - ตลุาคม 2559 ป.เอก ไทยศกึษา Japan 
42 Mrs. Sungeun  Kim มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา Korea 
43 Mr. Robert  Cummings มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา USA 
44 Miss Soe Thuzar  Myint มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา Myanmar 
45 Mr. Pablo Henri  Ramirez มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา Mexico 
46 Mr. Frederick  B.goss มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2562 ป.เอก ไทยศกึษา USA 
47 Miss Marie-Helene  

Thomas 
มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2562 ป.เอก ไทยศกึษา France 
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ลาํดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร ประเทศ 
48 Mr. Yangwon  Hyun มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2562 ป.เอก ภาษาไทย Korea 
49 Mr. Kensuke  Yamaguchi ตลุาคม 2557 -  ธันวาคม  2562 ป.เอก ไทยศกึษา Japan 
50 Mr. Muhammad Faizal 

Abdul Rani 
ตลุาคม 2557 -  ธันวาคม  2562 ป.เอก ไทยศกึษา Malaysia 

51 Miss Yueyan Yao ตลุาคม 2557 -  ธันวาคม  2562 ป.เอก ภาษาจนี China 
52 Ms. Ying  Zhang สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 ป.เอก ไทยศกึษา China 
53 Mr. Shiyao  Liu สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 ป.เอก ไทยศกึษา China 
54 Mr. Leon  Human สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 ป.เอก ปรัชญา Switzerland 
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2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและผลลัพธดานความเส่ียง  
 
 

 รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2556”  

 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัทาํ “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557” เสนอในการประชุมผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัท่ี 28 
ตุลาคม 2556 เพื่อจดัทาํแผนฯดงักล่าว  

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557”เสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั เม่ือ 28 ตุลาคม 2556 

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557” เสนอ
คณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนั
คุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ วนัพธุท่ี 30 ตุลาคม 2556  

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557 จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2557 และ ตุลาคม 2557 
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3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ.ในระดับคณะ 
คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. เม่ือวนัท่ี 22-23 

กรกฎาคม 2557  มีกรรมการผูต้รวจประเมิน และกาํหนดการตรวจประเมิน ดงัน้ี 
 

รศ.เทพประสทิธิ ์กุลธวชัวชิยั   ประธานกรรมการ  

ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์จุฬารตัน์    กรรมการ   

ผศ.ดร.ทอแสง เชาวช์ตุ ิ       กรรมการ   

อ.ดร. ศริประภา ชวะนะญาณ            เลขานุการ 
 
  

กาํหนดการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

22-23 กรกฎาคม 2557 

22 กรกฎาคม 2557 
เวลา รายการ ผูต้รวจประเมิน 

9.00-9.15 น. รองคณบดฝ่ีายบรหิาร คณะอกัษรศาสตร ์          
กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 
คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิชีแ้จงการตรวจ 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 

9.15-12.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิตรวจเอกสารหลกัฐาน 
ตวัชีว้ดัของ สกอ. 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 

 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8, 9 อ.ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ 
 องคป์ระกอบที ่2 ผศ.ดร.ทอแสง เชาวช์ตุ ิ
 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์จุฬารตัน์  
 องคป์ระกอบที ่3, 6 รศ.เทพประสทิธิ ์กุลธวชัวชิยั 
12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00-15.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิสมัภาษณ์   
 สมัภาษณ์นิสติ และศษิยเ์ก่า  
 สมัภาษณ์อาจารย ์และเจา้หน้าทีส่ายสนบัสนุน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิตรวจเอกสารหลกัฐาน 

ตวัชีว้ดัของ สมศ. 
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23 กรกฎาคม 2557 
เวลา รายการ ผูต้รวจประเมิน 

9.00-10.30 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ ตรวจประเมนิคุณภาพ
ภาควชิาภาษาตะวนัตก 

ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์จุฬารตัน์ 
ผศ.ดร.ทอแสง เชาวช์ตุ ิ

 คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ ตรวจประเมนิคุณภาพ
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์

รศ.เทพประสทิธิ ์กุลธวชัวชิยั 
อ.ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ 

10.30-12.00 น. กรรมการประชุมสรปุ  
12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00-14.00 น. กรรมการประชุมสรปุ  
14.00 น. รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพแก่

คณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร ์
คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 

 
ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจาํปีการศกึษา 2556 ของคณะอกัษรศาสตร ์

ตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของ สกอ. มคีะแนนเฉลี่ย 4.74 หรอือยู่ในเกณฑ์ “ดมีาก” มี
พฒันาการดขีึน้จากการดําเนินการปีการศกึษา 2555 โดยดําเนินการไดด้-ีดมีากในเกอืบทุกดา้น  สรุป
เปรยีบเทยีบไดด้งัน้ี 
 
 ผลการดาํเนินงาน

ปีการศกึษา 2555 
ผลการตรวจประเมนิ 
ปีการศกึษา 2556 

องคป์ระกอบที ่1 กระบวนการพฒันาแผน 5.00 5.00 
องคป์ระกอบที ่2 การผลติบณัฑติ 4.41 4.36 
องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมพฒันานิสตินกัศกึษา 5.00 5.00 
องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั 5.00 5.00 
องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 4.50 5.00 
องคป์ระกอบที ่6 การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 5.00 5.00 
องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารและการจดัการ 5.00 5.00 
องคป์ระกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 5.00 5.00 
องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4.00 4.00 

เฉล่ีย 4.66 4.74 
 
 การดําเนินงานในปีการศกึษา 2556 ทําไดด้แีละดมีากในเกอืบทุกตวัชีว้ดั ยกเวน้ตวัชี้วดัที่ 2.3 
อาจารยป์ระจาํทีด่าํรงตําแหน่งวชิาการ ทีไ่ดค้ะแนนประเมนิ 2.91 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑม์าตรฐานสกอ. รายตวัช้ีวดั มีผลดงัน้ี 
ตวัช้ีวดั ช่ือตวับง่ช้ี ค่าเดมิ ค่าใหม่ เหตผุลการเปล่ียนแปลงคะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 1  กระบวนการพฒันาแผน  

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 5 5  
องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑิต  

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร  4 4  

2.2 อาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 5 5  
2.3 อาจารยป์ระจาํทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 2.91 2.91  
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน 5 5  
2.5 หอ้งสมดุ อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ 4 4  
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 4 4  

2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีน ตามคุณลกัษณะ
ของบณัฑติ 

5 5  

2.8 ระดบัความสาํเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดั
ใหก้บันกัศกึษา 

5 5  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนักศึกษา  
3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร 4 5 มผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิาร

ในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไมต่ํ่ากวา่ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 จากผลการประเมนิคุณภาพ
การใหบ้รกิารทีค่ณะดาํเนินการสาํรวจเอง 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนกัศกึษา 5 5  
องคป์ระกอบท่ี  4  การวิจยั  
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ 5 5  
4.2 ระบบและกลไกจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ 5 5  

4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต์่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํและนกัวจิยัประจาํ 

5 5  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม  
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม  5 5  

5.2 กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม  5 5  
องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม  
6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 5 5  

 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  

7.1 ภาวะผูนํ้าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั 5 5  
7.2 การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรยีนรู ้ 5 5  
7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ  5 5  
7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง  5 5  
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ตวัช้ีวดั ช่ือตวับง่ช้ี ค่าเดมิ ค่าใหม่ เหตผุลการเปล่ียนแปลงคะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  5 5  
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  4 4  
 4.69 4.74  

 
 

 

 
บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพ วันท่ี 22 ส.ค. 57 
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 ส่วนผลการตรวจตามมาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. การดําเนินการในปี 
2556 ของคณะอกัษรศาสตร ์มคีะแนนเฉลีย่ 4.77 หรอือยูใ่นเกณฑ ์“ดมีาก”  โดยทาํไดใ้นระดบัด-ีดมีาก
เกอืบทุกตวัชีว้ดั ยกเวน้ตวัชีว้ดัที ่4  ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์
หรอืเผยแพร ่ ไดค้ะแนนประเมนิ 2.83 และตวัชีว้ดัที ่14 การพฒันาอาจารย ์ไดค้ะแนนประเมนิ 3.89 
 
ผลการตรวจตวับง่ช้ี สมศ. สรปุไดด้งัน้ี   
ตวัช้ีวดั ช่ือตวับง่ช้ี ค่าเดมิ ค่าใหม่ เหตผุลการเปล่ียนแปลงคะแนน 
1 บณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 

ปี 
4.96 4.96  

2 คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

N/A N/A  

3 ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพ์
หรอืเผยแพร ่

5 
 

5 
 

 

4 ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

2.83 2.83 
 

 

5 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ 5 5  
6 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ 5 5  
7 ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ 5 5  

8 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมา
ใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนและ/หรอืการวจิยั 

5 5  

9 ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์ร
ภายนอก 

5 5  

10 การสง่เสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม 5 5  
11 การพฒันาสนุทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม 5 5  
12 การปฏบิตัติามหน้าทีข่องสภาสถาบนั - -  
13 การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั 4.75 4.75  
14 การพฒันาคณาจารย ์ 3.89 3.89  
15 ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั 4.69 4.74 ผลจากการตรวจประเมนิคุณภาพ

ภายใน สกอ. มคีะแนนเพิม่ขึน้ 
16.1 ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์ 5 5  
16.2 ผลการพฒันาบณัฑติตามอตัลกัษณ์ N/A N/A  
17 ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถาบนั 
5 5  

18.1 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรอืแกปั้ญหาของสงัคมในประเดน็ที ่1 
ภายในสถาบนั 

5 5  

18.2 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรอืแกปั้ญหาของสงัคมในประเดน็ที ่2 
ภายนอกสถาบนั 

5 5  

 4.69 4.77  
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สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวมของคณะ 
 

 คณะอกัษรศาสตร์มีลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นจุดเด่นและเป็นจุดแขง็ขององคก์ร  เป็นคณะวิชาใหญ่ท่ีมีความเป็นมา
ยาวนานถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการอุดมศึกษาไทย  ทาํให้เกิดตน้ทุนท่ีมีมูลค่าสูง ทั้งดา้นบุคคลากรและองคค์วามรู้เป็น
ศาสตร์ท่ีเป็นปัญญาของแผน่ดินเป็นท่ียอมรับและไดรั้บการยกยอ่งทั้งระดบัชาติและนานาชาติ  มีวฒันธรรมองคก์รท่ีดีและ
แขง็แกร่ง  มีส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงามทั้งอาคารและบริเวณโดยรอบ มีระบบการบริหารและการจดัการองคก์รท่ีดี  บุคลากรสาย
ปฏิบติัการมีความสุขและมีทศันคติท่ีดีต่อการทาํงานท่ีคณะอกัษรศาสตร์  นิสิตปัจจุบนัและศิษยเ์ก่ามีความเช่ือมัน่ในความ
เป็นอกัษรศาสตร์ 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556 ของคณะอกัษรศาสตร์ ตามมาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพภายในของ สกอ. มีคะแนนเฉล่ีย 4.74 หรืออยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” ยกเวน้ตวัช้ีวดัท่ี 2.3 อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรง
ตาํแหน่งวิชาการ ท่ีได้คะแนนประเมิน 2.91 ผลการตรวจตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. การ
ดาํเนินการในปี 2556 ของคณะอกัษรศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.77 หรืออยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” โดยทาํไดใ้นระดบัดี-ดีมากเกือบ
ทุกตวัช้ีวดั ยกเวน้ตวัช้ีวดัท่ี 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  ไดค้ะแนน
ประเมิน 2.83 และยกเวน้ตวัช้ีวดัท่ี 15 ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั ไดค้ะแนนประเมิน  3.89 
ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ และตามมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา ประเภทสถาบนักลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะ ระดบั
ปริญญาเอก  หมวด Input ไดค้ะแนน 4.23 หมวด Process ไดค้ะแนน 4.83 และหมวดคะแนน Output ได ้4.79 คิดเป็น
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.75 

นอกจากน้ี คณะผูต้รวจประกนัคุณภาพพบวา่คณะอกัษรศาสตร์เป็นคณะสายมนุษยศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
ตนเอง ตวัอย่างเช่น มีการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร เม่ือเป็นเช่นน้ี การทาํวิจยัเก่ียวกบัศาสตร์
ดงักล่าวในหลายกรณีจึงมิไดต้อ้งใชง้บประมาณเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ มากดงัเช่นการทาํวิจยัในสายวิทยาศาสตร์ ดงันั้นการ
ประเมินคณะอกัษรศาสตร์ดว้ยเกณฑ์ตวัช้ีวดัซ่ึงพิจารณาจาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํอาจมิได้
สะทอ้นให้เห็นวา่คณาจารยท์าํวิจยัหรือไดรั้บงบประมาณในการทาํวิจยัมากนอ้ยเพียงใด และปัญหาอีกปัญหาหน่ึงของคณะ
อกัษรศาสตร์คือการหาอตัรากาํลงัเพื่อทดแทนอาจารยท่ี์กาํลงัจะเกษียณในอนาคต ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัเน่ืองจากอตัรากาํลงั
เป็นเง่ือนไขสําคญัท่ีทาํให้คณะอกัษรศาสตร์สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่าง ๆ แต่ปัญหาดงักล่าวมีอุปสรรคอนัสืบ
เน่ืองมาจากนโยบายของมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการลดอตัรากาํลงัของคณะอกัษรศาสตร์  
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การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. ระดับภาควิชา 
 

ภาควิชาประวติัศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์เป็นภาควชิาขนาดเลก็ในคณะฯ   ทีท่าํหน้าทีผ่ลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรสีาขา
ประวตัศิาสตร ์มนิีสติจาํนวนทัง้สิน้ 63 คน มกีารประเมนิตนเองตรงตามความเป็นจรงิ ผลการดาํเนินงานในปี 2556 อยูใ่นระดบัดมีาก บุคลากรมี
ความรูค้วามสามารถสงู มวีสิยัทศัน์ และมคีวามกระตอืรอืรน้อยา่งยิง่ในการพฒันาองคก์รใหก้า้วหน้ายิง่ๆขึน้ไป 
จดุเดน่ 
1. คณาจารย์ประจํามคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกถงึรอ้ยละ 80 มี
การทํางานวจิยัและเผยแพร่ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาตอิย่าง
ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
2. ภาควชิาใหค้วามสาํคญักบัการทาํวจิยั รวมถงึการสนบัสนุนให้
คณาจารย์และนิสติในภาควชิาเขา้ร่วมประชุมและเสนอผลงาน
วชิาการเป็นอยา่งมาก 
 

แนวทางเสรมิจดุเดน่ 
  

จดุทีค่วรพฒันา 
1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีด่ํารงตําแหน่งทางวชิาการยงัค่อนขา้ง
น้อย 
2. ควรมกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการกบัการวจิยั  

2. ควรมกีารสํารวจความต้องการของชุมชนและจดัทําการ
ประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการ
ต่อสงัคม 

ขอ้เสนอแนะ 
1.ควรมแีผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจนเพือ่รองรบัการดาํเนิน  
งานของภาควชิาในปี 2559 ทีจ่ะมอีาจารยป์ระจาํเกษยีณอายุเป็นจาํนวนมาก 
ในขณะที่ต้องดูแลหลกัสูตรทัง้ระดบัปรญิญาบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎี
บณัฑติ 
2. ควรสรา้งระบบเครอืข่ายศษิยเ์ก่าใหแ้ขง็แกร่งเพื่อทีจ่ะสามารถตดิตาม
ขอ้มลูตอบกลบัจากผูใ้ชบ้ณัฑติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

คะแนนเฉล่ีย                                  4.26 ระดบัผลการประเมิน                        ดีมาก 

ตวัช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูต้รวจ หมายเหต ุ
2.1 4 4  
2.2 5 5  
2.3 3.33 3.33  
2.4 5 5  
2.5 4 4  
2.6 4 4  
2.7 5 5  
2.8 4 4  
3.1 4 5 คณะมผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิาร

ในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไมต่ํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนน
เตม็ 5 จากผลการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารที่
คณะดาํเนินการสาํรวจเอง สง่ผลใหค้ะแนนของ
ภาควชิาเพิม่ขึน้ 

3.2 5 5  
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ตวัช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูต้รวจ หมายเหต ุ
4.1 5 5  
4.2 5 5  
4.3 2.60 2.60  
5.1 2 2  
5.2 5 5  

คะแนน
เฉล่ีย 

4.20 4.26  
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ภาควิชาภาษาตะวนัตก  

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร ์ มกีารประเมนิตนเองตรงตามความเป็นจรงิ ผลการดาํเนินงานใน พ.ศ. 2556 อยูในระดบัด ีโดยมกีาร
พฒันาอยา่งโดดเดน่ในดา้นงานวจิยัทัง้ในดา้นการสง่เสรมิใหค้ณาจารยม์สีว่นรว่มในการพฒันางานวจิยั และการสรา้งโครงการวจิยัใหม่ๆ  โดยเป็น
ภาควชิาทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนดา้นการวจิยัทัง้จากแหล่งทุนภายในและภายนอกมากทีส่ดุในคณะอกัษรศาสตร ์
จดุเดน่ 
1. ภาควชิาจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการ และ
วชิาชพีแก่นักศึกษาจํานวนมาก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสติได้
เรยีนรูไ้มเ่พยีงแต่ในหอ้งเรยีนแต่รวมถงึนอกหอ้งเรยีนดว้ย 
2. มกีารสนับสนุนส่งเสรมิให้อาจารย์ทุกคนได้สร้างงานวจิยั โดย
ไดร้บัการสนบัสนุนจากแหล่งทุนทัง้ภายในและภายนอกคณะ 
3. คณาจารย์ในภาควชิานําผลงานวชิาการไปเสนอในการประชุม
วชิาการและตพีมิพผ์ลงานในวารสารทางวชิาการจาํนวนมาก 

แนวทางเสรมิจดุเดน่ 
ควรมกีารประชาสมัพนัธก์จิกรรมเพือ่พฒันาประสบการณ์ 
ทางวชิาการและวชิาชพีอย่างทัว่ถงึ และมรีะบบและกลไกให ้นิสติทีร่่วม
กจิกรรมมโีอกาสไดถ่้ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ใหแ้ก่นิสติคนอื่น ๆ 
ในภาควชิา 

จดุทีค่วรพฒันา 
1. นิสติในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยัม ีจาํนวนน้อย 

คือมีเพียงร้อยละ  4.6% ของจํานวนนิสิตทัง้หมด  ทุกระดับ
การศกึษา  
2. อาจารยท์ีด่าํรงตาํแหน่งวชิาการยงัมจีาํนวนคอ่นขา้งน้อย คอืรอ้ย

ละ13.56 ซึง่น้อยกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไวร้อ้ยละ 18 และน้อยกว่า

เกณฑท์ีส่กอ.กาํหนดไวท้ีร่อ้ยละ 30 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้าขาวชิาเปิดหลกัสตูรระดบั บณัฑติศกึษาใน
สาขาทีเ่ป็นที่ต้องการ รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์การเปิดหลกัสูตรใหม่ เพื่อ
เพิม่จาํนวนนกัศกึษาในหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยั 
2. สง่เสรมิใหอ้าจารยข์อตําแหน่งวชิาการโดยลดงานบรหิารและงานสอน
เพือ่ใหอ้าจารยม์โีอกาสผลติผลงานวชิาการมากขึน้ 

ขอ้คน้พบเพิม่เตมิ   
      
 
คะแนนเฉล่ีย                                ระดบัผลการประเมิน                                        

ตวัช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูต้รวจ หมายเหต ุ
2.1 5 4 ภาควชิามผีลการดาํเนินงานใน

ตวับง่ชี ้2.1  6 ขอ้เทา่เดมิ แต่
เน่ืองจากไมส่ามารถผา่นเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม
ขอ้ 8 จงึทาํใหค้ะแนนตํ่าลง 

2.2 5.51 5 คณะผูต้รวจปัดคะแนนเทา่กบั 5 
เน่ืองจากคะแนนเตม็ 5  

2.3 2.26 2.26  
2.4 5 5  
2.5 5 4 ภาควชิาอา้งองิผลการประเมนิ

ตวับง่ชีท้ ี ่ 
2.5 จากขอ้มลูหลกัฐานของ
คณะ ซึง่คณะได ้4 คะแนน ทาํ
ใหผ้ลการประเมนิคะแนนตวั
บง่ชีน้ี้ตํ่าลง  
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2.6 4 4  
ตวัช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูต้รวจ หมายเหต ุ

2.7 5 5  
2.8 5 5  
3.1 5 5  
3.2 5 5  
4.1 5 5  
4.2 5 5  
4.3 105,694.92 / 5 คะแนน 63,476.02 / 4.23 คะแนน ภาควชิาขอแกไ้ขขอ้มลูทุนวจิยั

จงึทาํใหค้ะแนนลดลง 
5.1 5 5  
5.2 5 5  

คะแนนเฉลีย่ 4.92 4.57  
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3.2 กิจกรรมคุณภาพอ่ืนๆท่ีมีการดําเนินการ  
 มีการดาํเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 

 

งานทีไ่ดรับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ลาํดบั ภาควชิา/หนว่ยงาน งานทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุกระบวนการภายในเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ 
ชว่งเวลาที่
ดาํเนนิการ 

1 ฝ่ายกจิการนสิติรว่มกบั
ฝ่ายวชิาการ 

เปิดโตะ๊พเิศษรับบรกิารตอบปัญหาใหแ้กน่สิติทีม่ปัีญหาในการ
ลงทะเบยีนและอืน่ๆ 

ส.ค.-57 

2 ฝ่ายบรหิาร ปรับปรงุวัน-เวลา ฉีดปลวก เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทสามารถฉีดปลวก
ไดท่ั้วถงึทีห่อ้งทํางานอาจารยไ์ดท้กุหอ้ง 

ตัง้แต ่ส.ค. 57 เป็น
ตน้ไป 

3 ฝ่ายประกนัคณุภาพ ปรับปรงุแบบฟอรม์การจัดเก็บขอ้มลูและวธิกีารจัดเก็บขอ้มลูเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบั KPI ยทุธศาสตรใ์หมข่องมหาวทิยาลยัทีป่รับ  

ตัง้แต ่ก.ย. 57 เป็น
ตน้ไป 

4 ฝ่ายวางแผน ประชมุเพือ่หาแนวทางในการปรับปรงุวธิกีารจัดทํารายงาน SDA ให ้
ครบถว้นสมบรูณ์มากขึน้ และวางแผนการจัดเก็บ-รายงานขอ้มลู 

ตัง้แต ่14 พ.ย. 56 

5 ฝ่ายวจัิย มอบหมายใหผู้อํ้านวยการฝ่ายวชิาการดแูลงานฝ่ายวจัิยดว้ย เพือ่
ความตอ่เนือ่งของงาน 

ปีงบประมาณ 57 

6 งานบรกิารการศกึษา จัดโตะ๊ทํางานใหมเ่พือ่ใหบ้รกิารไดส้ะดวกมากขึน้ ปีงบประมาณ 57 
7 งานบณัฑติศกึษา ปรับเปลีย่นการตรวจสอบขอ้มลูภาระงานอาจารยบ์ัณฑติศกึษา จากที่

เคยสง่ฟอรม์เปลา่ใหภ้าควชิากรอก เป็นรวบรวมขอ้มลูจากหลกัฐาน
แลว้ใหภ้าควชิาตรวจสอบ 

ตัง้แต ่พ.ค. 57 

8 ภาษาตะวันตก/รัสเซยี นําบทความลงเผยแพรท่างอนิเทอรเ์น็ต(บทความเขยีนคนเดยีว 8 
บทความ เขยีนรว่ม 4 บทความ) www.cvs.chula.ac.th "วารสาร
ศนูยรั์สเซยี" 

ม.ค.-57 

9 ภาษาตะวันออก มกีารปรับปรงุเว็บไซตข์องภาควชิาฯใหม้คีวามน่าสนใจ และมเีนอืห้า
สอดคลอ้งกบัปัจจบุนัมากยิง่ข ึน้ 

พัฒนาเว็บใหมช่ว่ง
ภาคปลาย 56 เริม่ใช ้
งานจรงิ ภาคตน้ 57 

10 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ปรับหลักสตูรเป็นวชิาโท เริม่การศกึษาปลาย 
2556 

11 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

รับอาจารยเ์พิม่ 1 ทา่น พรอ้มแผนการศกึษาตอ่ในระดบัโท-เอก 1-พ.ย.-56 

12 ภาษาองักฤษ มกีารจัดทําแผนการดําเนนิงาน กจิกรรม ประจําปี และดําเนนิการให ้
เป็นไปตามแผน 

1-15 ต.ค.56 

13 ภมูศิาสตร ์ เก็บรวบรวมทะเบยีนประวัตนิสิติ ปี 4 เพือ่การตดิตอ่ในอนาคต ปีงบประมาณ 2557 
14 ภมูศิาสตร ์ จัดทําแบบสอบถามการใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์และหอ้งแผน

ทีข่องภาควชิาฯ 
ปีงบประมาณ 2557 

15 วรรณคดเีปรยีบเทยีบ เวยีนหนังสอืทางอเีมล ์ใหอ้าจารยใ์นภาคแทนการถา่ยสําเนาเอกสาร
แจก 

ปีงบประมาณ 2557 

16 ศลิปการละคร ลงทะเบยีนรับเรือ่งเขา้ เพือ่การตดิตามงาน หรอืเรือ่งสญูหาย ปีงบประมาณ 2557 
17 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน์  ธรรมกลุางกรู เขา้รว่มโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 

ทักษะการใหก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยาสําหรับอาจารยท์ีป่รกึษา
หลกัสตูรเขม้ขน้ ณ รร.คําแสดรเิวอรแ์คว รสีอรฺท จ.กาญจนบรุ ี

4-7 ม.ิย. 57 

18 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

ยา้ยโตะ๊ทํางานเจา้หนา้ทีสํ่านักงาน(ธรุการ) จาก ชัน้ 2 มาชัน้ 1 อยู่
หอ้งตดิกับหอ้งผูอํ้านวยการ เพือ่ใหก้ารตดิตอ่ประสานงานธรุการ
คลอ่งตวัและรวดเร็วขึน้ 

ตัง้แตพ่ฤศจกิายน 
2556 

19 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

ยกเลกิการลงทะเบยีนสือ่โสตทัศนแ์ละสือ่อเิล็กทรอนกิสใ์นสมดุ
ทะเบยีน เปลีย่นมาลงทะเบยีนผา่นสือ่ออนไลนโ์ดยใช ้Google Doc 
ซึง่สามารถทํางานพรอ้มกนัไดห้ลายคนแบบ Real time เพือ่ไมใ่ห ้
เกดิการทํางานซ้ําซอ้น 

ตัง้แตพ่ฤศจกิายน 
2556 

20 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

จัดแยกหนังสอืเกีย่วกบักลุม่ประเทศอาเซยีน(ยกเวน้ประเทศไทย) 
ทางดา้นประวัตศิาสตร ์และวรรณกรรม ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษออกมาเป็น Collection พเิศษตา่งหากที ่ชัน้ 1  เพือ่
อํานวยความสะดวกแกผู่ใ้ชบ้รกิารทีต่อ้งการคน้ควา้และทําวจัิย  ทัง้
ยังเป็นการแกปั้ญหาชัน้หนังสอืทีช่ัน้ 2  เต็ม ใหม้ทีีว่างหนังสอืเพิม่ได ้
อกี 

ตัง้แต ่ตลุาคม 2556 
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กิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) 
ลําดบั ภาควชิา หวัขอ้การเสวนา/กจิกรรม/วชิาที่

ประชมุกลุม่ 
 วันเวลาและสถานทีจั่ด ผูเ้ขา้รว่ม

เป้าหมาย 
ผูเ้ขา้รว่มจรงิ 

1 คณะอกัษร
ศาสตร ์

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง "การ
จัดเอกสาร" 

อ. 22 ต.ค. 56 เวลา 
8.30-12.00 น. ณ หอ้ง 
501/25 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

บคุลากร เจา้หนา้ที ่51 

2 คณะอกัษร
ศาสตร ์

จัดประชมุเจา้หนา้ทีฝ่่ายวชิาการ 
เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจัิย และเจา้หนา้ทีฝ่่าย
กจิการนสิติ 

19 ม.ีค.57 เวลา 10.00-
14.00 น. ณ หอ้งประชมุ
ศ.กติตคิณุสทุธลิักษณ์ 

เจา้หนา้ที ่13 
คน 

เจา้หนา้ที ่13 คน

3 ฝ่ายวจัิย โครงการสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง 
อปุสรรค ความทา้ทาย และกลยทุธใ์น
การตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบั
นานาชาตสิาขาสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศ์าสตร ์โดย อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์อ.ดร.จันทมิา องัคพณชิกจิ  

21-22 ต.ค. 56 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
401/18-19 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

อาจารย ์ นสิติป.โท 5 
อาจารย ์ 60  

4 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง เกณฑก์ารขอกําหนด
ตําแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2556  โดย 
ศ.กติตคิณุ ปราณี กลุละวณชิย ์

พฤ. 6 ก.พ. 57 เวลา 
12.00-14.00 น. หอ้ง 
707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

อาจารย ์ อาจารย ์58 

5 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง การจัดการวารสาร
ทางวชิาการดว้ยระบบ Open Journal 
System โดยอ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

พฤ. 3 เม.ย.57 เวลา 
09.30-11.30 น. ณ 
ศนูยค์อมพวิเตอร ์อาคาร
บรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ อาจารย ์20 
บคุลากร 8 
บคุคลภายนอก 2

6 ฝ่ายวจัิย การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่สง่เสรมิ
การตพีมิพง์านวชิาการเป็น
ภาษาองักฤษ รุน่ที ่1 โดยอ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

7 พ.ค. 57 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 3
เจา้หนา้ที ่1 

7 ฝ่ายวจัิย การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่สง่เสรมิ
การตพีมิพง์านวชิาการเป็น
ภาษาองักฤษ รุน่ที ่1 โดยอ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

14 พ.ค. 57 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

อาจารย ์ อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 2

8 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง ทําอยา่งไรจงึจะ
พัฒนาวารสารวชิาการใหอ้ยูใ่นฐาน 
Scopus 

อ. 20 พ.ค.57 10.00-
12.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ อาจารย ์4 
บคุลากร 1 
บคุคลภายนอก 2

9 ฝ่ายวจัิย การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่สง่เสรมิ
การตพีมิพง์านวชิาการเป็น
ภาษาองักฤษ รุน่ที ่1 โดยอ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

21 พ.ค. 57 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

อาจารย ์ อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 2

10 ฝ่ายวจัิย จัดเสวนาในโครงการอาศรมวจัิย เรือ่ง 
แนวทางการขอทนุวจัิยจากแหลง่ทนุ
ภายนอก 

พฤ. 4 ก.ย. 57 หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ีเวลา 11.30-
13.00 น. 

 อาจารย ์20 อาจารย ์14  
บคุลากร  1 

11 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ประชมุ และอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
เกณฑต์วัชีว้ัดและการจัดทํารายงาน
ประเมนิตนเอง 

20 พ.ค. 57 เวลา 9.00-
11.30 น. ณ ศนูย์
คอมพวิเตอร ์คณะอกัษร
ศาสตร ์

อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ที ่30 

อาจารย ์7 
เจา้หนา้ที ่21 

12 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
เกณฑต์วัชีว้ัดและการจัดทํารายงาน
ประเมนิตนเอง ครัง้ที ่2 

8 ก.ค. 57 เวลา 10.00-
12.00 น. หอ้ง 711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ที ่

เจา้หนา้ที ่16 
อาจารย ์ 8 

13 ภาษาตะวันตก โครงการสมัมนาภาควชิาภาษา
ตะวันตก เรือ่ง "การพัฒนาทักษะการ
คดิใหน้สิติอกัษร จฬุาฯ" 

19-21 ม.ีค. 57 อาจารย ์28 อาจารย ์ 27 

14 ภาษาตะวันตก โครงการจัดทําตน้แบบในการพัฒนา
ทักษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
สําหรับนสิติทางดา้นภาษาวรรณคดี
และวัฒนธรรม  

วันที ่19 พ.ค. 57 เวลา 
12.00-17.00 น./ 
Novotel Siam 

อาจารย ์20 อาจารย ์20

15 ภมูศิาสตร ์ สมัมนาผูส้อนวชิาพืน้ฐานอกัษรศาสตร ์
(วชิา 2205200 มนุษยก์บัภมูศิาสตร)์ 

25-เม.ย.-57 อาจารย ์5 อาจารย ์4    
วทิยากร 11  
บคุลากร 2 
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รายช่ือคณาจารย 
 

ภาควชิา สถานภาพ ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 1 นางชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต ศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 2 นางสาวณฐัพร  พานโพธ์ิทอง ผศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 3 นางสาวใกลรุ่้ง  อามระดิษ อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 4 นายอนนัต ์ เหล่าเลิศวรกุล อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 5 นางสาวธีรนุช  โชคสุวณิช อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 6 นางสาวดาวเรือง  วทิยารัฐ อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นายปรมินท ์ จารุวร ผศ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางสาวประไพพรรณ  พ่ึงฉิม อ. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางสาวศิริพร   ภกัดีผาสุข             ผศ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นายอาทิตย ์  ชีรวณิชยก์ลุ               อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นางสาวธานีรัตน์    จตุัทะศรี       อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นางนํ้าผึ้ง   ปัทมะลางคุล           อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นางสาวม่ิงมิตร  ศรีประสิทธ์ิ อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นายชยัรัตน์  พลมุข อ. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นางสาวมุจลินท ์ สุดเจริญ อ. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 16 นางสาวหตัถกาญจน์  อารีศิลป อ. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 นางสุกญัญา  สุจฉายา รศ. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 นางสาวสุจิตรา  จงสถิตยว์ฒันา รศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นางศิราพร  ณ  ถลาง ศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางเทพี  จรัสจรุงเกียรติ อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นายวิภาส  โพธิแพทย ์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 1 นางสาวสุรีย ์ ชุณหเรืองเดช ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 2 นางเดือนเตม็  กฤษดาธานนท ์ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 3 นางนูรีดา  หะยยีะโกะ อ. ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 4 นางสาวชญัญพร  ปริญญาวฒิุชยั ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวทศันีย ์ สินสกลุ      ผศ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางกนกวรรณ  เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ รศ.ดร 
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ภาควชิา สถานภาพ ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวหทยั    แซ่เจ่ีย อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางอรรถยา   สุวรรณระดา รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางนํ้าทิพย ์  เมธเศรษฐ        ผศ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นางสาวสมพรนุช  ตนัศรีสุข         อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นายสืบพงศ ์ ชา้งบุญชู               อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นางสาวสุภาพร  บุญรุ่ง อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นายธีรวฒัน์  ธีรพจนี อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นายอษัฎายทุธ  ชูศรี   อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นายมานพ  อาดมั อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 16 นายกมล  บุษบรรณ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 17 นายชานป์วชิช ์ ทดัแกว้ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 18 นางสาวอภิรดี  เจริญเสนีย ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 19 นางสาวศนัสนีย ์ เอกอจัฉริยา อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 20 นางสาวยพุวรรณ  โสภิตวฒิุวงศ ์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 21 นางสาวมทันา  จาตุรแสงไพโรจน์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 22 นางสาวรัฐพร  สวรรคพิ์ทกัษ ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 23 นางสาวชุติมณฑน์  เกษมณี อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 24 นางสาวพิชญาดา  เมฆหิรัญศิริ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 25 นายทรงศกัด์ิ  หมดัสะและ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางสิริมนพร สุริยะวงศไ์พศาล รศ.ดร 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 นายประพจน์  อศัววรุิฬหการ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 28 นางพชันี   ตั้งยนืยง รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 29 นางสาวมนธิรา  ราโท รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 30 นางสาวชมนาด ศีติสาร  ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 31 นางสาวศศรักษ ์ เพชรเชิดชู อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 32 นายวรวฒิุ  จิราสมบติั ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

33 นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ   
(Mrs. Kiyomi  Iketani) 

 

ภาษาตะวนัออก ลูกจา้งชัว่คราวชาว 34 นางสาวนะฑซุ์กิ มะทซุ์อิ   
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ต่างประเทศ (Ms.Natsuki Matsui) 

ภาษาตะวนัออก พนกังานวสิามญั 35 นางสาวฮแย-จอง ยนู 
(Ms.Hyejung Yun) 

 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 1 นางสาวภคัพรรณ  ทิพยมนตรี อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวรักสงบ  วจิิตรโสภณ ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางณิดา  ติรณสวสัด์ิ อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางดวงฤดี    เจริญบณัฑิต อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวฐาปนจัฉร์   ขนุภกัดี อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวจิตติมา  พฤฒิพฤกษ ์ อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวมธุริน  ลีละเศรษฐกลุ อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางสาวพราว  เศรษฐบุตร อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางสาวนิภาพร  ตั้งต่อฤทธ์ิ อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นางสาวดริณทิพย ์ จนัทร์สิทธ์ิ อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นางสาววริตตา  ศรีรัตนา อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นางสาวนิรดา  สีมากลุ ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 13 นางคารินา  โชติรว ี ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 14 นางสุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ รศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 15 นางสุนิจ  สุตณัฑวบูิลย ์ ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 16 นางสาวปทมา  อตันโถ ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 นางสาวณฐัมา  พงศไ์พโรจน์ รศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 นางสาวสมจิต  จิระนนัทิพร อ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นางสาวดารินทร์  ประดิษฐทศันีย ์ ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางสาวจิรันธรา  ศรีอุทยั ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นายศุภกาญจน์  เอ่ียมหฤท ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 นางสาวปรีณา  แข่งขนั อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางปรีมา  มลัลิกะมาส รศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นางรองรัตน์  ดุษฎีสุรพจน์   ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 นางรศนาภรณ์  วรีวรรณ   อ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางสุเบญจา   เผา่เหลืองทอง         อ. 
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ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

27 นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนดริ์ช 
(Mr.William Cater Handrich) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

28 นาย อิงโก ้เพเทอร์ส  
(Dr.Ingo Peters) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

29 นางจิลล ์เมต็คาฟ  
(Mrs.Jill Metcalfe) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

30 นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี 
(Mr.Robert Michael Crabtree)  

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

31 นายโทน่ี โอ นีลล ์
(Mr.Tony O'Neill) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

32 นายแอนดรูว ์ จอห์น  ลอบบ ์
(Mr.Andrew John Lobb) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

33 นายไซมอน เจ.พี. ไรท ์ 
(Mr.Simon J.P. Wright) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

34 นายโดนลัด ์สกอ็ต ฮมัฟรียส์  
(Mr. Danald Scott Hamphries) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

35 นายจอห์น แจค็สัน ดงัเคิน 
(Mr.John Jackson Duncan) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

36 นายสกอ็ต โจเซฟ โอลดเ์มิน  
(Mr.Scott Joseph Oltmann) 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

37 นางสาวเชลซี ลอวเ์รน มิลเลอร์ 
(Ms.Chelsea Lauren Miller) 

 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นายสุเนตร  ชุตินธรานนท ์ รศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวภาวรรณ  เรืองศิลป์ อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 เรือโทดินาร์     บุญธรรม                 อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นายจุฬิศพงศ ์  จุฬารัตน์                   ผศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาววลิลา  วิลยัทอง อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาววาสนา  วงศสุ์รวฒัน์ ผศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นายธนาพล  ล่ิมอภิชาต อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นายตุลย ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นายสุธาชยั  ยิม้ประเสริฐ รศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางสาวสุวมิล  รุ่งเจริญ ผศ. 
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ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสาวิตรี  เจริญพงศ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 1 นางสาววภิาดา  เพช็รรักษ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นายสุกิจ  พูพ่วง อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวเพญ็พิสาข ์ ศรีวรนารถ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาววลิาสินีย ์    แฝงยงค ์          อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาววรุณี   อุดมศิลป ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวภาสุรี    ลือสกลุ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวอติพร     เสถียรสุต อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางสาวหน่ึงหทยั  แรงผลสัมฤทธ์ิ    อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางสาวปาจรีย ์ ทาชาติ อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นายพิริยะดิศ  มานิตย ์ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นางสาวนิธิวดี  ศรีหงส์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นายรมย ์ ภิรมนตรี อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นางสาวภณิตา  ศิลปวทิยาดิลก อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นางสาวนาถพร  กาญจนภิญโญวงศ ์ อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นายธนกร  แกว้วภิาส อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 16 นายนรุตม ์ เจา้สกลุ อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 17 นางสาวนนัทนา  อนนัทโ์กศล อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 18 นายวรรณชยั  คาํภีระ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 19 นายวโิรจน์  โกศลฤทธิชยั อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 20 นายอคัร  เชา้ฉอ้ง อ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นายสรรควฒัน์  ประดิษฐพงษ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 นางถนอมนวล    โอเจริญ ศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางสาววรรณา  แสงอร่ามเรือง รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นายสถาพร  ทิพยศกัด์ิ รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 นางสาวสิริวรรณ  จุฬากรณ์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางชูศรี  มีวงศอุ์โฆษ รศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 นางสาววลิิตา  ศรีอุฬารพงศ ์ ผศ.ดร. 
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ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 28 นางสาวหน่ึงฤดี  โลหผล ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 29 นางสาวสุวรรณา  สถาปัตยพ์ฒันา อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 30 นางสาวอารตี  แกว้สัมฤทธ์ิ  อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 31 นางจนัทรา  ประมูลทรัพย ์ อ. 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

32 นางอนัทเ์ยอ  เลารา ลูอีเซอ ซไตรท ์
(Dr.Antje Laura Luise Streit) 

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

33 นางสาวไรซา  ซาไนวา  
(Ms.Raisa  Dzanaeva) 

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

34 นายเปาโล ยรูอล  

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

35 นางโซฟี เอลก็ซานดร้า โคลเอ ้รารูท วิน
เซนต ์

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

36 นางจูลี รัชตรณชยั ปงโปนี  
(Ms. Julie Rujataronajai - Pomponi) 

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ 

37 นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริโอ อินา
ซุนกา มาร์กา (Ms.Catalina del Rosadio 
Inazunta Marca) 

 

ภาษาตะวนัตก พนกังานวสิามญั 38 นางสาวเลารา กสัโตร ซานเชส  
(Ms. Laura Castro Sanchez) 

 

ภาษาตะวนัตก พนกังานวสิามญั 39 นายเฆราร์โด กรูซ บิลเชซ  
(Mr.Gerardo Cruz Vichez) 

 

ปรัชญา ขา้ราชการ 1 นายสมภาร  พรมทา ศ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางกนิษฐ์   ศิริจนัทร์          อ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นายเกษม  เพญ็ภินนัท ์ ผศ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวศิรประภา  ชวะนะญาณ อ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวศริญญา  อรุณขจรศกัด์ิ อ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นายวศิน  บุญพฒันาภรณ์ อ. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นายปราชญ ์ ปัญจคุณาธร อ. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางเน่ืองนอ้ย  บุณยเนตร รศ. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางสาวสิริเพญ็  พิริยจิตรกรกิจ ผศ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางสุวรรณา  สถาอานนัท ์ รศ.ดร. 
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ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นายโสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์ รศ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 12 นางสาวธิดาวดี  สกลุโพน อ. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นางดวงเนตร  วงศป์ระทีป อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวอรนุช  เศวตรัตนเสถียร อ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวเนณุภา    สุภเวชย ์             อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาววชิราภรณ์   คลงัธนบูรณ์ อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวเสาวภา  หลิมวจิิตร อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นายทรงพนัธ์  เจิมประยงค ์ อ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 7 นายสมศกัด์ิ  ศรีบริสุทธ์ิสกลุ ผศ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางจินดารัตน์  เบอรพนัธ์ุ ผศ. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางสาวพิมพร์ําไพ  เปรมสมิทธ์ ผศ.ดร. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 1 นางสาวจารุณี  หงส์จารุ รศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 2 นายฤทธิรงค ์ จิวากานนท ์ ผศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 3 นายดงักมล  ณ ป้อมเพชร อ. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวพนัพสัสา  ธูปเทียน อ. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวปริดา  มโนมยัพิบูลย ์ อ.ดร. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นายปิยะวฒัน์  ธรรมกลุางกรู อ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นายกฤษรา   วริศราภูริชา ผศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางพรรัตน์  ดาํรุง รศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นายปวิตร  มหาสารินนัทน์ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางศิริวไิล  ธีระโรจนารัตน์            ผศ.ดร. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางพรรณี  ชีวนิศิริวฒัน์      ผศ.ดร. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวฐิติรัตน์  ป้ันบาํรุงกิจ อ.ดร. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวชนิตา ดวงยหิวา อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวอารีรัตน์  แพทยนุ์เคราะห์ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวพทุธพร  อารีประชากลุ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวมลัลิกา  สุกิจปาณีนิจ อ. 

ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางสาวธีราภรณ์  รติธรรมกลุ ผศ.ดร. 
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ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นายพิทยาวฒัน์  พิทยาภรณ์ ผศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวภาวดี  สายสุวรรณ อ. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 4 นางธีระพนัธ์  เหลืองทองคาํ ศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 5 นางสาวก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา รศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 6 นายวโิรจน์  อรุณมานะกลุ รศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางสาวถนอมนวล  หิรัญเทพ อ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวศิริพร  ศรีวรกานต ์ อ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวชุติมา  ประกาศวฒิุสาร      ผศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นายสุรเดช   โชติอุดมพนัธ์ ผศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวทอแสง เชาวชุ์ติ ผศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวแพร  จิตติพลงัศรี อ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางอนงคน์าฎ  เถกิงวทิย ์ รศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางสาวตรีศิลป์  บุญขจร รศ.ดร. 

หน่วยบริหารวิชาอารย
ธรรมไทย 

ขา้ราชการ 1 นายสถาพร  อรุณวลิาศ อ. 

หน่วยบริหารวิชาอารย
ธรรมไทย 

พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวเพ่ิมทิพย ์ บวัเพช็ร์ อ. 

ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางทองทิพย ์ พลูลาภ อ.ดร. 



  201 

รายช่ือผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดตางๆ 
 

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.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์ กรรมการ 
11. ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 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 
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14.  หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
15.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
16.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ กรรมการ 
17.  หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร กรรมการ 
18.  หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
19.  หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
20.  อาจารย ์ดร.วิลลา  วิลยัทอง กรรมการ 
21.  อาจารยส์มจิต  จิระนนัทิพร กรรมการ 
22.  อาจารย ์ดร. ธีรนุช  โชคสุวนิช กรรมการ 
23.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรุณี  อุดมศิลป กรรมการ 
24.  อาจารย ์ดร.เกษม  เพญ็ภินนัท ์ กรรมการ 
25.  อาจารย ์ดร.พิทยวฒัน์  พิทยาภรณ์ กรรมการ 
26.  อาจารยป์วิตร  มหาสารินนัทน ์ กรรมการ 
27.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ชีวินศิริวฒัน ์ กรรมการ 
28.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชญัญาพร  ปริญญาวฒิุชยั กรรมการ 
29.  อาจารย ์ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร กรรมการ 
30.  ผูอ้าํนวยการศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
31.  ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
32.  ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ กรรมการ 
33.  ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
34.  ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
35.  ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ กรรมการ 
36.  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารคณะอกัษรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
37.  นายสุธรรม โตฤกษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
1. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ   สาํนกัคณบดี  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย  บุณยเนตร  ภาควิชาปรัชญา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยป์รีมา  มลัลิกะมาส   ศูนยก์ารแปลฯ  กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล  ภาษาตะวนัตก  กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน ์  ประวติัศาสตร์  กรรมการ 
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6. อาจารย ์ดร.ณิดา  ติรณสวสัด์ิ   ภาษาองักฤษ  กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง  เชาวชุ์ติ  วรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
8. อาจารยป์ระไพพรรณ  พึ่งฉิม   ภาษาไทย  กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิริยะดิศ มานิตย ์  ภาษาตะวนัตก  กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.หน่ึงหทยั  แรงผลสมัฤทธ์ิ  ภาษาตะวนัตก  กรรมการ 
11. อาจารย ์ดร.อารตี  แกว้สมัฤทธ์ิ   ภาษาตะวนัตก  กรรมการ 
12. อาจารย ์อภิรดี  เจริญเสนีย ์    ภาษาตะวนัออก  กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.อรรถยา สุวรรณระดา  ภาษาตะวนัออก  กรรมการ 
14. อาจารย ์ดร.ยพุวรรณ โสภิตวฒิุวงศ ์   ภาษาตะวนัออก  กรรมการ 
15. อาจารยพ์นัพสัสา  ธูปเทียน    ภาควิชาศิลปการละคร กรรมการ 
16. นางปัทมา  ฮอวกิ์นส์    ภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
17. นางสาวภูษณิศา  ไชยแกว้    ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
18. นายสรคม  ดิสสะมาน    บรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
19. นางสาววณิชยา สนธิใจ    อารยธรรมไทย  กรรมการ 
20. นางสาวสุดารัตน ์ โคตรสมบติั   ฝ่ายวางแผน  กรรมการ 
21. นางกญัญก์นก  สิงหฤกษ ์    ฝ่ายวิรัชกิจ  กรรมการ 
22. นางวรรณภา  จดัสนาม    ฝ่ายวิจยั   กรรมการ 
23. นางสุปริญา ลุลิตานนท ์    ศูนยส์ารนิเทศฯ  กรรมการ 
24. นายพรเทพ  โตชยางกรู    ศูนยไ์ทยศึกษา  กรรมการ 
25. นางสาวกมลวรรณ  อกัษร    ศูนยก์ารแปลฯ  กรรมการ 
26. นางสาวนิภาพร  อางควนิช    ศูนยก์ารแปลฯ  กรรมการ 
27. นายศุภวิชญ ์ ธนเจริญประดิษฐ ์   ศูนยค์อมพิวเตอร์  กรรมการ 
28. นางสาวศิริรัตน ์ ผลหมู่    ศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
29. นายฉลอง  แสงสิริวิจารณ์    ศูนยว์ิจยัประมวลผล กรรมการ 
30. นายวิทยาภรณ์ วาระเพียง    หน่วยโสตฯ  กรรมการ 
31. นางวิภา  หอมศิริ     ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
32. นางจุฑามาศ  จนัทร์แกว้    งานคลงัและพสัดุ  กรรมการ 
33. นางพรลภสั เชวงวณิชชา    งานประกนัคุณภาพ กรรมการและ
เลขานุการ 
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คณะผู้จัดทาํรายงานประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2557 

 
 

1. อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 
2. นางพรลภสั เชวงวณิชชา  เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพ 

 
 

ออกแบบปกโดย   อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์
ภาพปกโดย    หน่วยโสตทศันศึกษา คณะอกัษรศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณขอ้มูลจากทุกส่วนงานในคณะฯและทุกท่านท่ีช่วยรวบรวมขอ้มูล 
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