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คาํนาํ 
 

  รายงานประจาํปีฉบบัน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูลทุกดา้นของคณะอกัษรศาสตร์ ทั้งเร่ืองตวัช้ีวดั
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มีคุณภาพสูง เข้าร่วมประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้ งระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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รวมถึงภาควิชาต่างๆจดับริการเป็นจาํนวนมาก แสดงถึง   “การเป็นท่ีพึ่งของสงัคมทางวิชาการ” อยา่ง
ไร้ขอ้สงสยั 
 
  รายงานฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยบุคลากรทุกฝ่ายในคณะอกัษรศาสตร์ และคณะผูจ้ดัทาํ
ร่วมมือรวบรวม รายงานและตรวจสอบข้อมูล คณะผูจ้ ัดทําได้ทุ่มเทเวลาเป็นอย่างมากในการ
ตรวจสอบขอ้มูลจากทุกแหล่ง เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่ารายงาน
ประจาํปีฉบบัน้ี จะสะทอ้นใหเ้ห็นสถานภาพ และคุณภาพท่ีกา้วหนา้ของคณะอกัษรศาสตร์ในภารกิจ
ต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายท่ีร่วมกนัทาํรายงานประจาํปีอนัเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคณะ
อกัษรศาสตร์และวิชาการดา้นน้ีใหม้ัน่คงสืบไป 
 
 

           
(รองศาสตราจารย ์ดร.ก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2559 เป็นจาํนวนมาก ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 29) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ   6 คน  

ระดบัชาติ       6 คน  (6 รางวลั) 
ระดบันานาชาติ       0  คน  (0 รางวลั) 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 470 รายการ 

ระดบัชาติ  429  รายการ 
ระดบันานาชาติ    41  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 52 รายการ 
ระดบัชาติ   21 รายการ 
ระดบันานาชาติ    31 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 39 คน  
รวม 39 รายการ 

 
ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 79) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  50 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   56 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  0 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  0 รายการ  
ศิษยเ์ก่า  6 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   6 รายการ 
ศิษยเ์ก่า    -  คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ     - รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 129 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 8 คน    

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 9  -  รุ่นท่ี 10     มีจาํนวนทั้งหมด  3  คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา  
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ระดบัปริญญาโท 35 คน      จาํนวน  35 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 20 คน      จาํนวน  20 รายการ 
 

ด้านกิจกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 118) 
 การการจดัประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา 61  กิจกรรม 
 การจดัการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 3 คร้ัง 

 

ด้านการวจิัย  (ดูรายละเอียดหน้า 128) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 35 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 55 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2559 จาํนวน 9 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 9 รายการ  
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 145) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 73 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 7,060 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ี้จดัโดยศูนยบ์ริการวิชาการ 72 โครงการ มี

ผูรั้บบริการ 4,865 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ี้จดัโดยศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  
1 โครงการ มีผูรั้บบริการ 2,195 คน 

 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 71 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 6,633 
คน 

 
ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 146) 

 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 48 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 45 คน 

 
 

 



บทท่ี 1  

ข้อมูลพืน้ฐานในปัจจุบันของ
หน่วยงาน 

 
 

1.1 ประวติั และโครงสร้างหน่วยงาน 8 
1.2 รายช่ือผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ 11 
1.3 วสิัยทศัน์/พนัธกิจ/ภารกิจหลกัของหน่วยงาน 14 
1.4 ระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ 15 
1.5 ทรัพยากร 16 
1.6 ผลผลิต 20  

 

 

 



8 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

1.1 ประวตัิ และโครงสร้างหน่วยงาน 
จากคณะอักษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์มาเป็นคณะอักษรศาสตร์ 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวได้เสด็จพระราช

ดาํเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบญัชาการโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว (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 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยม
อกัษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปีแรกวิชาท่ีสอนเป็นวิชาอกัษรศาสตร์โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร์ ในภายหลงัได้เพิ่ม
ภาษาเยอรมนัข้ึนอีกวิชาหน่ึง หลงัจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหน่ึงปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผูส้ําเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูมธัยมอกัษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473น้ีได้เปิดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรสามปี โดยจดัสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปีแรกและวิชาครูในปีท่ี 3 ทาํนองเดียวกนั
กบัวิชาอกัษรศาสตร์ ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยมเช่นกนั 

ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกจากกนัเป็น
สองคณะ คือ คณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์แบ่งออกเป็นแผนกอกัษรศาสตร์
และแผนกฝึกหัดครู แต่ในปีเดียวกนันั้นเองคณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ไดก้ลบัยบุรวมเป็นคณะ
เดียวกนัอีกและแบ่งงานออกเป็น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิสิกส์ 
แผนกชีววิทยา แผนกคณิตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกภาษาปัจจุบัน 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  



ในปี พ.ศ. 2486 ไดมี้การแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็นคณะอกัษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกนัอีกคร้ังหน่ึง แต่ยงัมีคณบดีคนเดียวกนัและมีการบริหารงานร่วมกนัต่อมาในปี 
พ.ศ.2491 คณะอกัษรศาสตร์ได้เปล่ียนช่ือเป็น คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ เพื่อเปิดการสอนในขั้น
ปริญญาครุศาสตรบณัฑิตข้ึน ในขณะนั้นคณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์และ
ประวติัศาสตร์ และแผนกวิชาครุศาสตร์ 

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

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

ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวนัออก แผนกวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาภาษาตะวนัตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวติัศาสตร์ และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจดัตั้งแผนกวิชาปรัชญาข้ึน รวมทั้ง
จดัตั้ งแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปีเดียวกันน้ีเอง ได้แยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ออกมาเป็น
แผนกวิชาหน่ึงต่างหากดว้ย 

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

ปี  พ .ศ . 2520 จัดตั้ งแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี  พ .ศ . 2522 เป ล่ียนจากคําว่า “แผนกวิชา” เป็น 
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้ งภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

จนถึงปัจจุบัน  (พ.ศ.  2559)  คณะอกัษรศาสตร์ได้ผลิตอกัษรศาสตรบัณฑิตไปแลว้  80  รุ่น  มี
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  2  หลกัสูตร  คือ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  ประกอบดว้ยสาขา
วิชาเอก  15  สาขาวิชา  วิชาโท  28  สาขาวิชา  และหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาและ
วฒันธรรม  (หลักสูตรนานาชาติ)  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  
จาํนวน   21  หลกัสูตร  ในจาํนวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  จาํนวน  1  หลกัสูตร  
หลกัสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส  จาํนวน  1  หลักสูตร  และหลักสูตรสหสาขาวิชาท่ี
รับผดิชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอ่ืน  จาํนวน  4  หลกัสูตร และมีหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต  จาํนวน  13  
หลกัสูตร   ในจาํนวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  จาํนวน  1  หลกัสูตร  หลกัสูตรท่ี
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส  จาํนวน  1  หลกัสูตร  และหลกัสูตรสหสาขาวิชาท่ีรับผดิชอบร่วมกบั
คณะและสถาบนัอ่ืน  จาํนวน  1  หลกัสูตร 
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โครงสร้างของคณะอักษรศาสตร์ 

 



1.2 รายช่ือผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์  
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา 
 คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

รองคณบด ี
 

 
 
 

  

 
  
 
   
 
 รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ อรุณมานะกลุ 
รับผดิชอบงานวางแผนและพฒันาทรัพยากร 
             และงานประกนัคุณภาพ 

 
  
 
 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ 
         รับผดิชอบงานบริหารจดัการทรัพยากร 
             และงานประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 
 

 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.วลิิตา ศรีอุฬารพงศ ์
รับผดิชอบงานพฒันาหลกัสูตรพฒันาการเรียน 

การสอน และบริการวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ชีวนิศิริวฒัน์ 

           รับผดิชอบงานส่งเสริมผลงานวชิาการ 

 
 
 
 
 
 

     อาจารยด์งักมล ณ ป้อมเพชร 
     รับผดิชอบงานกิจการนิสิตและ 

   ศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

  
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุรเดช โชติอุดมพนัธ์ 
 รับผดิชอบงานพฒันาความเป็นนานาชาติ 
      และส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร 
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ผู้ช่วยคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรดา จติรกร  
รับผดิชอบงานพฒันาความเป็นนานาชาติและ

ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ 
รับผดิชอบงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร 

             อาจารย์ ดร. วรรณชัย คาํภีระ  
รับผดิชอบงานกายภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา และ

อาคารมหาจักรีสิรินธร 

อาจารย์ ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
รับผดิชอบงานส่งเสริมผลงานวชิาการ 

อาจารย์ ดร. วริตตา ศรีรัตนา 
รับผดิชอบงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร 

(ผู้ช่วย) 

อาจารย์ ดร. เพิม่ทิพย์ 
บัวเพช็ร์ 
เลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัญญพร จาวะลา 
รับผดิชอบงานบริหารและวชิาการ 



หัวหน้าภาควชิา 

 

   
ผศ.ดร.ศิริพร ภกัดีผาสุข รศ.ปรีมา มลัลิกะมาส ผศ.ดร. จุฬิศพงศ ์จุฬารัตน์ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวตัิศาสตร์ 

 

 

 

รศ.ดร.ศิริวไิล เปรมศรีรัตน์ อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร ผศ.ปวติร มหาสารินนัทน์ 

ภูมศิาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปการละคร 

   
ผศ.ดร.เกษม เพญ็ภินนัท ์ ผศ.ดร.พิทยาวฒัน์ พิทยาภรณ์ ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต ์

ปรัชญา ภาษาศาสตร์ วรรณคดเีปรียบเทยีบ 
 

 
 

 

 
ผศ.ดร.สุรีย ์ ชุณหเรืองเดช     รศ.ดร.หน่ึงฤดี โลหผล 

                     ภาษาตะวนัออก            ภาษาตะวนัตก 
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1.3 วสัิยทศัน์/พนัธกิจ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
  

 

 

วสัิยทศัน์ 

เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอา้งอิงทางดา้นมนุษยศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมของไทยและต่างประเทศ  โดย
เป็นท่ียอมรับในระดบัสิบอนัดบัแรกของมหาวิทยาลยัในเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ปรัชญา/ ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้าํในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิชาการและภูมิปัญญาของสงัคม 

 
พนัธกิจ 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการขั้นสูงท่ีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนองความตอ้งการของสงัคมทั้งดา้น
วิชาการและวชิาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื   

 
วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณค่าต่อสงัคมไทยและมีความพร้อมเป็นพลเมืองโลก 
2) ผลิตองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีมีคุณค่าต่อสงัคมไทยและเป็นท่ียอมรับในสงัคมโลก 
 

  
 
 
 
 
 
 



1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ 
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 ประจาํปีงบประมาณ 2559  
งบประมาณเงินรายได ้  158,491,747 บาท   
งบประมาณเงินแผน่ดิน     23,263,456 บาท 
รวมงบประมาณท่ีไดรั้บ    181,755,203 บาท 
 

158,491,747

23,263,456

เงนิแผน่ดนิ
เงนิรายได้

 
 

บุคลากร  
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดับท่ี ประเภท จํานวน 
1 จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนทั้งหมด 102 
2 จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุน --เพศชาย 27 
3 จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุน --เพศหญิง 75 
  รวม  204 

 
 
 
 
 
 

 



จํานวนอาจารย์ ปีงบประมาณ 2559 จําแนกตามภาควชิา/ตําแหน่งวชิาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  

หมายเหตุ : ขอ้มูลจาํนวนอาจารยต์ามตารางน้ี ไม่รวม อาจารยแ์ลกเปล่ียน จาํนวน 4 คน ของภาควิชาภาษาตะวนัตก 

ลําดบั หน่วยงาน 
ขา้
รา
ชก

าร
 

พน
กัง
าน
มห

าว
ิทย

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
วิส

าม
ญั 

รวม 

ตาํแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

รวม 

1 ภาควชิาภาษาไทย 5 10 2       17 1 1 4 11 17 13 4   17 

2 
ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก 

3 23 6   2 1 35   5 10 20 35 22 12 1 35 

3 
ภาควชิาภาษา
ตะวนัตก 

1 18 8 2 6 1 36 1 4 8 23 36 22 12 2 36 

4 
ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 

1 9 13   11   34   2 11 21 34 13 17 4 34 

5 
ภาควชิา
ประวติัศาสตร์ 

1 8 3       12   2 7 3 12 10 2   12 

6 ภาควชิาภูมิศาสตร์   8         8     3 5 8 4 4   8 

7 
ภาควชิาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

  5         5     4 1 5 5     5 

8 
ภาควชิา
ภาษาศาสตร์ 

  4 2 1     7 1 2 2 2 7 7     7 

9 ภาควชิาปรัชญา 1 6 2 1     10 3   4 3 10 8 2   10 

10 
ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

1 6 3       10     4 6 10 6 4   10 

11 
ภาควชิาศิลปการ
ละคร 

3 4 1 1     9 1 1 2 5 9 2 7   9 

12 
ศูนยก์ารแปลและ
การล่ามฯ 

  2         2     1 1 2 2     2 

13 
หน่วยวชิาอารย
ธรรมไทย 

1 1         2       2 2 1 1   2 

14 ศูนยไ์ทยศึกษา   1         1       1 1 1     1 

15 หลกัสูตร BALAC           5 5       5 5 5     5 

รวมทั้งส้ิน 17 105 40 5 19 7 193 7 17 60 109 193 121 65 7 193 
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สารนิเทศ 

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

ตารางท่ี 1    จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ์ ปีงบประมาณ 2559 
 
 

ประเภท หน่วย ทรัพยากรที่จัดซ้ือ  ทรัพยากรที่ได้รับ ทรัพยากรที่มีทั้งหมด  

หนังสือ เล่ม 4,425 3,572 248,578 
วิทยานิพนธ์/
รายงานการวิจัย 

เล่ม 0 188 5915 

วารสาร ช่ือ 37 135 172 
วีดิทัศน์ เรื่อง 0 0 2,771 
เทปบันทึกเสียง เรื่อง 0 0 804 
ซีดีรอม เรื่อง 60 38 1,812 
ดีวีดี/วีซีดี เรื่อง 112 33 1,501 
สไลด์ เรื่อง 0 0 11 

เครื่องแต่งกาย/
ผ้าทอมือ/
เครื่องเงิน 

ช้ิน 0 53 378 

เกมฝึกสมอง เกม 0 0 8 
 



 ตารางท่ี 2 ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจดัซ้ือในปีงบประมาณ 2559 แยกตามสาขาวิชา (Subject) 

ภาควชิา/สาขาวชิา 
หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร  
(ช่ือเร่ือง) 

ซีดีรอม 
 (ช่ือเร่ือง) 

ดีวดีี/วซีีด ี
(ช่ือเร่ือง) 

ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ 1,031 31 3   
บรรณารักษศาสตร์ 17       
ประวติัศาสตร์ 71       
ปรัชญา 14 7     
ภาษาตะวนัออก          
สาขาวิชาภาษาเกาหลี 16       
สาขาวิชาภาษาจีน 184     4 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 125       
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต ้ 75       
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 11   2   
ภาษาตะวันัตก         
สาขาวิชาภาษาโปรตุเกรส 42   5   
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 79   3 7 
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 61 4 2 1 
สาขาวิชาภาษาสเปน 104   19 1 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 48   2 1 
ภาษาไทย 132 1     
ภาษาศาสตร์ 25 1     
ภาษาองักฤษ 75       
ภูมิศาสตร์ 3       
วรรณคดีเปรียบเทียบ 63   1 1 
ศิลปการละคร 38       
ศูนย์์วรรณคดีศึกษา 83       
ศูนยก์ารแปล-ล่าม 22       
ศูนยไ์ทยศึกษา 100 1     
หลกัสูตรภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 191   1   
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย 21       
รวม 2,631 45 38 15 
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1.6 ผลผลิต  

หลักสูตร    
จํานวนหลักสูตรและรายช่ือหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2559 
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 

1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)   
     หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 

หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.   
     2556) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาศิลปการละคร (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
10.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต  และพทุธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง     
       พ.ศ. 2557) 
11.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
12. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวฒันธรรมและวรรณคดีญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 
13.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
14.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)   
15.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสเปน  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2557)   
16.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
17.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)      
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาประวติัศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 



3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต  และพทุธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.  
     2557) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวฒันธรรมและวรรณคดีญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  
10.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
11.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  
12   หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2546) 
 1.1  สาขาวชิาภาษาไทย 
 1.2  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
 1.3  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 
 1.4  สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 1.5  สาขาวชิาสารนิเทศศึกษา 
 1.6  สาขาวชิาปรัชญา 
 1.7  สาขาศิลปการละคร 
 1.8  สาขาวชิาภาษาบาลีและสันสกฤต 
 1.9  สาขาวชิาภาษาจีน 
 1.10 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
 1.11 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
 1.12 สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
 1.13 สาขาวิชาภาษาสเปน 
 1.14 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
 1.15 สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
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จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559  แยกตามสาขาวชิา 
สาขาวชิา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี  2 ช้ันปีท่ี  3 ช้ันปีท่ี 4 รวมท้ังหมด 

ยงัไม่แยกสาขาวิชา 270 1 - - 271 

สาขาวิชาภาษาไทย 11 36 18 23 88 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 72 79 62 219 

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ - 12 17 22 53 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 19 16 24 13 72 

สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา - 9 20 13 43 

สาขาวิชาปรัชญา - 5 18 14 38 

สาขาวิชาศิลปการละคร - 14 19 21 54 

สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต - - 2 1 3 

สาขาวิชาภาษาจีน - 28 28 28 87 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 34 37 35 134 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส - 21 10 12 43 

สาขาวิชาภาษาเยอรมนั - 14 14 14 44 

สาขาวิชาภาษาสเปน 10 32 27 21 95 

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 5 8 9 22 

รวม 310 299 321 288 1,266 

 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559 

สาขาวชิา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี  2 ช้ันปีท่ี  3 ช้ันปีท่ี 4 รวมท้ังหมด 

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม 98 91 88 86 373 
 
รวมนิสิตระดบัปริญญาตรีท้ังหมด       1,639 คน 
 
 
 
 
 
 



จํานวนบัณฑติ 
จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559  แยกตามสาขาวชิา 

 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา  8 15 23 

ภาษาไทย   49 38 87 

ภาษาองักฤษ  23 - 23 

ประวติัศาสตร์  15 5 20 

ภูมิศาสตร์  15 - 15 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 13 - 13 

ปรัชญา  24 10 34 

ศิลปการละคร 32 - 32 

ภาษาศาสตร์  20 26 46 

วรรณคดีเปรียบเทียบ  19 6 25 

วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 9 9 

ภาษาบาลีและสันสกฤตและพทุธศาสน์ศึกษา 2 7 9 

ภาษาจีน   11 3 14 

วฒันธรรมและวรรณคดีญ่ีปุ่น 2 9 11 

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 4 - 4 

ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 1 1 2 

ภาษาเยอรมนั   2 1 3 

ภาษาสเปน 13 - 13 

การแปลและการล่าม 99 - 99 

รวม 352 130 482 
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ผลงานท่ีตพีมิพ์ในโครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
จดัพิมพห์นงัสือและวารสารในปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 12 รายการ ดงัน้ี 

ลําดบัที ่ เดือน/ปีทีพ่มิพ์ รายการหนังสือ ผู้แต่ง จํานวนพมิพ์ 
1 ต.ค. 2558 ปริทศัน์ศิลปการละคร (พ. 4) ภาควชิาศิลปการละคร  1,000 
2 มิ.ย. 2559 ปมเอดิปัส ในนิทานแปร์โรต ์(พ. 2) พิริยะดิศ มานิตย ์ 500 
3 มิ.ย. 2559 คติชนกบัการท่องเท่ียว: หมู่บา้นวฒันธรรม

หนองขาว จงัหวดักาญจนบุรี 
ปรมินท ์จารุวร 500 

4 มิ.ย. 2559 ธรรมรัฐ-ธรรมราชา (พ. 4) ปรีชา ชา้งขวญัยนื 1,000 

5 ก.ค. 2559 สตรีในคมัภีร์ตะวนัออก (พ. 3) ปรีชา ชา้งขวญัยนื 1,000 

6 ก.ค. 2559 อ่านเมือง เร่ืองคนกรุง วรรณกรรม วถีิ
ความสมัพนัธ์กบัภาพแทนของพื้นท่ี 

สุรเดช โชติอุดมพนัธ์ 500 

7 ก.ค. 2559 ระบบหน่วยคาํในภาษาองักฤษ (พ. 3) ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ 500 
8 ส.ค. 2559 ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 (พ. 9) ประพิณ มโนมยัวบูิล 3,000 

9 ส.ค. 2559 เร่ืองอิเหนาฉบบัลาว: ความสมัพนัธ์กบัเร่ือง
อิเหนาฉบบัไทย และลกัษณะเด่นในฐานะ
วรรณคดีลาว 

ธานีรัตน์ จตุัทะศรี 500 

10 ส.ค. 2559 วรรณวจิยั (พ. 2) ชลดา เรืองรักษลิ์ขิต 500 
11 ก.พ. 2559 วารสารอกัษรศาสตร์ ปีท่ี 44 ฉบบัท่ี 2 กองบรรณาธิการวารสารอกัษร

ศาสตร์ 
300 

12 ก.พ. 2559 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีท่ี 32  
ฉบบัท่ี 2 

ศูนยว์จิยัภาษาและวรรณคดี
ไทย ภาควชิาภาษาไทย 

300 

 



 

บทท่ี 2 

กิจกรรมการดาํเนินการด้านคุณภาพ
และความเส่ียงของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.1 กิจกรรมดา้นคุณภาพท่ีมีการดาํเนินการ 26 
2.2 กิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่น/กิจกรรมเด่นของหน่วยงานในปีท่ีสะทอ้นการพฒันาคุณภาพ 27 

ดา้นอาจารย ์ 29 
ดา้นนิสิต 79 
ดา้นกิจกรรม 118 
ดา้นการวจิยั 128 
ดา้นบริการวิชาการ 145 
ดา้นนานาชาติ 146 

2.3 สรุปผลการดาํเนินการดา้นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและผลลพัธ์ดา้นความเส่ียง 151 
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2.1 กิจกรรมด้านคุณภาพทีม่กีารดาํเนินการ  
ในปีงบประมาณ 2559 งานประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินการกิจกรรมดา้นคุณภาพ ดงัน้ี 

ดา้นการบรหิารความเส่ียง 

 รายงานผลการดําเนินงาน  “แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2558”  

 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัทาํ “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559” เสนอในการประชุมผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558 เพื่อจดัทาํแผนฯดงักล่าว  

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559”เสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั เม่ือ 3 พฤศจิกายน 2558 

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559” เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ 25 
พฤศจิกายน 2558  

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2559 และ ตุลาคม 2559 

 

ดา้นการจดัเก็บขอ้มลูประกนัคณุภาพ 

 ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลตลอดปี โดยขอ้มูลประกนัคุณภาพทัว่ไป เช่น บริการวิชาการ อาจารยท่ี์ร่วม
ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการท่ีจดั อาจารยท่ี์เยือนต่างประเทศท่ีไม่ใช่การประชุมวิชาการ  
ชาวต่างชาติท่ีมาเยือน อาจารยท่ี์ได้รับรางวลั นิสิตท่ีได้รับรางวลั  งานท่ีได้รับการปรับปรุง ฯลฯ 
รวบรวมและส่งใหส่้วนงานต่างๆ ตรวจสอบขอ้มูล  เม่ือเดือนมิถุนายน 2559   

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจยักบัการเรียนการสอน การบูรณาการ
บริการวิชาการกบัการเรียนการสอน และการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน เม่ือเดือน
มิถุนายน 2559   

 ขอ้มูลทุนวิจยั ผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่และ ผลงานวิจยัท่ีมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ รวบรวมและส่งให้
ส่วนงานต่างๆตรวจสอบขอ้มูล เม่ือเดือนมิถุนายน 2559    
 
 



ดา้นการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ ์สกอ. 

ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาํหนดการดงัน้ี 
20 มิถุนายน 2559   ประชุมคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2559 และรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการตรวจฯ 
1 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2559  คณะจดัทาํรายงานประเมินตนเอง  (SAR) 
29 สิงหาคม 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอกัษรศาสตร์ ประจาํปี 2559 
 และแจง้กาํหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะอกัษรศาสตร์  
5 กนัยายน 2559 งานประกนัคุณภาพสรุปขอ้มูลสาํหรับจดัทาํรายงานประเมินตนเอง และส่งรายงาน

ประเมินตนเองใหผู้ต้รวจ 
5 กนัยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปี 2559 เพื่อวางแผนการ

ตรวจฯ  
12 กนัยายน 2559 ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินแก่ผูบ้ริหารคณะ

อกัษรศาสตร์  
 

2.2 กิจกรรมทีส่ร้างความโดดเด่น/กิจกรรมเด่นของหน่วยงานในปีที่สะท้อนการพฒันา
คุณภาพ 
  

คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2559 เป็นจาํนวนมาก ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

ด้านอาจารย์    
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ   6 คน  

ระดบัชาติ       6 คน  (6 รางวลั) 
ระดบันานาชาติ       0  คน  (0 รางวลั) 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 470 รายการ 

ระดบัชาติ  429  รายการ 
ระดบันานาชาติ    41  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 52 รายการ 
ระดบัชาติ   21 รายการ 
ระดบันานาชาติ    31 รายการ 
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 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 39 คน  
รวม 39 รายการ 

 
ด้านนิสิต  

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  50 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   56 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  0 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  0 รายการ  
ศิษยเ์ก่า  6 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   6 รายการ 
ศิษยเ์ก่า    -  คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ     - รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 129 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 8 คน    

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 9  -  รุ่นท่ี 10     มีจาํนวนทั้งหมด  3  คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา  

ระดบัปริญญาโท 35 คน      จาํนวน  35 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 20 คน      จาํนวน  20 รายการ 
 

ด้านกิจกรรม      
 การการจดัประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา 61  กิจกรรม 
 การจดัการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  3 คร้ัง 

 

ด้านการวจิัย   
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 35 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 55 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2559 จาํนวน 9 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 9 รายการ  
 

ด้านบริการวชิาการ     
 โครงการบริการวชิาการแบบมีรายได ้จาํนวน 73 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 7,060 คน 
 โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายไดท่ี้จดัโดยศูนยบ์ริการวิชาการ 72 โครงการ มีผูรั้บบริการ 4,865 คน 
 โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายไดท่ี้จดัโดยศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  1 โครงการ มี

ผูรั้บบริการ 2,195 คน 
 โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 71 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 6,633 คน 

 
 



ด้านนานาชาต ิ     
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 48 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 45 คน 

 
ด้านอาจารย์      
รางวลัระดับชาติ    6  รางวลั 

ลาํดบัท่ี ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือผลงาน ช่ือรางวลั/
ประกาศเกียรติ

คุณ  

หน่วยงานท่ี
ใหร้างวลั 

วนัเดือนปีท่ี
ไดรั้บรางวลั 

1 ภาษา
ตะวนัตก 

ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกลุ หนงัสือแปลดีเด่น ประจาํปี 
พ.ศ. 2558 

ไดรั้บรางวลัพระ
ยาอนุมานราชธน 
หนงัสือแปลดีเด่น 
ประจาํปี พ.ศ. 
2558 
 
 

มหาวทิยาลยั
ศิลปากร วงั
ท่าพระ 

8-ธ.ค.-58 

2 ภาษา
ตะวนัตก 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิาส  

รางวลัสาํหรับผูท่ี้ทาํ
คุณประโยชน์แก่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ในฐานะท่ี
เป็นผูอุ้ทิศตนสนบัสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา 
 
 

ไดรั้บรางวลั “ป่ิน 
ของต.อ.” 

โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา 

  

3 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จตุั
ทะศรี 

ผูท่ี้มีผลงานวิจยัโดดเด่น
อยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ี
ประจกัษแ์ละมีประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 
เป็นผูมี้ความประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอยา่ง ท่ีดีใหแ้ก่
ดุษฎีบณัฑิต  

ไดรั้บรางวลัดุษฎี
บณัฑิต โครงการ
ปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก 
(คปก.) ดีเด่น 
สาขา
มนุษยศาสตร์ 
ประจาํปี 2558  
 

สาํนกังาน
กองทุน

สนบัสนุนการ
วจิยั 

  

4 ภาษาไทย  ศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษ์
ลิขิต 

อกัษรศาสตร์ดีเด่น ประจาํปี 
2558 

รับรางวลัอกัษร
ศาสตร์ดีเด่น 

 4-ม.ค.-59 
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ประจาํปี 2558 
 

ลาํดบัท่ี ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือผลงาน ช่ือรางวลั/
ประกาศเกียรติ

คุณ  

หน่วยงานท่ี
ใหร้างวลั 

วนัเดือนปีท่ี
ไดรั้บรางวลั 

5 ศิลปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดาํรุง อาจารยดี์เด่นแห่งชาติ ไดรั้บคดัเลือกเป็น
อาจารยดี์เด่น
แห่งชาติ ปอมท. 
ประจาํปี 2558 
สาขา
มนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์   

ปอมท. 26-พ.ย.-58 

6 ศิลปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดาํรุง ปริญญาดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ ประจาํปี
การศึกษา 2557 

ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

สภา
มหาวทิยาลยั

บูรพา 

23-เม.ย.-59 

          
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 470 รายการ 

ระดบันานาชาติ  41  รายการ 
ระดบัชาติ          429  รายการ 

อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดบันานาชาต ิ  41  รายการ 
ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ งานบริการวิชาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

1 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.ภาวรรณ 
เรืองศิลป์ 

นาํนิสิตหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิายโุรปศึกษา  
ไปปฏิบติังานวจิยั 

สหสาขาวชิายโุรปศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ออสเตรีย ฮงัการี 

13-25 พ.ค. 59 

2 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศสุ์รวฒัน์ 

เสนอผลงานวิชาการและสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ 

The National Historical 
Commission of Philippines, 

Manila ฟิลิปปินส์ 

1-2 ก.พ. 59 

3 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

ไดรั้บเชิญจากศูนยเ์อเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (Center 
for Southeast Asian Studies) 
มหาวทิยาลยัเกียวโต ประเทศ
ญ่ีปุ่น ใหไ้ปเป็นนกัวจิยัรับเชิญ
หรือ visiting research scholar 

ศูนยเ์อเชียตะวนัออกเฉียง
ใตศึ้กษา มหาวทิยาลยั

เกียวโต ญ่ีปุ่น 

1 ต.ค. - 31 
ธ.ค. 58 



ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ งานบริการวิชาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 
 
 

4 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช  
โชติอุดมพนัธ์    

ไดรั้บเชิญไปบรรยายเก่ียวกบั
พฒันาการของวรรณกรรมไทย
และวรรณกรรมรางวลัซีไรตเ์ร่ือง 
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต 

ภาควชิาภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

มหาวทิยาลยัฮมับูร์ก เมือง
ฮมับูร์ก 

และสถาบนัเอเชียและ
แอฟริกนัศึกษา 

มหาวทิยาลยัฮุมโบลด์ท 
เมืองเบอร์ลิน สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 

 

5 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช  
โชติอุดมพนัธ์    

บรรยายเก่ียวกบัพฒันาการของ
วรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
รางวลัซีไรตเ์ร่ือง ไส้เดือนตาบอด
ในเขาวงกต ร่วมกบัคุณวรีพร นิติ
ประภา 

สหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

 

6 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช  
โชติอุดมพนัธ์    

ไดรั้บเชิญไปบรรยายเก่ียวกบั
พฒันาการของวรรณกรรมไทย
และวรรณกรรมรางวลัซีไรตเ์ร่ือง 
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต 
ร่วมกบัคุณวรีพร นิติประภา 

สหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

 

7 ภาษาตะวนัออก/
ญ่ีปุ่น 

ผศ.ดร.อษัฏา
ยทุธ  
ชูศรี 

พานิสิตไปพบปะสร้าง
ความสัมพนัธ์ 

University of Malaya 
มาเลเซีย 

 

8 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

ผศ.ดร.อารตี 
แกว้สัมฤทธ์ิ 

สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งสมาคมครูภาษาเยอรมนั
ในเวียดนาม มหาวทิยาลยั
แห่งชาติเวยีดนามฮานอยและ
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั ภาควิชา
ภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร์ 

สมาคมครูภาษาเยอรมนั
ในเวียดนามเวยีดนาม 

16-18 ตุลาคม 
2558 

9 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิวา
กานนท ์

เขา้ร่วมประชุมนานาชาติ  The 
3rd Conference of the Asia 
Pacific Network for Cultural 
Education and Research 

Cambodian Living Arts 
กมัพชูา 
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ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ งานบริการวิชาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 
(ANCER) 

10 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิวา
กานนท ์

โครงการทศันศึกษาและฝึก
ปฏิบติังานต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2558  

อินโดนีเซีย 5-9 พ.ค. 59 

11 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิวา
กานนท ์

โครงการทศันศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 
สหรัฐอเมริกา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการทางวฒันธรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาฯ 

9-15 มิ.ย. 59 

12 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิวา
กานนท ์

เป็นผูอ้อกแบบการสร้างละคร
เร่ือง “VN Melody” ณ Bai Dinh 
Temple เมือง Ninh Binh  

VN Melody  Corporation 
เวยีดนาม 

13-17 ม.ค. 59 

13 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิวา
กานนท ์

ออกแบบการสร้างละครเร่ือง 
“VN Melody” ณ Bai Dinh 
Temple เมือง Ninh Binh  

VN Melody  Corporation 
เวยีดนาม 

13-17 ม.ค. 59 

14 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิวา
กานนท ์

นาํนิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559  สิงคโปร์ 

หลกัสูตรอกัษรศาสตรม
หาบณัฑิต สาขาวชิาศิลป

การละคร   

11-15 ส.ค. 59 

15 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ไปปฏิบติังานในโครงการ
กิจกรรมวชิาการต่างประเทศ โดย
ใหเ้ขา้ร่วมประชุม International 
Association of Teacher of 
English as a Foreign Language 
(IATEFL)  

สหราชอาณาจกัร 9 – 19 เม.ย.59 

16 ประวติัศาสตร์ รศ.ดร.สุเนตร 
ชุตินธรานนท ์

วทิยากรพิเศษรับเชิญเพ่ือบรรยาย
ใหค้วามรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ 

บริษทั วนัเดอร์แลนด ์
ทราเวล จาํกดั สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 

25-31 ม.ค. 59 

17 ประวติัศาสตร์ รศ.ดร.สุเนตร 
ชุตินธรานนท ์

วทิยากรพิเศษบรรยายเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์กมัพชูา 

กมัพชูา 6-8 พ.ค. 59 

18 ภาษาตะวนัตก/อิ
ตาเลียน 

รศ.ดร.หน่ึงฤดี  
โลหผล 

เจรจาเร่ืองการตีพิมพผ์ลงานทาง
วชิาการและวจิยั (วารสารใน
ฐานขอ้มูล Scopus) 

Centro Studi Piemontesi 
เมือง Turin อิตาลี 

7 มิ.ย.59 

19 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํรุง ประชุมเสวนาของศิลปินหลาก
สาขาของอาเซียน หวัขอ้ 
“KataKatha - Southeast Asia  
Conversations on Culture and the 

Maybank Foundation  
มาเลเซีย 

12-16 พ.ย. 58 



ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ งานบริการวิชาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 
Arts” 

20 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํรุง ร่วมสัมมนาทางวชิาการในงาน  
“World Theatre Forum”  หวัขอ้  
“Rediscovering The Magic of 
Theatre”    

National School of 
Drama กรุงนิวเดลลี 
สาธารณรัฐอินเดีย 

 17-21 ก.พ. 
59 

21 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํรุง ร่วมประชุมในงาน "International 
Conference on Ramlila  entitled:  
Epic Processes: Mobility, 
Patronage and Aesthetics" 

 Indira Gandhi National 
Centre For The Arts 
(IGNCA)กรุงนิวเดลลี 
ประเทศอินเดีย 

17-21 ก.พ. 59 

22 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํรุง ร่วมบรรยายเร่ือง  “โขน: จาก
พิธีกรรมในราชสาํนกัสู่การแสดง
ร่วมสมยั”  "New Lives for Old 
Community Theatres in 
Thailand: Three Examples" 

Point View Art 
Association  มาเก๊า 

ประเทศจีน 

12-15 ส.ค. 59 

23 ภาษาตะวนัออก/
เอเชียใต ้ 

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด  

เดินทางไปสาํรวจชุมชมและ
สมาคมชาวอินเดียท่ีใชภ้าษาฮินดี
ในประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ 26-28 ก.ค.59 

24 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ่้ง  
อามระดิษ 

นาํนิสิตไป Travelling Classroom 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ภาคบงัคบัของหลกัสูตร  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา 

27พ.ค.- 2 
มิ.ย.59 

25 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ อยธุยา 

ไดรั้บเชิญจาก The Institute of 
Historical Research (IHR) ใหไ้ป
เสนอบทความวิจยั และเกบ็ขอ้มูล
ประกอบการทาํวจิยัท่ี John 
Rylands Library 

Dept of History, King's 
College London สหราช

อาณาจกัร 

2 ก.พ.59 

26 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ อยธุยา 

ไดรั้บเชิญจาก University of 
Leeds ใหเ้ขา้ร่วมประชุม
นานาชาติ The Northern 
Renaissance SEMINAR 

University of Leeds 
สหราชอาณาจกัร 

9-15 พ.ค. 59 

27 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิาส 

สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งสมาคมครูภาษาเยอรมนั
ในเวียดนาม มหาวทิยาลยั
แห่งชาติเวยีดนามฮานอยและ
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั ภาควิชา
ภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร์ 

สมาคมครูภาษาเยอรมนั
ในเวียดนาม 

16-18 ตุลาคม 
2558 
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ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ งานบริการวิชาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 
28 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา

รินนัทน์ 
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคร้ังท่ี 
1 ของเครือข่ายสถาบนัการศึกษา
วชิาศิลปะการแสดง (Network for 
Higher Education in the 
Performing Arts) 

Shanghai Theatre 
Academy นครเซ่ียงไฮ ้

ประเทศจีน 

10-14 ธ.ค. 58 

29 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปบรรยายหวัขอ้ “Beyond 
Classical Masked Dance Theatre 
and Lady Boy Cabaret Show: 
Dance and Theatre in Thailand 
Today”  ในการประชุม NEXT 
Academy โรงแรม JW Marriott  
กรุงโซล 

Korea Arts Management 
Service (KAMS) เกาหลี 

12 ต.ค. 58  ณ  

30 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปร่วมงานเทศกาล  "Toki 
International Arts Festival 2015: 
Bridge the Traditional and the 
Contempopary/Cross Cultures 
and Boundaries"  

คณะละคร Zuni 
Icosahedron จีน 

25 ต.ค. - 1 
พ.ย. 58 

31 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปดูงานศิลปะการละครใน
เทศกาล Performing  
Arts Market in Seoul (PAMS) 
Seoul International Dance 
(SIDance) และ Seoul Performing 
Arts Festival (SPAF)  

กระทรวงวฒันธรรม กีฬา
และการท่องเท่ียว เกาหลี 

 

32 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปชมงานศิลปะการละครใน
เทศกาล "Super Japan-Japanese 
Festival of Arts" 

Esplanads: Theatres on 
the Bay สิงคโปร์ 

19-22 พ.ค. 59 

33 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปชมงานศิลปะการละครใน
เทศกาล “The O.P.E.N. (Open, 
Partcipate, Engage, Negotiate)”  

Singapore International 
Festival of Arts สิงคโปร์ 

7-10 ก.ค. 59 

34 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปชมงานศิลปะการละครใน
เทศกาล “The O.P.E.N. (Open, 
Partcipate, Engage, Negotiate)”  

Singapore International 
Festival of Arts สิงคโปร์ 

7-10 ก.ค. 59 

35 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

นาํผลงานละครเร่ือง “DGertrude 
DOpheliaD” ไปจดัการแสดงใน
เทศกาล “The M1 Chinese 

คณะละคร The Theatre 
Practice สิงคโปร์ 

31 กค. - 8 
สค. 59 



ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ งานบริการวิชาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 
Theatre Festival” และร่วมเสวนา
หลงัการแสดงกบัผูช้มท่ีโรงละคร 
Black Box @ Centre 42  

36 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

นาํนิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559 

หลกัสูตรอกัษรศาสตรม
หาบณัฑิต สาขาวชิาศิลป

การละคร สิงคโปร์ 

11-15 ส.ค. 59 

37 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

วทิยากรร่วมอภิปรายในหวัขอ้ 
“The ASEAN Socio-Cultural 
Community” ในการประชุม
วชิาการนานาชาติดา้น
ศิลปะการแสดง “Borak           
Arts Series” 

My Performing Arts 
Agency นครปีนงั ป.

มาเลเซีย 

27-28 สค. 59 

38 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ดูงานดา้นศิลปะการละครใน
เทศกาล “Biennale de la danse a 
Lyon” เมืองลียง สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

สถานเอกอคัรราชทูต
สาธารณรัฐฝร่ังเศสประจาํ

ประเทศไทย 
 

20-25 กย. 59 

39 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ร่วมการประชุม 28th Congress of 
the International Association of 
Theatre Critics (IATC) และร่วม
ชมการแสดงในเทศกาลดงักล่าว 

Belgrade International 
Theatre Festival 

(Bitef)กรุงเบลเกรด ป.
เซอร์เบีย 

 26 กย. - 1 
ตค. 59 

40 ศิลปการละคร อ.ปิยะวฒัน์ 
ธรรมกลุางกรู 

นาํนิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559 

สิงคโปร์ 11-15 ส.ค. 59 

41 ศิลปการละคร อ.พนัพสัสา ธูป
เทียน 

กาํกบัการแสดงละครเร่ือง “I 
Occupy” จดัแสดงท่ี The 
Esplanade Theatre  

สิงคโปร์ 28-31 ม.ค. 59 

 
อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดบัชาต ิ   429     รายการ 
ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-

นามสกลุ 
งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

1 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วรรณชยั 
คาํภีระ 

วทิยากรบรรยายพิเศษหวัขอ้เรือ่ง "กลไกการถอดความสาํหรับ
การสกดัการถอดความ" 

ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะอกัษร
ศาสตร์ 

30 ต.ค.58 เวลา 10.00-11.00 น.  

2 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สิริวรรณ 
จุฬากรณ์ 

วทิยากรรายการวทิย ุ"อกัษรพาที" เร่ือง งานล่ามภาษาฝร่ังเศส
ในประเทศไทย 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 17 ก.พ.59 เวลา 13.30-14.30 น. 

3 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.อติพร  
เสถียรสุต 

ผูด้าํเนินรายการอกัษรพาที เร่ือง "งานล่ามภาษาฝร่ังเศสใน
ประเทศไทย" 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 17 ก.พ.59 เวลา 13.30-14.30 น. 

4 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

อ.อคัร เชา้ฉอ้ง ผูด้าํเนินรายการอกัษรพาที เร่ือง "นิทานตลกพื้นบา้นเยอรมนั" 
ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 24 ก.พ.59 เวลา 10.00-11.30 น. 

5 ภาษาตะวนัตก/ ผศ.ดร.อารตี วทิยากรในรายการอกัษรพาที บรรยายเร่ือง "หนงัสือเร่ือง สยาม งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 7 ต.ค.58 เวลา 10.00-11.00 น. 
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เยอรมนั แกว้สัมฤทธ์ิ ของแอร์นสท ์ฟอน เฮสเซอร์-วาร์เทก็" 
6 ภาษาตะวนัตก/

เยอรมนั 
ศ.พิเศษ ดร.อาํ
ภา โอตระกลู 

วทิยากรรายการวทิย ุ"อกัษรพาที" เร่ือง "นิทานตลกพื้นบา้น
เยอรมนั" ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 24 ก.พ.59 เวลา 10.00-11.30 น. 

7 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

บรรยายหวัขอ้ "Thai Theater Arts" ในโครงการอบรม Tohoku 
University Spring 2016 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจาก Tohoku 
University ประเทศญ่ีปุ่น 

ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาฯ 

พ. 16 มี.ค. 59 เวลา 9-12 น. 

8 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.พิริยะ
ดิศ มานิตย ์

วทิยากรรายการวทิย ุ"อกัษรพาที" เร่ือง ศพัทจิ์ตวเิคราะห์
สาํหรับวรรณคดีวจิารณ์ 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 19 ม.ค. 59 เวลา11-12 น. 

9 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.นิธิวดี  ศรี
หงส์ 

กรรมการตรวจงานแปลวรรณกรรมอาํพรรณโอตระกลู ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะ
อกัษรศาสตร์  

มิ.ย.-ต.ค. 58 

10 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรุณี 
อุดมศิลป  

วทิยากรบรรยายพิเศษรายวชิา ฝป.632 การอ่านวรรณกรรมเชิง
วเิคราะห์ 

สาขาวชิาการแปลภาษาฝร่ังเศส-
ไทย คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

30 ก.ย.-14ต.ค.58 

11 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรุณี 
อุดมศิลป  

อ่านประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนการขอกาํหนด
ตาํแหน่งทางวชิาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยส์ถาบนัอุดมศึกษา
อ่ืน 

คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน 

พ.ย.-ธ.ค. 58 

12 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรุณี 
อุดมศิลป  

สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ของนางสาววรัญญา 
จนัทรสาน นกัศึกษาสาขาวชิาฝร่ังเศสศึกษา 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

25 ธ.ค. 58 

13 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรุณี 
อุดมศิลป  

สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ของนางสาวอุรชา  
อรรจนียกลุ นกัศึกษาสาขาวชิาฝร่ังเศสศึกษา 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

27 ม.ค.59 

14 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรุณี 
อุดมศิลป  

สอบวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของนางสาววรัญญา  
จนัทรสาน นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสศึกษา 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ค.-มิ.ย. 59 

15 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

วทิยากรอบรมภาษาเกาหลีวนัเสาร์ ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษรฯ 
จุฬา 

กย.-พย.59 

16 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.ชุติมณฑน ์
เกษมณี 

วทิยากรอบรมภาษาเกาหลีวนัเสาร์ ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษรฯ 
จุฬา 

กย.-พย.59 

17 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 
 

อ.อิสริยา พาที วทิยากรอบรมภาษาเกาหลีวนัเสาร์ ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษรฯ 
จุฬา 

กย.-พย.59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

18 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.ดร.สืบพงศ ์
ชา้งบุญชู 

อบรมภาษาจีนใหแ้ก่บุคคลภายนอก ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร์ 

พ.ค.-ส.ค.59 

19 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "Emotional Responses to 
Fiction, Imagination and Obssesive Thouhgt" เพื่องลงตีพิมพ์
ในวารสารอกัษรศาสตร์ 

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาฯ 

8-มิ.ย.-59 

20 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ 

โครงการ "สู่ความเป็นเลิศดา้นภาษาและวรรณคดีไทย" ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาฯ 

3 ส.ค. 59 เวลา 10-16 น. ณ วงั
ยาว ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท จ.
นครนายก 

21 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
วฒัน ์พิทยา
ภรณ์ 

รับเชิญเพื่อบรรยายในหวัขอ้ "จิตรกบัภาษาศาสตร์" ในการ
สัมมนาทางวชิาการ 50 ปี แห่งการจากไปของ จิตร ภูมิศกัด์ิ โดย
ภาควชิาภาษาศาสตร์ และฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ ร่วมกบั 
มูลนิธิจิตร ภูมิศกัด์ิ  

ภาควชิาภาษาศาสตร์ และฝ่าย
วจิยั คณะอกัษรศาสตร์ ร่วมกบั 
มูลนิธิจิตร ภูมิศกัด์ิ  

29 ส.ค.59 หอ้งประชุม ชั้น 9 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร  

22 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ 

บรรยายหวัขอ้ "Voice Training" ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิม
พระเกียรติ คณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาฯ 

4 ก.ย. 59 เวลา 13-16 น. ณ หอ้ง 
705 ชั้น 7 อาคารมหาจกัรีฯ 

23 ปรัชญา รศ.ดร.สุวรรณา 
สถาอานนัท ์

ช่วยปฏิบติังานท่ีสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (ผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการ สกว.ดา้นมนุษยศาสตร์) 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) 

2 ปี ตัง่แต่ 1 ต.ค.57 เป็นตน้ไป 

24 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.นํ้าทิพย ์
เมธเศรษฐ 

บรรยายหวัขอ้ "เทคนิคการแปลวรรณกรรม เส้นทางสู่การเป็น
นกัแปลญ่ีปุ่น-ไทย" 

ชมรมล่ามและนกัแปลภาษา
ญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย 

อา. 25 ต.ค.  58   เวลา 10.00-
14.00 น.   

25 ภาษาตะวนัออก/ อ.ดร.มานพ ท่ีปรึกษาสถานประกอบการฮาลาล สาํนกังานคณะกรรมการกลาง 1 พ.ค.58-1 พ.ค.60 



อาหรับ อาดมั อิสลามแห่งประเทศไทย 
26 ภูมิศาสตร์ อ.ดร.เอกกมล 

วรรณเมธี 
คณะกรรมการและเลขานุการงานประชุม TSG 2558   มค.-ธค.58 

27 ภูมิศาสตร์ อ.มลัลิกา สุกิจ
ปาณีนิจ 

คณะกรรมการงานประชุม TSG 2558   มค.-ธค.58 

28 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน ์
โกศลฤทธิชยั 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้สาํนวน
ฝร่ังเศส 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส 16-ต.ค.-58 

29 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ ์จุฬารัตน์ 

วทิยากรบรรยายเร่ือง "สัญญะแห่งมหาราช" สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์

9-10 ต.ค. 58 

30 หน่วยบริหารวชิา
อารยธรรมไทย 

อ.สถาพร อรุณ
วลิาศ 

บรรยายเร่ือง “ศิลปะโบราณวตัถุสถาน: ภาพสะทอ้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมไทย” 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร    

29 ต.ค.5 พ.ย.58 

31 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์ 

วทิยากรบรรยายพิเศษ หวัขอ้บรรยาย "การวจิยัทางสารสนเทศ
ศาสตร์ : ปฐมบท" 

สาํนกับณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

17-18 ต.ค.58 เวลา 09.00 - 
16.00 น. 

32 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์ 

กรรมการประจาํสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อปรึกษาหารือและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
บริหารงานของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาํนกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์
ธานี 

25-ก.พ.-59 

33 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์ 

กรรมการประเมินผลการศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  23 พ.ย.58 เวลา 13.30-16.30 น.  

34 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์  

กรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และและวทิยาศาสตร์ 
และกาํหนดใหผู้เ้ขา้รับการสรรหาเป็นผูส้มควรดาํรงตาํแหน่ง
คณบดี คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ณ หอ้งประชุม-พนม
ศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยันครพนม 

มหาวทิยาลยันครพนม 8 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. 

35 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ 
ศรีบริสุทธ์ิสกุล 

วทิยากรร่วมเสวนา ในหวัขอ้ หอ้งสมุดยคุใหม่ : สังคมอาเซียน 
สังคมออนไลน ์ และ หวัขอ้ ความเป็นสากลและความเป็น
อาเซียนของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ณ หอ้ง
แกรนดบ์อลรูม 1 โรงแรมมณีจนัทรี์สอร์ท จงัหวดัจนัทบุรี 
 
 
 

สาํนกัหอสมุดแห่งชาติ 22 ม.ค.59 เวลา 08.00 - 10.00 น. 
และ 10.00 - 12.00 น. 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

36 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ 
ศรีบริสุทธ์ิสกุล 

วทิยากรในโครงการบริการวชิาการแก่สังคม "โครงการพฒันา
หอ้งสมุดโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร" ณ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

3 มี.ค.59 เวลา 08.30 - 15.30 น.  

37 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "หอ้งสมุดดิจิทลั และ กฎหมายลิชสิทธ์ิ" 
ในการประชุมวชิาการ ชมรมบรรณารักษส์ถาบนัอุดมศึกษา 

ชมรมบรรณารักษ์
สถาบนัอุดมศึกษา สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี 

27-พ.ย.-58 

38 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์

กรรมการสอบโครงการดุษฏีนิพนธ ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  23 พ.ย.58 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

39 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

วทิยากรบรรยายในงานประชุมวชิาการประจาํปี 2558 เร่ือง 
“หอ้งสมุดดิจิทลั : ประสบการณ์และขอ้พึงระวงั (Digital 
Library: Best Practice and Pitfall)” 

ชมรมบรรณารักษ์
สถาบนัอุดมศึกษา สมาคม
หอ้งสมุดแห่ง ประเทศไทยฯ  

27-พ.ย.-58 

40 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

ประชุมและใหข้อ้ เสนอแนะการจดัทาํและทบทวนแผนปฏิบติั
การประจาํปีงบประมาณ 2559  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  6-ต.ค.-58 

41 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

วทิยากรอบรมหลกัสูตร เร่ือง "การลกัลอกทางวชิาการในบริบท
ของการวจิยั (Plagiarism in Academic Researh)"  

สาํนกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

9 ก.พ.59 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

42 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ วทิยากรบรรยาย โครงการอบรมเร่ือง "บทบาทของหอ้งสมุด มหาวทิยาลยัราชกฏั 8 มี.ค.59 เวลา 13.00 - 17.00 น. 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

เจิมประยงค ์ และบรรณารักษใ์นยคุดิจิทลั" นครศรีธรรมราช 
43 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.วชิราภรณ์ 

คลงัสมบูรณ์ 
วทิยากรร่วมเสวนา ในหวัขอ้ หอ้งสมุดยคุใหม่ : สังคมอาเซียน 
สังคมออนไลน ์ และ หวัขอ้ ความเป็นสากลและความเป็น
อาเซียนของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ณ หอ้ง
แกรนดบ์อลรูม 1 โรงแรมมณีจนัทรี์สอร์ท จงัหวดัจนัทบุรี 

สาํนกัหอสมุดแห่งชาติ 22-ม.ค.-59 

44 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.วชิราภรณ์ 
คลงัสมบูรณ์ 

วทิยากรในโครงการบริการวชิาการแก่สังคม "โครงการพฒันา
หอ้งสมุดโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร" ณ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

3 มี.ค.59 เวลา 08.30 - 15.30 น.  

45 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

วทิยากรในกิจกรรมการบรรยาย เร่ือง “Love in the Archives? 
Reading Courtship Letters in Georgian England, c.1700 - 
1800”   

สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม
เอเชีย มหาวทิยาลยมัหิดล   

6-ต.ค.-58 

46 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม 

ท่ีปรึกษาในการจดัทาํ “สารคดีชุดพระมหากษตัริยไ์ทยกบั
พระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นส่ือเรียนรู้ท่ีสาํคญัสาํหรับเดก็ เยาวชน
และบุคคลทัว่ไป  อากาศเป็นปฐมฤกษ ์ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2558 
ทางสถานีโทรทศันอ์มรินทร์ทีว ีช่อง 34  

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ 

  

47 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิา
ประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  9-พ.ย.-58 

48 
ปรัชญา 

ผศ.ดร.ศริญญา 
อรุณขจรศกัด์ิ 

อาจารยพ์ิเศษสอนบรรยายวชิา Ph212 ปรัชญาจีน หวัขอ้เร่ือง 
"ปรัชญาเม่ิงจ่ือ"  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ  

17 และ 24 พ.ย.58  

49 
ปรัชญา 

ผศ.ดร.ศิร
ประภา ชวะนะ
ญาณ 

อาจารยพ์ิเศษสอนบรรยายวชิา ปก. 337 อภิปรัชญา หวัขอ้เร่ือง 
"Time" และ "Concept" แก่นกัศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

18 และ 20 พ.ย.58 

50 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สิริวรรณ 
จุฬากรณ์ 

วทิยากรในการดาํเนินการอบรมวปัิสสนากรรมฐาน แก่ผูเ้ขา้
อบรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

มูลนิธิส่งเสริมวปัิสสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูปถมัภ ์

22 ธ.ค.58-3 ม.ค.59 

51 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

ร่วมอภิปรายกลุ่มยอ่ยกบัผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ผูแ้ทนสพฐ. ผูแ้ทนจากสถาบนัเกอเธ่ประ
เทศไทย ตวัแทนดา้นวฒันธรรมของสถานทูตเยอรมนี ออสเตรีย
และสมาพนัธรัฐสวสิ เร่ือง มุมมอง เง่ือนไขและเป้าหมายต่างๆ 
ดา้นการเมืองในการประชุม "ความหลากหลายทางภาษา-กญุแจ
สู่ความสาํเร็จ" 
 
 

สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 
ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

10 ธ.ค.58 เวลา 13.00-14.30น. 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

52 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

ร่วมอภิปรายบนเวทีเก่ียวกบัความตอ้งการของสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาต่อโรงเรียน ในการประชุม "ความหลากหลาย
ทางภาษา-กญุแจสู่ความสาํเร็จ"  

สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 
ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

11 ธ.ค.58 เวลา 9.30-10.30น. 

53 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

วทิยากรบรรยายหวัขอ ้“อาหาร เคร่ืองแต่งกายและท่ีอยูอ่าศยั
ของชาวเกาหลี” ในงานสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร เกาหลีศึกษาแก่
ครูโรงเรียนมธัยมทัว่ประเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการและ 
Korean Education in Thailand  

1-ต.ค.-58 

54 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

วทิยากร บรรยายหวัขอ้ 'ชีวตินกัเรียนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี' 
ในงานแนะแนวการศึกษาต่อท่ีสาธารณรัฐเกาหลี  

กระทรวงศึกษาธิการแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี 

3-ต.ค.-58 

55 ภาษาตะวนัออก/จีน อ.ดร.ธีรวฒัน ์
ธีรพจนี 

วทิยากรบรรยาย พิเศษใหแ้ก่นกัศึกษาในหลกัสตูรศลิปศาสตร
มหาบณัฑิต (สาขาวชิาภาษาตะวนัออก) คณะมนุษยศาสตร์ 
รายวชิาสัมมนา (seminar) ในหวัขอ้ "กระบวนการวิจยัสาย
ภาษาศาสตร์"  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 12-ต.ค.-58 

56 
ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น 

ผศ.ดร.เดือน
เตม็ กฤษ
ดาธานนท ์

กรรมการตดัสินการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญ่ีปุ่น ในงาน 
"มหกรรมญ่ีปุ่น รังสิต คร้ังท่ี 8" (RSU Japanese Fair 2015)  

  20-พ.ย.-58 

57 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.เดือน
เตม็ กฤษ
ดาธานนท ์

กรรมการตดัสินการแข่งขนัในงาน RSU  Japanese Fair 2015 คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยั
รังสิต 

20 พ.ย 58  เวลา 8.30-16.30  

58 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น รศ.ดร.
กนกวรรณ 

สอนภาษาญ่ีปุ่น  เจแปนฟาวนเ์ดชัน่กรุงเทพฯ 4 มี.ค.59   เวลา 10.00-16.30 น.  



เลาหบูรณะกิจ 
คะตะกิริ 

59 ภาษาตะวนัออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรีดา   
หะยยีะโกะ 

สอนรายวชิา  IAC823: Communicative Melayu1 , IAC383 
Communicative Melayu 3 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่า
พระจนัทร์ 

ภาคการศึกษาท่ี2/2558  18 ม.ค.
ถึง 14 พ.ค.59 

60 ภาษาตะวนัออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท  

วทิยากรบรรยาย พิเศษใหแ้ก่นกัศึกษา ในหวัขอ้ "วรรณกรรม
เวยีดนามและภาพสะทอน้สังคมเวยีดนาม"  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 20-พ.ย.-58 

61 ภาษาตะวนัออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัด์ิ 
หมดัสะและ 

อบรมใหค้วามรู้ดา้นการสนทนาภาษาอาหรับในโรงพยาบาล
เวชธานี 

โรงพยาบาลเวชธานี 20 และ 27 พ.ย. 58 4.11,18 และ 
25 ธ.ค. 58     12, 14และ15ม.ค.
59                                 

62 ภาษาตะวนัออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัด์ิ 
หมดัสะและ 

สอนวชิา  ILA1609  Arabic 1 วทิยาลยัดุสิตธานี วนัพฤหสับดี   เวลา 13.00-17.00 
น.(ตงัแต่วนัท่ี 11 ม.ค. ถึงวนัท่ี 
16 พ.ค.59) 

63 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด 

วทิยากรในการฝึกอบรมเตรียมความ พร้อมก่อนเดินทางเขา้ร่วม
โครงการ ASEAN-India Student Exchange Programme 2015 
ณ สาธารณรัฐอินเดีย  

กรมกิจการเดก็และเยาวชน  19-20 ต.ค.58 

64 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด 

วทิยากรพิเศษในโครงการศิลป์เสวนาพิเศษ ในงานเสวนาเร่ือง 
"ลอยกระทง เรือพระราชพิธี วฒันธรรมนํ้าร่วมราก" ในหวัขอ้ 
"เรือไทย-เรือ เขมร และลอยกระทงหลากวฒันธรรม"  

 ฝ่ายวชิาการ คณะ ศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

25 พ.ย.58 เวลา 13.00-15.00 น. 

65 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิ์ขิต 

วทิยากรบรรยายเร่ือง “กลวธีิ การสอนวรรณคดี” ในโครงการ
อบรมนกัศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย  

สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา 25-พ.ย.-58 

66 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร 
ภกัดีผาสุข 

อาจารยพ์ิเศษ สอนรายวชิา 411 742 วทิยานิพนธ์  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

 11 พ.ย.58   

67 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานี
รัตน ์จตุัทะศรี 

อาจารย ์พิเศษสอนรายวชิา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกบั
ภูมิภาคศึกษา  

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  

22-พ.ย.-58 

68 ภาษาไทย อ.ดร.นํ้าผึ้ง 
ปัทมะลางคุล  

กรรมการพิจารณาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ ใหแ้ก่นิสิตระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  

7-ต.ค.-58 

69 ภาษาไทย อ.หตัถกาญจน ์
อารีศิลป 

กรรมการตดัสินการประกวด วรรณกรรมรางวลัพานแวน่ฟ้า 
ประจาํปี 2559 ประเภทบทกว ีและเร่ืองสั้น เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 

สาํนกังานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

ประจาํปี 59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

70 ภาษาองักฤษ รศ.ปรีมา มลัลิ
กะมาส 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "การทาํวจิยัดา้นการแปล" ใหก้บั
สาขาภาษาองักฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประ
ยกุตศ์ลิป์ 

มหาวทิยาลยั หอการคา้ไทย  2 ต.ค.58 เวลา 13.00-15.00 น.  

71 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

อาจารยพ์ิเศษสอนวชิา 363 220 Production Design for 
Exhibition  ใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 4   

คณะมณัฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ภาคตน้ /2558  (18 ส.ค. - 17 
พ.ย. 58) เวลา 13-16.35 น.  

72 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ 

วทิยากรสอนการขบัร้องเพลงประสานเสียงใหแ้ก่นกัเรียนภาษา
ฝร่ังเศส 

รร.เตรียมอุดมศึกษา 25 ก.ย. - 9 ต.ค. 58 เวลา 13-17 
น. และ 212 ต.ค. - 27 พ.ย. 58 
เวลา 15-17 น.  

73 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

ร่วมประชุมในเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความเห็นจากผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติเร่ือง 
"โขน" เพื่อเตรียมความพร้อมในการนาํเสนอต่อยเูนสโก 

สถาบนัไทยคดีศึกษา ม.
ธรรมศาสตร์ 

2 ต.ค.58 เวลา 9.30 น.  

74 ศิลปการละคร อ.ปิยะวฒัน ์
ธรรมกลุางกรู 

ร่วมเป็นกรรมการตดัสินการประกวดแข่งขนัทางวชิาการในงาน
มหกรรมจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจาํปี 
2558 (ระดบัประเทศ)  

เทศบาลนครปากเกร็ด 14-15 ต.ค.58     

75 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ 

ร่วมประชุมในตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วฒันาวทิยาลยั สมยัสามญั คร้ังท่ี 6/ปีการศึกษา  2558 

โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั จ. 19 ต.ค. 58 เวลา 10.00 น.  

76 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ 

สอนรายวชิา MSTR 216 การออกเสียงและสนทนา 3 (diction 
and Speech III)  

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ทุกวนัศุกร์ เวลา 13-14.50 น. 

77 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ 

วทิยากรในโครงการพฒันาคุณภาพชีวติขา้ราชการ เพื่อการ
ส่ือสารท่ีสร้างสรรค ์ส่งเสริมคุณภาพชีวติ สร้างพลงัความรัก 

สาํนกังาน ก.พ. พ.ย. 58 - ก.ย. 59 (ทุกวนัพฤหสั 
เวลา 16.30-18.30 น.)  
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ความสามคัคี และความเป็นหน่ึงของสาํนกังานก.พ. ประจาํปี
พ.ศ.2559 

78 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

ผูป้ระเมินขอ้เสนอโครงการวจิยั "งานวจิยัท่ีมุ่งเป้าตอบสนอง
ความตอ้งการการพฒันาประเทศ : ดา้นมนุษยศาสตร์ ปี
งบปรมาณ 2559 ร่วมระหวา่ง วช. และ สกว. 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) 

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน  (1 พ.ย. 
58 - 30 เม.ย. 60) 

79 ศิลปการละคร อ.พนัพสัสา ธูป
เทียน  

โครงการอบรมผูป่้วยจาํลอง ในการสอบบอร์ดสูตินรีแพทย ์ ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

15-พ.ย.-58 

80 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

ประธานสอบนาฎศิลป์นิพนธ์ และศิลปะการแสดงนิพนธ์ นิสิต
วชิาเอกศิลปการแสดง ชั้นปีท่ี 4  

คณะดนตรีและการแสดง ม.
บูรพา 

16 ธ.ค. 58 และ 6 ม.ค. 59 เวลา 
9-16 น.  

81 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

กรรมการสอบโครงร่างศิลปะการแสดงนิพนธ์ วชิาเอกการ
ละคร ในรายวชิา 0607404 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ (Senior 
Project In Performing Arts) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทกัษิณ ศ. 29 ม.ค. 59 เวลา 13-16 น. 

82 ศิลปการละคร อ.พนัพสัสา ธูป
เทียน  

ผู้กํากับการแสดง ละครเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
มงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ือง “ธีรราชา เดอะ มิวสิคลั”  

ธนาคารออมสิน  18-22 พ.ค. 59  

83 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ 

ผู้ประพนัธ์เพลงและกํากับดนตรีละครเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ือง “ธีรราชา เดอะ 
มิวสิคลั”  

ธนาคารออมสิน  18-22 พ.ค. 59  

84 ศิลปการละคร อ.ดร.ปริดา 
มโนมยัพิบูลย ์

ผู้เขยีนบทละคร การแสดงละครเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ือง “ธีรราชา เดอะ 
มิวสิคลั”  

ธนาคารออมสิน  18-22 พ.ค. 59  

85 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.ดร.หน่ึงฤดี 
โลหผล 

ผูแ้ปลเอกสารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ผ่าน 
บจก.SAPIENS) 

ก.พ.-59 

86 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.ดร.หน่ึงฤดี 
โลหผล 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ โชคลางและความเช่ือของคนอิตาเล่ียน บริษทั Exxon Mobile Thailand 3-ม.ค.-59 

87 ภาษาตะวนัตก/สเปน ผศ.ดร.ภาสุรี 
ลือสกลุ 

กรรมการประเมินหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 1-มี.ค.-59 

88 ภาษาตะวนัตก/สเปน ผศ.ดร.ภาสุรี 
ลือสกลุ 

ประเมินผลการสอน(อนุกรรมการ)ขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

8-ม.ค.-59 

89 ศูนยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทิพย ์
พูลลาภ 

กรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์เร่ือง การศึกษากลวธีิการ
แปลความหยาบคายในบทสนทนาจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษในวรรณกรรมเร่ืองพนัธ์ุหมาบา้ ของนายวศิน หิตะ
ศกัด์ิ หลกัสูตรการแปลภาษาองักฤษและไทย คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 1 มี.ค.2559 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

90 

ศูนยก์ารแปลฯ 

ผศ. ดร.แพร จิต
ติพลงัศรี 

วทิยากรบรรยายวชิา LCCD 633Seminar: Translation หวัขอ้
เร่ือง Meet the member of the Editorial Board, New Voices in 
Translation Studies, IATIS แก่นกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั 
หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเพื่อการ
ส่ือสารและการพฒันา (หลกัสูตรปกติ) สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล ใน 

บณัฑิตวทิยาลยั ม.มหิดล 29 มี.ค. 59 

91 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "Ethical consideration on internet 
research" ณ หอ้งประชุม 230/1 อาคารแพทยพฒัน ์คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ชมรมจริยธรรมการวจิยัในคน
ในประเทศไทย สาํนกังาน
พฒันางานวจิยั วทิยาลยั
แพทยศาสตร์พระมงกฏุเกลา้ 

23 พ.ค.59 เวลา 10.45 - 11.45 น. 

92 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานี
รัตน ์จตุัทะศรี 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "ภาษาและวรรณกรรมในสังคมไทย" 
ในรายวชิา 2200183 และ 2200220 (อารยธรรมไทย) 

หน่วยบริหารวชิาอารยธรรม
ไทย 

10 พ.ย. 58 (เวลา 9.30 - 12.30 น.  
18 พ.ย. 58  (เวลา 13.00 - 16.00 
น.   

93 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิ์ขิต 

วทิยากรบรรยายเร่ือง “กลวธีิการสอนวรรณคดี” ในโครงการ
อบรมนกัศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย  

สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา 25-พ.ย.-58 

94 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร 
ภกัดีผาสุข 

อาจารยพ์ิเศษ สอนรายวชิา 411 742 สัมมนาวทิยานิพนธ์  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

 11 พ.ย.58  (เวลา 13.00 - 16.00 
น.   

95 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานี
รัตน ์จตุัทะศรี 

อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกบั
ภูมิภาคศึกษา  

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  

22/11/2558  (เวลา 9.00 - 16.00 
น.   

96 ภาษาไทย อ.ดร.นํ้าผึ้ง กรรมการพิจารณาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ ใหแ้ก่นางสาวธนพร  ศิริ บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั 7-ต.ค.-58 



ปัทมะลางคุล  พนัธ์  นิสิตระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  คณะ
อกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ศิลปากร  

97 ภาษาไทย อ.หตัถกาญจน ์
อารีศิลป 

กรรมการตดัสินการประกวด วรรณกรรมรางวลัพานแวน่ฟ้า 
ประจาํปี 2559  ประเภทบทกว ีและเร่ืองสั้น เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

สาํนกังานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

พ.ย. 2558 - ก.ค. 2559 

98 ภาษาไทย อ.ดร.ธีรนุช  
โชคสุวณิช 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ช่วยใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 4 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล 
ท่ีจดัทาํโครงงานวจิยั เร่ือง "โปรแกรมการสะกดน้ิวมือไทยและ
การถ่ายทอดอกัษรไทย" 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล 

ปีการศึกษา 2558 

99 ภาษาไทย อ.ดร.ม่ิงมิตร 
ศรีประสิทธ์ิ 

อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา ท. 624 ภาษาตะวนัตกในภาษาไทย  
ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท (ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 
2558) 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

15 ต.ค. 58  (เวลา 9.30 - 12.30 
น. 

100 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิ์ขิต 

วทิยากรใหค้วามรู้เร่ือง “การจดัทาํพจนานุกรมและสารานุกรม
วรรณคดีไทย" แก่พระนิสิตชั้นปีท่ี 2 ของภาควชิาหลกัสูตรการ
สอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
จาํนวน 32 รูป  ท่ีมาทศันศึกษาและรับความรู้ เร่ือง "ภาษาและ
วรรณคดีไทย"  

สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา 18-พ.ย.-58 

101 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานี
รัตน ์จตุัทะศรี 

ร่วมประพนัธ์ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสทรงครองสิริราช
สมบติัครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (หนงัสือกวนิีพนธ์เฉลิมพระ
เกียรติ) 

กรมศิลปากร พ.ย. 58 - มิ.ย. 59 

102 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิ์ขิต 

วทิยากรบรรยายเร่ือง "วรรณคดีรามเกียรต์ิ" ในโครงการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ตามรอย
วรรณคดีไทย  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสุราษฎร์ธานี   

18 ธ.ค. 2558  (   

103 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร 
ภกัดีผาสุข 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เร่ือง “กลวคีวามไม่สุภาพ
ในภาษาไทย” ของ นายนภทัร องักูรสินธนา  นิสิตระดบัดุษฎี
บณัฑิต ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ภาควชิาภาษาศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

18 ธ.ค. 2558  (เวลา 13.00 - 
16.00 น.   

104 ภาษาไทย รศ.ดร.ณฐัพร  
พานโพธ์ิทอง 

อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา 411 709  สัมมนาสัมพนัธสาร
และวจันปฏิบติัศาสตร์ 

คณะอกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

12,19,26 ม.ค. และ 2,9,16,23 
ก.พ. และ 1 มี.ค. 59 

105 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทิตย ์
ชีรวณิชยก์ลุ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "Past and Present of the Future: 
Ancient and Contemporary Predictions about Thai Buddhism" 

สาํนกัฝร่ังเศสแห่งปลายบุรพทิศ 
(EFEO) 
 

28-29 ม.ค.59   

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

106 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร 
ภกัดีผาสุข 

อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา 411 460 วธีิวจิยัทางภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

7 ก.พ. 59 ( เวลา 9.00 - 12.00 น.  

107 ภาษาไทย รศ.ดร.ณฐัพร  
พานโพธ์ิทอง 

อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา 411 460 วธีิวจิยัทางภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

7 ก.พ. 2559 ( เวลา 13.00 - 
16.00 น.   

108 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานี
รัตน ์จตุัทะศรี 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "รู้รสบทวรรณคดี" และ "ทฤษฎี
โวหาร"  (โครงการสัมมนาวชิาการ "วนิิจสุนทรียรสในตวับท
ในวรรณคดี" สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 , 2 และ 3) 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์

6-ก.พ.-59 

109 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานี
รัตน ์จตุัทะศรี 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "วจิารณ์ภาพพจน"์ และ "วนิิจบท
วรรณกรรม : บทละครเร่ืองอิเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 
2"  (โครงการสัมมนาวชิาการ "วนิิจสุนทรียรสในตวับทใน
วรรณคดี" สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 , 2 และ 3) 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์

7-ก.พ.-59 

110 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท ์
จารุวร 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "การพฒันาทกัษะอ่านเขียน : จากครู
สู่นกัเรียน" 

สมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียน
ปลูกปัญญาในพระอุปถมัภ ์และ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลูกปัญญาในพระอุปถมัภฯ์ 

12-มี.ค.-59 

111 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร 
ภกัดีผาสุข 

กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ของนายนรินทร์ 
บวันาค เร่ือง “อุปลกัษณ์เชิงวพิากษกี์ฬาฟุตบอลในมุมมอง
หนงัสือพิมพไ์ทย”  นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาวชิา
ภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

12 ก.พ.59 เวลา 13.00 – 16.00 
น.  

112 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “แนวคิดทฤษฎีคติชนสมยัใหม่ และ คณะมนุษยศาสตร์และ 4-5 มี.ค 59 เวลา 13.00- 17.00 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ภกัดีผาสุข การนาํมาใชศึ้กษาขอ้มูลคติชนภาคสนาม”   สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ  

น.   

113 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิ์ขิต 

วทิยากรบรรยายเร่ือง "สุนทรภู่ อมตะกวผีูแ้ต่งนิราศมากท่ีสุด" 
และร่วมการอภิปราย เร่ือง "นิราศภูเขาทอง ...จาก - โรงเหลา้เตา
กลัน่ควนัโขมง - ไปเจดียท่ี์ช่ือภูเขาทอง ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลยั" 
ในกิจกรรมเปิดตวัหนงัสือนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ ฉบบั
ภาษาไทย - องักฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

3-เม.ย.-59 

114 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม 

คณะกรรมการควบคุมการผลิต “สารคดีชุดพระมหากษตัริยไ์ทย
กบัพระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นส่ือเรียนรู้ท่ีสาํคญัสาํหรับเดก็ 
เยาวชนและบุคคลทัว่ไป  อากาศเป็นปฐมฤกษ ์ในวนัท่ี 5 
ธนัวาคม 2558 ทางสถานีโทรทศันอ์มรินทร์ทีว ีช่อง 34  

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ 

ตั้งแต่ ต.ค. 58 

115 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิา
ประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  9 พ.ย. 58 เวลา 10.00-12.00 น. 

116 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม 

วทิยากรนาํนกัเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
ชั้นปีท่ี 2 ไปทศันศึกษา ณ พระบรมมหาราชวงั 

โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ 

14 พ.ย. 58 เวลา 13.00-17.00 น. 

117 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ ์จุฬารัตน์ 

วทิยากรร่วมเสวนา โครงการเสวนาประวติัศาสตร์ดา้น
วทิยาศาสตร์ไทย เร่ือง "ถอดรหสัภูมิปัญญาวทิยาศาสตร์ไทย" 
ในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

ชมรมนกัเขียนและผูจ้ดัทาํ
หนงัสือวทิยาศาสตร์ 

21 พ.ย. 58 เวลา 10.00-12.00 น. 

118 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศสุ์รวฒัน์ 

อาจารยพ์ิเศษรายวชิา ศศบศ 104 ประวติัศาสตร์ไทย หว้ขอ้ 
"ชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

17 พ.ย. 58 เวลา 09.30-11.30 น. 

119 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ ์จุฬารัตน์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "การศึกษาประวติัศาสตร์ไทย: กา้ว
สาํคญัสู่อนาคต" ในโครงการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง 
"ประวติัศาสตร์ไทย: รากเหงา้ท่ีคนไทยควรรู้" 

สาํนกัวรรณกรรมและ
ประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร 

2 ธ.ค. 58 เวลา 15.15-16.30 น. 

120 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรืองศิลป์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "ความสาํคญัของประวติัศาสตร์ต่อ
สังคมไทย" ในโครงการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง 
"ประวติัศาสตร์ไทย: รากเหงา้ท่ีคนไทยควรรู้" 

สาํนกัวรรณกรรมและ
ประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร 

2 ธ.ค. 58 เวลา 11.00-12.15 น. 

121 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.สุธาชยั 
ยิม้ประเสริฐ 

อ่านบทความและร่วมอภิปรายงานวจิยัประเดน็ เราไม่ใช่
ประชาธิปไตย: ความหมายและการเมืองของการนิยามระบอบ
การปกครอง ในงานประชุมประจาํปี คร้ังท่ี 2 ของโครงการวจิยั
พฒันาการและความเปล่ียนแปลงของความคิดวา่ดว้ยความ (ไม่) 
เป็นสมยัใหม่ 

โครงการวจิยัฯและเมธีวจิยั
อาวโุส สกว. 

17-18 ธ.ค. 58 

122 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ ์จุฬารัตน์ 

วทิยากรบรรยายเร่ือง ร่องรอยมรดกทางวฒันธรรมท่ีต่างชาติท้ิง
ไวผ้า่นเส้นทางความสัมพนัธ์อยธุยา 

พิพิธภณัธ์บา้นไทยจิม ทอมป์สัน 30 ม.ค. 59 เวลา 15.00-17.00 น. 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

123 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรืองศิลป์ 

วทิยากรร่วมบรรยายเร่ือง ร่องรอยมรดกทางวฒันธรรมท่ี
ต่างชาติท้ิงไวผ้า่นเส้นทางความสัมพนัธ์อยธุยา 

พิพิธภณัธ์บา้นไทยจิม ทอมป์สัน 30 ม.ค. 59 เวลา 15.00-17.00 น. 

124 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

กรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์เร่ือง "ฟันของคนไทย: 
ความงามและทนัตกรรมสมยัใหม่ ทศวรรษ 2430-2510" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

10 ก.พ. 59 เวลา 0.930-11.30 น. 

125 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ธนาพล 
ล่ิมอภิชาต 

อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา 411 733 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดา้น
วรรณคดีไทย 

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

15 ก.พ. 59 เวลา 13.00-16.00 น. 

126 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

อาจารยพ์ิเศษรายวชิา ปศ 405 สัมมนาประวติัศาสตร์ หวัขอ้เร่ือง 
"สถานะการศึกษาเร่ือง "เพศสภาพ" ในทางประวติัศาสตร์" 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

25 ก.พ. 59 เวลา 11.30-14.20 น. 

127 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

วทิยากรในกิจกรรมสัปดาห์สาํหรับการเปิดใจรับความแตกต่าง 
"Diversity & Inclusion 2016" 

ฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์และรัฐกิจ
สัมพนัธ์ บจก.มอนเดลีช 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ
ไทย)  

7-11 มี.ค. 59 

128 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

ประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม สาขาศิลปะการแสดง คร้ังท่ี 1/2559 

สถาบนัวฒันธรรมศึกษา กรม
ส่งเสริมวฒันธรรม 

25 มี.ค. 59 เวลา 9.30-16.00 น. 

129 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

กลัน่กรองบทความวชิาการเร่ือง "หาดวอนนภา : ชีวติ
วฒันธรรรมชุมชนชายทะเล" ของ นายไพบูลย ์โสภณสุวภาพ 
(วารสารวชิาการ "ศิลปกรรมบูรพา" ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 19  มิ.ย.-พ.ย. 
59 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ม.ค.-มี.ค. 59 

130 ศิลปการละคร อ.ดงักมล ณ วทิยากรหวัขอ้ "แนวทางการวจิยัเชิงสร้างสรรคง์าน สาขาวชิาศิลปะการแสดง คณะ 25 มี.ค. 59 เวลา 10-14 น.  



ป้อมเพชร ศิลปะการแสดง" ในโครงการ Reinforcing the Academic 
Leadership in Performing Arts 

มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
ม.หอการคา้ไทย 

131 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

ประเมินคุณภาพบทความ (Peer-Reviewer)  วารสารดนตรีและ
การแสดง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ.2558 เร่ือง "คนดูโขน: ความเขา้ใจการส่ือความเพื่อ
สุนทรียะในการรับชม" 

คณะดนตรีและการแสดง ม.
บูรพา  

25-ธ.ค.-58 

132 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

พิจารณาบทความเร่ือง" Performance Research: องคค์วามรู้ 
กรอบการวจิยักบังานศิลปะการแสดง" ตีพิมพใ์นวารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ขอนแก่น 

15-ธ.ค.-58 

133 ศิลปการละคร อ.พนัพสัสา ธูป
เทียน  

บรรยายหวัขอ้ "การนาํหลกัการแสดง The System และ The 
Method มาใชก้บันกัแสดงสมยัใหม่ของไทย" ในงานสัมมนา
หวัขอ้ "ตะวนัออกพบตะวนัตก" ในกระบวนการแสดง บนเวที
การแสดงในประเทศไทย (Panel Discussion on "East meets 
West" stage performance in Thailand) 

สถาบนัวจิยัและพฒันา มรภ.
สวนสุนนัทา 

15 ม.ค. 59 เวลา 13-14 น.   

134 ศิลปการละคร อ.ดร.สาวติา 
ดิถียนต ์

บรรยายหวัขอ้ "เล่าวรรณคดีไทยใหร่้วมสมยั: การสร้างบทใหม่
จากโครงสร้างวรรณคดีเดิม ทา้วแสนปม" ในงานสัมมนาหวัขอ้ 
"ตะวนัออกพบตะวนัตก" ในบทวรรณกรรมการละคร บนเวที
การแสดงในประเทศไทย (Panel Discussion on "East meets 
West" stage performance in Thailand) 

สถาบนัวจิยัและพฒันา มรภ.
สวนสุนนัทา 

15 ม.ค. 59 เวลา 10-11 น.   

135 ศิลปการละคร อ.ปวติร มหา
สารินนัทน ์

สอนรายวชิา 2200602 Contemporary Thailand ใหนิ้สิต
หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาไทยศึกษา (หลกัสูตร
นานาชาติ) 

หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาไทยศึกษา 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 
 

3 ก.พ. 59 เวลา 13-16 น.  

136 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

สอนรายวชิา 2008511 การบริหารการจดัการแสดง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทาง
วฒันธรรม (การเรียนการสอน
ทางไกล/ภาษาไทย) บณัฑิต
วทิยาลยั จุฬาฯ 
 

23-24 ม.ค. 59 และ 24 เม.ย. 59 
เวลา 9-16 น.  

137 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

ท่ีปรึกษาในการประชุมเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร คร้ังท่ี 2 
หลกัสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาการส่ือสารการแสดง  เร่ิมใชใ้นภาค
ตน้ ปีการศึกษา 2559 
 

ภาควชิาส่ือสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อสัสัมชญั 

 พ. 20 พ.ย. 58  

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

138 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

ประชุมพิจารณาร่างรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยัเร่ือง 
"การจดัการความรู้ดา้นศิลปะร่วมสมยัผา่นญาณทศันะในงาน
ศิลปะร่วมสมยั : ชุดความรู้ผา่นการศึกษาพิธีกรรมผีตาโขน" 
โดย นายพิเชษฐ กลัน่ช่ืน  

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วม
สมยั 

จ. 2 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น.  

139 ศิลปการละคร อ.ดร.ปริดา 
มโนมยัพิบูลย ์

สอนรายวชิา PC 3305 Script Writing and Analysis และ 
รายวชิา PC 4308 Workshop I 

ภาควชิาส่ือสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อสัสัมชญั 

ภาคตน้ ปีการศึกษา 2558 

140 ศิลปการละคร อ.ดร.ปริดา 
มโนมยัพิบูลย ์

สอนรายวชิา PC 3305 Script Writing and Analysis และ 
รายวชิา PC 4309 Workshop II 

ภาควชิาส่ือสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อสัสัมชญั 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 

141 ศิลปการละคร อ.ดร.ปริดา 
มโนมยัพิบูลย ์

ท่ีปรึกษาในการประชุมเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร คร้ังท่ี 2 
หลกัสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาการส่ือสารการแสดง   เร่ิมใชใ้น
ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 

ภาควชิาส่ือสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อสัสัมชญั 

 พ. 20 พ.ย. 58  

142 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

ท่ีปรึกษาในการประชุมเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร คร้ังท่ี 2 
หลกัสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาการส่ือสารการแสดง  เร่ิมใชใ้นภาค
ตน้ ปีการศึกษา 2559 

ภาควชิาส่ือสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อสัสัมชญั 

 พ. 20 พ.ย. 58  

143 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "Intellectual property low" ณ หอ้ง
601/29 อาคารมหาจกัรีสิรินธร คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทาง
วฒันธรรม  
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

22 มี.ค.59 เวลา 18.00 - 21.00 น. 

144 ภูมิศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี คณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัทร์ะบบสารสนเทศ สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา 2553-ปัจจุบนั 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ชีวนิศิริวฒัน์  ภูมิศาสตร์ ราชบณัฑิตยสถาน 
145 ภูมิศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริวไิล 

ธีระโรจนารัตน์ 
คณะกรรมการอกัขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ราชบณัฑิต สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา 2550-ปัจจุบนั 

146 ภูมิศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริวไิล 
ธีระโรจนารัตน์ 

คณะกรรมการสารานุกรมไทย  สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา 2555-ปัจจุบนั 

147 ภูมิศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริวไิล 
ธีระโรจนารัตน์ 

อบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิค สอวน. 2557-ปัจจุบนั 

148 ภูมิศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริวไิล 
ธีระโรจนารัตน์ 

บรรยายหวัขอ้ Cellular Automata GISTDA 2558 

149 ภูมิศาสตร์ อ.ดร.ฐิติรัตน ์
ป้ันบาํรุงกิจ 

อบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิค สอวน. 2558-ปัจจุบนั 

150 ภูมิศาสตร์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธี 

อบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิค สอวน. 2558-ปัจจุบนั 

151 ภูมิศาสตร์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธี 

บรรยายในหวัขอ้การสร้างและทาํความเขา้ใจแผนภูมิ/แผนภาพ
ในงานวจิยัเชิงมนุษยศาสตร์ 

ฝายวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ 12 กพ.59 

152 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
วฒัน ์พิทยา
ภรณ์ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพฒันาหน่วยงานคณะอกัษร
ศาสตร์ 

คณะอกัษรศาสตร์ 

6-ต.ค.-58 

153 ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพนัธ์ 
เหลืองทองคาํ 

เสวนาในโครงการอาศรมวิจยั เร่ือง Research Unit (RU) กบั
อนาคตการทาํวจิยักลุ่มในสายมนุษยศาสตร์ ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 

24 พ.ย 58  

154 ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพนัธ์ 
เหลืองทองคาํ 

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 
ม.ราชภฏัจนัทรเกษม 

จ. 14 ธ.ค.58 

155 ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.วโิรจน ์
อรุณมานะกลุ 

การใชโ้ปรแกรม R ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ฝ่ายวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ 

5 ก.พ.59 9.00-12.00 น. 

156 ภาษาศาสตร์ อ.ดร.ภาวดี 
สายสุวรรณ 

บรรยายเร่ือง การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามทางภาษาและวฒันธรรม 
ฝ่ายวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ 

ศ.19 ก.พ.59 เวลา 9.00-12.00 น. 

157 ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพนัธ์ 
เหลืองทองคาํ 

บรรยายเร่ือง "รู้จกัและเขา้ใจตวัตนของเราก่อนพฒันาเราได้
ไหม" ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ เน่ืองในวนัคลา้ยวนั
สถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
"นิดา้ 5 ทศวรรษกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื"  

คณะภาษาและการส่ือสาร 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

พฤ 31 มี.ค.59 เวลา 13.00-16.00 
น. 

158 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
วฒัน ์พิทยา
ภรณ์ 

รับเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุวิจารณ์บทความโครงการสรรพวทิยา
ระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 1 คณะอกัษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 

สนามจนัทร์ 

7-มี.ค.-59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

159 ภาษาศาสตร์ อ.ดร.ศุจิณฐั จิต
วริิยนนท ์

วทิยากรอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาทกัษะการพูดสุนทรพจน์
ภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ราชภฏัสุราษฎร์
ธานี 

9 มี.ค.59 เวลา 9.00-16.00 น. 

160 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
วฒัน ์พิทยา
ภรณ์  

บรรยายเร่ือง "กรณีศึกษาระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์" ฝ่ายวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ 11 มี.ค.59 เวลา 9.30-12.30 น. 

161 ภาษาศาสตร์ อ.ดร.ศุจิณฐั จิต
วริิยนนท ์

กรรมการสอบสัมภาษณ์ ปี2559 เขา้ศึกษาในคณะอกัษรศาสตร์ 
โดยวธีิรับตรง แบบปกติ คณะอกัษรศาสตร์ 

4-เม.ย.-59 

162 ภาษาศาสตร์ อ.ภาวดี สาย
สุวรรณ 

กรรมการสอบสัมภาษณ์ ปี2559 เขา้ศึกษาในคณะอกัษรศาสตร์ 
โดยวธีิรับตรง แบบปกติ คณะอกัษรศาสตร์ 

4-เม.ย.-59 

163 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทิตย ์
ชีรวณิชยก์ลุ 

วทิยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบติัการในหวัขอ้ "Past 
and Present of the Future: Ancient and Contemporary 
Predictions about Thai Buddhism" 

สาํนกัฝร่ังเศสแห่งปลายบุรพทิศ 
(EFEO)  

28 - 29 ม.ค. 59 

164 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

ผศ.ดร.ชานป์
วชิช ์ทดัแกว้ 

วทิยากรบรรยายพิเศษในหวัขอ้"เทพปกรณมัอินเดีย:รู้ไวไ้ม่มี
เสีย" 

ภาควชิาคติชนวทิยาฯ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

4-มี.ค.-59 

165 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

ผศ.ดร.ชานป์
วชิช ์ทดัแกว้ 

กรรมการจดัทาํหนงัสือนิทานปัญจตนัตระฉบบัภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร 27-ม.ค.-59 

166 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

ผศ.ดร.ชานป์
วชิช ์ทดัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุประเมินบทความ 

สาํนกัการศึกษาวดั
พระธรรมกาย 

26-ม.ค.-59 



167 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

อ.ดร.สมพรนุช 
ตนัศรีสุข ผูท้รงคุณวฒิุประเมินบทความ 

สาํนกัการศึกษาวดั
พระธรรมกาย 

26-ม.ค.-59 

168 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด 

วทิยากรบรรยายเร่ือง ค่านิยมและจริยธรรมพราหมณ์-ฮินดูและ
พุทธศาสนา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

2-มี.ค.-59 

169 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด 

วทิยากรบรรยายเร่ือง สาดนํ้าสงกรานตว์ฒันธรรมร่วมราก
อาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

7-เม.ย.-59 

170 ภาษาตะวนัออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ 
อาดมั 

ท่ีปรึกษาชะรีอะห์การเงินการลงทุนอิสลาม บริษทั IWS 1 พ.ค.58 ถึง 1 พ.ค.62 

171 ภาษาตะวนัตก/สเปน ผศ.ดร.ภาสุรี 
ลือสกลุ ผูป้ระเมินหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

สาขาวชิาภาษาสเปน 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

1-มี.ค.-59 

172 ภาษาตะวนัตก/สเปน รศ.ดร.สถาพร 
ทิพยศกัด์ิ 

สรุปประเมินผลการสอน (อนุกรรมการ) ท่ีราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

8-ม.ค.-59 

173 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.ดร.หน่ึงฤดี 
โลหผล 

ผูแ้ปลเอกสารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผ่านบ
จก. SAPIENS) 

ก.พ.-59 

174 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.ดร.หน่ึงฤดี 
โลหผล 

ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิในโครงการวถีิธรรมคุณธรรม จริยธรรมนาํ
ภาษาต่างประเทศ 

วดัพิบูลสัณหธรรม จ.ชลบุรี 58-59 

175 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.สรรควฒัน ์ 
ประดิษฐพงษ ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "โชคลางและความเช่ือของคนอิตา
เลียน" 

บริษทั ExxonMobil Thailand ม.ค.-59 

176 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

วทิยากรใหค้วามรู้เตรียมความพร้อมแก่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
แข่งขนัภาษาเยอรมนัโอลิมปิกวชิาการระดบัประเทศ เพื่อ
คดัเลือกนกัเรียนเป็นตวัแทนไปร่วมแข่งขนัภาษาเยอรมนั
โอลิมปิกวชิาการระดบันานาชาติ (IDO) ในระหวา่งวนัท่ี 17-30 
กรกฎาคม 2559 

สมาคมครูภาษาเยอรมนั 17-31 มี.ค.59 

177 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.Antje 
Streit 

วทิยากรใหค้วามรู้เตรียมความพร้อมแก่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
แข่งขนัภาษาเยอรมนัโอลิมปิกวชิาการระดบัประเทศ เพื่อ
คดัเลือกนกัเรียนเป็นตวัแทนไปร่วมแข่งขนัภาษาเยอรมนั
โอลิมปิกวชิาการระดบันานาชาติ (IDO) ในระหวา่งวนัท่ี 17-30 
กรกฎาคม 2560 

สมาคมครูภาษาเยอรมนั 17-31 มี.ค.59 

178 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

วทิยากรอบรมภาษาเกาหลีใหแ้รงงานไทย กระทรวงแรงงาน พย.-ธค.59 

179 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.ชุติมณฑน ์
เกษมณี 

วทิยากรอบรมภาษาเกาหลีใหแ้รงงานไทย 
 
 

กระทรวงแรงงาน พย.-ธค.59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

180 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.อิสริยา พาที วทิยากรอบรมภาษาเกาหลีใหแ้รงงานไทย กระทรวงแรงงาน พย.-ธค.59 

181 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.อรนุช 
เศวตรัตน
เสถียร 

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบร่างมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ ในประเทศไทย 

สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ม.สุโขมยั 14 มค.59 

182 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.วชิราภรณ์ 
คลงัสมบูรณ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความ ธรรมาธิราช ม.ศิลปากร กพ.59 

183 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยันิสิตบณัฑิตศึกษา ภาควชิาบรรณารักฯ คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

มี.ค.-59 

184 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.จินดารัตน ์
เบอรพนัธุ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุ พิจารณาบทความ ม.ศิลปากร ต.ค.-58 

185 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.จินดารัตน ์
เบอรพนัธุ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุ พิจารณาหนงัสือ สาํนกัพิมพ ์จุฬาฯ พ.ย.-58 

186 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.จินดารัตน ์
เบอรพนัธุ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุ พิจารณารายงานการวจิยั ม.สงขลานครินทร์ ต.ค.-58 

187 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.จินดารัตน ์
เบอรพนัธุ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุ พิจารณาบทความ ม.ศิลปากร ม.ค.-59 

188 ภาษาองักฤษ อ.จิตติมา พฤฒิ
พฤกษ ์

กรรมการประเมินบทความเพื่อตีพิมพล์งวารสารม.เชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ 4 ก.พ.-3 มี.ค.59 
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189 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุโครงการปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ณ หอ้ง 632 อาคาร 6 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีน
รินทรวโิรฒ 

4 พ.ค.59 เวลา 09.00 - 14.30 น. 

190 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง 
เชาวชุ์ติ 

ผูท้รงคุณวฒิุประเมินโครงการวทิยานิพนธ์เพื่อรับทุนวจิยั
มหาบณัฑิต 

สาํนกังานโครงการทุนวจิยั
มหาบณัฑิต สกว. ดา้น
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) 

20-พ.ย.-58 

191 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "Coming out of the closet" 
in Higher Education of Thai Queer Students เพื่อตีพิมพใ์น
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

11-มี.ค.-59 

192 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ ์จุฬารัตน์ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวติัศาสตร์ร่วมจดัทาํหนงัสือ อาคารและ
สถานท่ีสาํคญัในบริเวณถนนพระอาทิตย ์

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์

17 มี.ค.59) 

193 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศสุ์รวฒัน์ 

อาจารยพ์ิเศษ หวัขอ้ "องคก์รความร่วมมือแห่งเซ่ียงไฮ:้ การก่อ
ตวัข้ึนของกลุ่มมหาอาํนาจใหม่" ในรายวชิา ศศบศ 106 
การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และส่ือต่างๆ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

29 มี.ค. 59 เวลา 8.30-11.30 น. 

194 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

อาจารยพ์ิเศษ หวัขอ้ "การศึกษาวจิยัประวติัศาสตร์วฒันธรรม" 
รายวชิา ปศ 301 ประวติัศาสตร์นิพนธ์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

20 เม.ย. 59 เวลา 11.30-14.20 น. 

195 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

อาจารยพ์ิเศษ หวัขอ้ "สงครามโลกคร้ังท่ี 1: จดหมายรักในสมยั
สงครามโลก คร้ังท่ี 1" รายวชิา ปศ 502 สัมมนาประวติัศาสตร์
โลกสมยัใหม่ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

25 เม.ย. 59 เวลา 13.30-16.20 น. 

196 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ ์จุฬารัตน์ 

บรรณาธิการหนงัสือ "วถีิแห่งไทย" สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์

28-เม.ย.-59 

197 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

กรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์เร่ือง "การประกอบธุรกิจ
ของบริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) พ.ศ. 2525-2552" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4 พ.ค. 59 เวลา 13.30-16.00 น. 

198 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ธนาพล 
ล่ิมอภิชาต 

วทิยากรผูว้จิารณ๋ผลงานในโครงการสัมมนาความกา้วหนา้
วทิยานิพนธ์ หวัขอ้ "ส่ือบนัเทิงทางกามารมณ์ในสังคมไทย 
ทศวรรษ 2450-2500" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

11 พ.ค. 59 เวลา 8.30-16.30 น. 

199 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

วทิยากรผูว้จิารณ์ผลงานในโครงการสัมมนาความกา้วหนา้
วทิยานิพนธ์ หวัขอ้ "มอเตอร์ไซค:์ การเคล่ือนยา้ยกบัความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมหลงัทศวรรษ 2500 กรณีศึกษา
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

11 พ.ค. 59 เวลา 8.30-16.30 น. 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

200 หอพระไตรปิฎก
นานาชาติ 

รศ.ดร.สุภา
พรรณ ณ บาง
ชา้ง (อ.แม่ชี
วมุิตติยา) 

บรรยาย หวัขอ้ "รู้จกัตนเอง"    26 ม.ค.59 เวลา 13.00-16.00 น 

201 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

กรรมการวจิารณ์หลกัสูตรภาษาเกาหลี ในงานสัมมนาการเรียน
การสอนภาษาเกาหลี ในระดบัมธัยมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั 
Korean Education Center in 
Thailand 

27-ม.ค.-59 

202 ภาษาตะวนัออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ 
อาดมั 

ท่ีปรึกษาซะรีอะห์ ของ บริษทั อิสลามิคเวลธ์โซลูชัน่ จาํกดั   1 พ.ค.59 - 1 พ.ค.62 

203 ภาษาองักฤษ รศ.สุรภีพรรณ 
ฉตัราภรณ์  

กรรมการประเมินผลงานขา้ราชการรัฐสภาสามญัประเภท
วชิาการตาํแหน่งนกัวเิทศสัมพนัธ์ระดบัชาํนาญการและระดบั
ชาํนาญการพิเศษ  

สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา
ปฏิบติัหนา้ท่ีสาํนกังาน
เลขาธิการสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ เป็น 

ม.ค.-ก.พ.59 

204 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.สรรควฒัน ์
ประดิษฐพงษ ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้“โชคลางและความเช่ือของคนอิตา
เลียน”  

ชมรมภาษาอิตาเลียน บริษทั 
ExxonMobil Limited 

3-ม.ค.-59 

205 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน ์

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประจาํสถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มี.ค.59 - มี.ค.61 

206 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน ์

วทิยากรพิเศษ บรรยายในหวัขอ้ "ความรู้และพื้นฐานสาํคญัใน
การแปล" เพื่อพฒันาทกัษะการแปล ใหแ้ก่กาํลงัพลของกองทพั
ไทย  

กรมข่าวทหาร กองบญัชาการ
กองทพัไทย 

 17 ก.พ.59 



207 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ 
ศรีบริสุทธ์ิสกุล 

วทิยากรในโครงการบริการวชิาการแก่สังคม "โครงการพฒันา
หอ้งสมุดโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร" 

วชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง  

 3 มี.ค.59 เวลา 08.30-15.30 น. 

208 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.วชิราภรณ์ 
คลงัสมบูรณ์ 

วทิยากรในโครงการบริการวชิาการแก่สังคม "โครงการพฒันา
หอ้งสมุดโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร" 

วชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง  

3 มี.ค.59 เวลา 08.30-15.30 น. 

209 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ 
อยธุยา  

อาจารยพ์ิเศษ บรรยายหวัขอ้ "สถานะการศึกษาเร่ือง "เพศ
สภาพ" ในทางประวติัศาสตร์" ในรายวชิา ปศ 405 สัมมนา
ประวติัศาสตร์ 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวโิรฒ  

25-ก.พ.-59 

210 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิิตรโสภณ 

 วทิยากรบรรยายในรายวิชา TE 719: Corpus Analysis in 
EnglishLanguage Teaching ในหวัขอ้ How to build a corpus?  

โครงการปริญญาเอก สาขาวชิา
การสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตร
นานาชาติ) สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 5 มี.ค.59 เวลา 9.00-12.00  

211 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิิตรโสภณ 

 วทิยากรบรรยายในรายวิชา TE 719: Corpus Analysis in 
EnglishLanguage Teaching ในหวัขอ้ Combining corpus 
linguistics and discourse analysis for English language 
teaching 

โครงการปริญญาเอก สาขาวชิา
การสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตร
นานาชาติ) สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

12 มี.ค.59 เวลา 9.00-12.00 น. 

212 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาตรวจแกไ้ขหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาเกาหลี (พ.ศ.2559) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

  

213 ภาษาตะวนัออก อ.ศนัสนีย ์เอก
อจัฉริยา  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "ภาษาแมนดารินไตห้วนักบัแมนดา
รินแผน่ดินใหญ่" 

 สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต 

25 มี.ค.59 เวลา 11.15-12.15 น. 

214 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด 

อาจารยพ์ิเศษบรรยายในหวัขอ้เร่ือง "ค่านิยมและจริยธรรม
พราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา" 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

 2 มี.ค.59 เวลา 13.30-17.30  

215 ภาษาตะวนัออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท  

วทิยากรการสัมมนาทางวิชาการระดบัชาติ เร่ือง "เอกลกัษณ์ร่วม
ในวรรณกรรมอาเซียน" 

สาํนกัวรรณกรรมและ
ประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร 

21-22 เม.ย.59 

216 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

ร่วมการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง "กา้วต่อไปหลงัประชาคม
อาเซียน 2559 มิติทางดา้นการศึกษา"  

สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทน
ราษฏร 

 16 มี.ค.59 เวลา 08.30-16.00 น.  

217 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

กรรมการพฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียนรู้ภาษาเกาหลี และ
ร่วมประชุมปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียนรู้ภาษา
เกาหลี ระดบัมธัยมศึกษา  

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

29-31 มี.ค.59 

218 ภาษาตะวนัออก อ.ดร.หทยั แซ่
เจ่ีย  

ผูน้าํเสนอผลการวจิยั ในการจดังานสัมมนาเร่ือง "การพฒันา
ระบบการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย"   

7 เม.ย.59 เวลา 08.00-16.00 น 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

219 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด 

วทิยากรอบรมภาษาฮินดีใหแ้ก่พนกังาน กองอบรมภาษาและ
วฒันธรรมนานาชาติ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

กองอบรมภาษาและวฒันธรรม
นานาชาติ บริษทั การบินไทย 
จาํกดั (มหาชน)  

25-26 เม.ย.59 และ 4-5 ส.ค.59  

220 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน ์

วทิยากรในโครงการสัมมนาวชิาการระดบับณัฑิตศึกษา ใน
หวัขอ้ “การอภิปรายงานวจิยัและวพิากษโ์ครงร่างวิทยานิพนธ์
ของโครงการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ (หลกัสูตร
นานาชาติ) ภาคพิเศษ ภาควชิาภาษาต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ภาควชิาภาษาต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

1/5/59 เวลา 08.30 – 15.00 น.  

221 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร. พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุโครงการปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวโิรฒ 

4 พ.ค.59 เวลา 09.00 - 14.30 น. 

222 ศูนยก์ารแปลฯ ผศ. ดร.แพร จิต
ติพลงัศรี  

อาจารยพ์ิเศษในหวัขอ้เร่ือง The 'Emerging Literariness': 
Translation and Thai Literary Polysystem at the Era of 
Modernization (1910-1925) แก่นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิา
ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการส่ือสารและการพฒันา (หลกัสูตร
ปกติ) สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 

บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

29 เม.ย.59 เวลา 13.00 - 16.00 
น. 

223 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ 
ศรีบริสุทธ์ิสกุล 

วทิยากรหวัขอ้หอ้งสมุดใหม่ : สังคมอาเซียน สังคมออนไลน ์ หอสมุดแห่งชาติ 22-ม.ค.-59 
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224 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.วชิราภรณ์ 
คลงัสมบูรณ์ 

วทิยากรหวัขอ้หอ้งสมุดใหม่ : สังคมอาเซียน สังคมออนไลน ์ หอสมุดแห่งชาติ 22-ม.ค.-59 

225 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

วทิยากร การอบรมหลกัสูตร เร่ือง "การทบทวนวรรณกรรม
อยา่งมีระบบ (Systematic Review)" ณ หอ้งประชุม 3 ชั้น 4 
อาคารเทพรัตนว์ทิยาโชติ สาํนกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

สาํนกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

19 ส.ค.59 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

226 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

วทิยากรในกิจกรรมสัปดาห์สาํหรับการเปิดใจรับความแตกต่าง 
"Diversity & Inclusion 2016" 

ฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์และรัฐกิจ
สัมพนัธ์ บจก.มอนเดลีช 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ
ไทย)  

7-11 มี.ค. 59 

227 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

ประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม สาขาศิลปะการแสดง คร้ังท่ี 1/2559 

สถาบนัวฒันธรรมศึกษา กรม
ส่งเสริมวฒันธรรม 

25 มี.ค. 59 เวลา 9.30-16.00 น.ฯ 

228 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ์ดาํ
รุง 

กลัน่กรองบทความวชิาการเร่ือง "หาดวอนนภา : ชีวติ
วฒันธรรรมชุมชนชายทะเล" ของ นายไพบูลย ์โสภณสุวภาพ 
(วารสารวชิาการ "ศิลปกรรมบูรพา" ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 19  มิ.ย.-พ.ย. 
59 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ม.ค.-มี.ค. 59 

229 ศิลปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

วทิยากรหวัขอ้ "แนวทางการวจิยัเชิงสร้างสรรคง์าน
ศิลปะการแสดง" ในโครงการ Reinforcing the Academic 
Leadership in Performing Arts 

สาขาวชิาศิลปะการแสดง คณะ
มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
ม.หอการคา้ไทย 

25 มี.ค. 59 เวลา 10-14 น. 

230 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.
อษัฎายทุธ ชูศรี 

วทิยากร ในการจดัสัมมนาคร้ังท่ี 19 สมาคมครูภาษาและ
วฒันธรรมญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย 

สมาคมครูภาษาและวฒันธรรม
ญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย 

28 พ.ค. 59 08.30-16.00 น. 

231 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น รศ.ดร.อรรถยา 
สุวรรณระดา 

ผูท้รงคุณวฒิุประเมินบทความวารสาร JSN Journal สมาคมญ่ีปุ่นศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

เม.ย.-59 

232 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น รศ.ดร.อรรถยา 
สุวรรณระดา 

ผูป้ระเมินรายงานวจิยัของอาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ ม.
รามคาํแหง 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคาํแหง เม.ย.-59 

233 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.นํ้าทิพย ์
เมธเศรษฐ 

ผูท้รงคุณวฒิุประเมินบทความวารสาร JSN Journal สมาคมญ่ีปุ่นศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

เม.ย.-59 

234 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.นํ้าทิพย ์
เมธเศรษฐ 

ผูป้ระเมินรายงานวจิยัของอาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ ม.
รามคาํแหง 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคาํแหง เม.ย.-59 

235 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.ชมนาด 
ศีติสาร 

ผูป้ระเมินบทความวารสาร มหาวทิยาลยัพายพั มหาวทิยาลยัพายพั 13-ม.ค.-59 

236 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.ชมนาด 
ศีติสาร 

ผูท้รงคุณวฒิุวพิากษห์ลกัสูตรสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

16-พ.ค.-59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

237 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น รศ.ดร.
กนกวรรณ 
เลาหบูรณะกิจ 
คะตะกิริ 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาผลงานตาํราเร่ือง "การเขียนเรียงความ
ภาษาญ่ีปุ่น (Japanese Essay Writing)"  

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

18-พ.ค.-59 

238 ภาษาตะวนัออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ 
อาดมั 

ท่ีปรึกษาซะรีอะห์ การเงินการลงทุนในอิสลาม บริษทั อิสลามิค เวลธ์ โซลูชัน่ 
จาํกดั 

1 พ.ค. 59 - พ.ค. 62 

239 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  สอนวชิาภาษาเกาหลี 2 

ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทุกวนัเสาร์ 28 พ.ค. – 6 ส.ค. 59 

240 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.ชุติมณฑน ์
เกษมณี สอนวชิาภาษาเกาหลี 4 

ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทุกวนัเสาร์ 28 พ.ค. – 6 ส.ค. 59 

241 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.อิสริยา พาที 
สอนวชิาภาษาเกาหลี 1 

ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทุกวนัเสาร์ 28 พ.ค. – 6 ส.ค. 59 

242 

ภาษาตะวนัออก/จีน 
อ.ดร.สืบพงศ ์
ชา้งบุญชู 

การประกวดความรู้และวฒันธรรมจีนชิงถว้ยสถาน
เอกอคัรราชทูตจีน ประจาํปี 2559 

สาํนกังานฮัน่ป้ันประจาํประเทศ
ไทย สถานเอกอคัรราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน 26-มิ.ย.-59 

243 ภาษาตะวนัออก/จีน ดร.หทยั แซ่เจ่ีย ประเมินคุณภาพบทความวจิยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 3-มิ.ย.-59 
244 

ภาษาตะวนัออก/จีน 
ดร.หทยั แซ่เจ่ีย โครงการประชุมปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาการสอนภาษาจีน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 9-ธ.ค.-58 

245 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.ดร.ธีรวฒัน ์
ธีรพจนี 

ประเมินผลงาน (บทความ) คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

10-พ.ค.-59 



246 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

รศ.ดร.พชันี ตั้ง
ยนืยง 

ประเมินผลงานวจิยั คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา 

25-มี.ค.-59 

247 

ภาษาตะวนัออก/จีน 

รศ.ดร.พชันี ตั้ง
ยนืยง 

โครงการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

18-เม.ย.-59 

248 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

รศ.ดร.พชันี ตั้ง
ยนืยง 

กองบรรณาธิการ "วารสารวชิาการภาษาและวฒันธรรมจีน" มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

6-มิ.ย.-59 

249 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

รศ.ดร.พชันี ตั้ง
ยนืยง 

ประเมินผลงานวจิยั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 3-มิ.ย.-59 

250 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.ดร.ศศรักษ ์
เพชรเชิดชู 

ผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลงานวชิาการ เร่ือง “กลยทุธ์การจาํกบั
การสอนคาํศพัทภ์าษาจีน” มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

1-มี.ค.-59 

251 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.ดร.ศศรักษ ์
เพชรเชิดชู 

ประเมินผลงานวชิาการ เร่ือง แนวทางการเรียนการสอน
ภาษาจีนสาํหรับผูพ้ิการทางสายตา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

1-มี.ค.-59 

252 

ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.ดร.ศศรักษ ์
เพชรเชิดชู 

ประเมินผลงานวชิาการ เร่ือง การวจิยัเพื่อพฒันาระบบการ
จดัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย : การศึกษานอก
ระบบ มหาวทิยาลยับูรพา 

1-มิ.ย.-59 

253 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.ดร.ศศรักษ ์
เพชรเชิดชู 

ประเมินผลงานวชิาการ เร่ือง การศึกษาขอ้ผดิพลาดในการใช้
ภาษาจีนของนิสิตเอกภาษาจีน มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยับูรพา 

1-มิ.ย.-59 

254 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

คณะอนุกรรมพฒันาแบบทดสอบวดัระดบัมาตรฐานความรู้
สาํหรับครูและอาจารยไ์ทยท่ีสอนภาษาจีน 

สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

28/07/2559 

255 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา 

ผูส้อนรายวชิา 1016313 ภาษาจีนโบราณประยกุต ์ สาํนกัจีนวทิยา มหาวทิยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 

23 เม.ย.-6 ส.ค.59 เวลา 14.00-
17.00 น. 

256 ภาษาตะวนัออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท 

อตัลกัษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน กรมศิลปากร 22-เม.ย.-59 

257 ภาษาตะวนัออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท Knowing and understanding our ASEAN friends บริษทั SCG 28-เม.ย.-59 

258 ภาษาตะวนัออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนบทความวจิยั มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 30-เม.ย.-59 

259 ภาษาตะวนัออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท อาศรมวจิยัมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 2 สกว 6-9 มิ.ย.59 

260 ภาษาตะวนัออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท 

เทคนิคการสอนวรรณกรรมเวยีดนาม 
 
 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 
 

26-ก.ค.-59 
 
 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

261 ศูนยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทิพย ์
พูลลาภ 

กรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์เร่ือง การศึกษากลวธีิการ
แปลความหยาบคายในบทสนทนาจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษในวรรณกรรมเร่ืองพนัธ์ุหมาบา้ ของนายวศิน หิตะ
ศกัด์ิ หลกัสูตรการแปลภาษาองักฤษและไทย คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 1 มี.ค.2559 

262 ศูนยก์ารแปลฯ 
 
 
 
 

ผศ. ดร.แพร จิต
ติพลงัศรี 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เร่ือง Meet the member of the 
Editorial Board, New Voices in Translation Studies, IATIS แก่
นกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวชิาภาษา
และวฒันธรรมเพื่อการส่ือสารและการพฒันา (หลกัสูตรปกติ) 
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล 

บณัฑิตวทิยาลยั ม.มหิดล 29 มี.ค. 59 

263 ศูนยก์ารแปลฯ 
 
 
 
 
 

ผศ. ดร.แพร จิต
ติพลงัศรี 

อาจารยพ์ิเศษในหวัขอ้เร่ือง The 'Emerging Literariness': 
Translation and Thai Literary Polysystem at the Era of 
Modernization (1910-1925) แก่นกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั 
หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเพื่อการ
ส่ือสารและการพฒันา (หลกัสูตรปกติ) สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล 

บณัฑิตวทิยาลยั ม.มหิดล 29 เม.ย. 59 

264 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

ผศ. ดร.สุรีย ์
ชุณหเรืองเดช    

คณะอนุกรรมพฒันาแบบทดสอบวดัระดบัมาตรฐานความรู้
สาํหรับครูและอาจารยไ์ทยท่ีสอนภาษาจีน 

สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

28/07/2559 

265 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.ดร.ธีรวฒัน ์
ธีรพจนี 

คณะอนุกรรมพฒันาแบบทดสอบวดัระดบัมาตรฐานความรู้
สาํหรับครูและอาจารยไ์ทยท่ีสอนภาษาจีน 

สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

28/07/2559 
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266 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.ดร.ศนัสนีย ์
เอกอจัฉริยา 

คณะอนุกรรมพฒันาแบบทดสอบวดัระดบัมาตรฐานความรู้
สาํหรับครูและอาจารยไ์ทยท่ีสอนภาษาจีน 

สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

28/07/2559 

267 
ภาษาตะวนัออก/จีน 

อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

คณะอนุกรรมพฒันาแบบทดสอบวดัระดบัมาตรฐานความรู้
สาํหรับครูและอาจารยไ์ทยท่ีสอนภาษาจีน 

สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

28/07/2559 

268 ศูนยก์ารแปลฯ ผศ.ดร.แพร จิต
ติพลงัศรี 

บรรยายเร่ือง "กรณีศึกษาระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์" ฝ่ายวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ 11 มี.ค.59 เวลา 9.30-12.30 น. 

269 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

วทิยากรในเทศกาลละครนานาชาติสาํหรับเดก็และเยาวชน 
กรุงเทพ 59 หวัขอ้ "ละครสาํหรับเดก็ในมิติของศิลปะ การศึกษา 
ลารพฒันา" 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 3 ก.ค. 59 เวลา 16-17.20 น. ณ 
หอ้งชั้น 6 หอศิลปฯ กทม. 

270 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

ประเมินคุณภาพบทความ (Peer-Reviewer) วารสารดนตรีและ
การแสดง เร่ือง "นาฎกรรมลอ้: การลอ้เลียน การเสียดสี และการ
สร้างอารมณ์ขนัใน แกว้หนา้หมา" 

คณะดนตรีและการแสดง ม.
บูรพา 

25-ก.ค.-59 

271 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "การวจิยัดา้นมนุษยศาสตร์" และ
หวัขอ้ "วธีิวทิยาในการศึกษาความซบัซอ้นของวรรณกรรมไทย
ร่วมสมยั" ในการจดัสัมมนาเร่ือง "เปิดโลกแห่งความซบัซอ้นใน
วรรณกรรมไทย" วนัท่ี 25-26 ม.ค. 59 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

25-26 ม.ค. 59 

272 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

พิจารณากลัน่กรองรองช่ือผูท้รงคุณวฒิุ กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม คณะมณัฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 10 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ณ 
หอ้งประชุม 1 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาฯ 

273 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

ร่วมเสวนาประกอบการแสดง : งามอยา่งนางละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ขอนแก่น 

24 ก.ย. 59 ณ หอวชิราวธุา
นุสรณ์ 

274 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

วทิยากร "ศิลปะการละคร" ในโครงการมหกรรมการแสดง
ละครภาคใต ้คร้ังท่ี 4 (TSU DRAMA FESTIVAL # 4) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทกัษิณ  
วทิยาเขตสงขลา  อ.เมือง จ.
สงขลา 

9-11 ก.ค. 59 ณ อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค ์2 (ตึก 17) ชั้น 2 

275 ศิลปการละคร อ.ปวติร มหา
สารินนัทน ์

นาํนิสิตไปแสดงละครอกัษรสัญจรเร่ือง "ชีวติด๊ีดี" ในโครงการ
มหกรรมการแสดงละครภาคใต ้คร้ังท่ี 4 (TSU DRAMA 
FESTIVAL # 4) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทกัษิณ  
วทิยาเขตสงขลา  อ.เมือง จ.
สงขลา 

9-11 ก.ค. 59 ณ บา้นนครใน อ.
เมือง จ.สงขลา 

276 ศิลปการละคร น.ส.ลาวลัย ์อ่ิม
เงิน 

วทิยากร "การจดัการโครงการ" ในโครงการมหกรรมการแสดง
ละครภาคใต ้คร้ังท่ี 4 (TSU DRAMA FESTIVAL # 4) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทกัษิณ  
วทิยาเขตสงขลา  อ.เมือง จ.
สงขลา 
 
 
 

9-11 ก.ค. 59 ณ อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค ์2 (ตึก 17) ชั้น 2 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

277 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "สัตวป์ระหลาดและ
มนุษย ์ความสอดคลอ้งเบ้ืองหลงัมงังะสยองขวญัของิโต จุนจิ" 
ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ SMARTS คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 
17 มิ.ย. 59 ณ วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ 

17-มิ.ย.-59 

278 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ่้ง  
อามระดิษ 

อบรมความรู้ภาษาและวฒันธรรมเขมร ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 12,19,26 ก.ย. 59  เวลา 8.30 - 
16.30 น. 

279 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ่้ง  
อามระดิษ 

การเสวนา Grow Together with our Best Neighbor 
CAMBODIA เสริมความรู้ คู่การลงทุน ในประเทศเพื่อนบา้น 
"กมัพูชา" 

บริษทั เอสซีจี เทรดด้ิง จาํกดั 22 ก.ย. 59 เวลา 14.00 - 17.00 
น. ณ หอ้งฉตัราบอลรูม โรงแรม
สยามเคมปินสก้ี กรุงเทพฯ 

280 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร  
ภกัดีผาสุข 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท เร่ือง อุปลกัษณ์นางร้ายในนว
นิยายพาฝัน  (น.ส.นิภาดา โพธ์ิเรือง) 

ภาษาไทย ม.เกษตรฯ เดือนส.ค. 59 

281 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา 
มโนมยัพิบูลย ์

เป็นกรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแสดง  

ม.หอการคา้ไทย 27 ก.ย. 59 เวลา 9 น. ณ หอ้ง
ประชุมสภามหาวทิยาลยั อาคาร 
10 ชั้น 6 

282 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

เป็นกรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแสดง  

ม.หอการคา้ไทย 27 ก.ย. 59 เวลา 9 น. ณ หอ้ง
ประชุมสภามหาวทิยาลยั อาคาร 
10 ชั้น 6 

283 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน์ ดาํรุง กรรมการประเมินหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการ
ส่ือสารการแสดง 

ม.อสัสัมชญั ตั้งแต่24 ส.ค. 59 เป็นตน้ไป 

284 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั รร.วฒันาวทิยาลยั อ. 23 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ณ 



จารุ หอ้งพระคุณ ตึกอาํนวยการ รร.
วฒันาวทิยาลยั ถ.สุขมวทิ 19 

285 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ่้ง  
อามระดิษ 

การประกวดความรู้เก่ียวกบัพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 โรงเรียนวชิราวธุวทิยาลยั 25 ส.ค. 59  เวลา 9.00 - 14.00 น. 

286 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท ์
จารุวร 

ผูท้รงคุณวฒิุประเมินคุณภาพบทความวชิาการ วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

9-ส.ค.-59 

287 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท ์
จารุวร 

ผูท้รงคุณวฒิุประเมินคุณภาพบทความวชิาการ วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

8-ก.ย.-59 

288 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ่้ง  
อามระดิษ 

โครงการอาศรมวจิยัมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 3 สกว. 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 60 

289 ศิลปการละคร อ.พนัพสัสา ธูป
เทียน  

ผูฝึ้กซอ้มการแสดงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช เร่ือง "ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่
มหานที" ในโครงการ "พลงัคนสร้างสรรคโ์ลก รวมพลงัตาม
รอยพ่อของแผน่ดิน" (The Power Human Energy) 

สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ ภาคเครือข่าย
ทั้งภาคราชการ วชิาการ 
อุตสาหกรรม ประชาสังคม 
ประชาชน และส่ือมวลชน  

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 59 

290 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท ์
จารุวร 

แต่งบทอาศิรวาทและอ่านทาํนองเสนาะ สมาคมผูอ้าสาสมคัรแล่ะวย
การศึกษา ผูจ้ดังานวนัพ่อ
แห่งชาติ 

12-ก.ย.-59 

291 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

ใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอโครงการวจิยัเร่ือง "บทละครแปลและการ
แสดงในฐานะพลงัเสริมสร้างความยติุธรรมในสังคม (โครงการ
หมายเลข 670) 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) 

30-ก.ย.-59 

292 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

วทิยากรโครงการอ่านออกเสียง :Birilmu Reader theatre (ใน
โครงการ Birilmu รักการอ่าน ส่ือสารดี:  Reader theatre) 

อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK 
Park Yala) 

20-21 ส.ค. 59 เวลา 9-16 น. ณ 
หอ้งมินิเธียเตอร์ อุทยานการ
เรียนรู้ ยะลา 

293 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.เดือน
เตม็ กฤษ
ดาธานนท ์

กรรมการตดัสินการประกวดสุนทรพจนภ์าษาญ่ีปุ่น ในงาน 
"มหกรรมญ่ีปุ่นรังสิต คร้ังท่ี 8" (RSU Japanese Fair 2015) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 20-พ.ย.-58 

294 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.เดือน
เตม็ กฤษ
ดาธานนท ์
 
 
 

กรรมการตดัสินการแข่งขนัในงาน RSU Japanese Fair 2015 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต 

20 พ.ย. 58 เวลา 8.30 น.-16.30 
น. 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

295 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์

ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหอ้งสมุดของสาํนกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหเ้กียรติในการใหข้อ้เสนอแนะการ
จดัทาํและทบทวนแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2559 
ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่าย และหวัหนา้งาน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 6 ต.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

296 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านและประเมินบทความวจิยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ของงานประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั
บณัฑิตศึกษา ระดบัชาติและนานาชาติ 2559 (The National and 
International Graduate Research Conference 2016) 

บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  

297 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.สรรควฒัน ์ 
ประดิษฐพงษ ์

วทิยากรรายการวทิย ุ"อกัษรพาที" เร่ือง "วรรณกรรมอิตาเลียน 
คนเรียนแปลคนแกส้อน" 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 13-ม.ค.-59 

298 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

อ.ดร.วลิาสินีย ์
แฝงยงค ์

ผูด้าํเนินรายการวทิย ุ"อกัษรพาที" เร่ือง "หลวงวจิิตรวาทการ: 
นกัเขียนไทยในใจฟาสซิสตอิ์ตาเลียน" 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 13-ม.ค.-59 

299 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

อ.ดร.วลิาสินีย ์
แฝงยงค ์

ผูด้าํเนินรายการวทิย ุ"อกัษรพาที" เร่ือง "วรรณกรรมอิตาเลียน 
คนเรียนแปลคนแกส้อน" 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 13-ม.ค.-59 

300 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

อ.ดร.ปาจรีย ์ทา
ชาติ 

วทิยากรรายการวทิย ุ"อกัษรพาที" เร่ือง "หลวงวจิิตรวาทการ: 
นกัเขียนไทยในใจฟาสซิสตอิ์ตาเลียน" 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ 13-ม.ค.-59 

301 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรุณี 
อุดมศิลป  

กรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ เร่ือง"หายนะแห่งความรัก
ในนวนิยายสามเร่ืองจากชุด โรมอง ดูร์ ของ จอร์จ ซิเมอนง" 
ของนางสาววรัญญา จนัทรสาน นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิา
ฝร่ังเศสศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

25-ธ.ค.-58 
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302 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.พิริยะ
ดิศ มานิตย ์

วทิยากรรายการวทิย ุ"อกัษรพาที" เร่ือง "ศพัทจิ์ตวเิคราะห์
สาํหรับวรรณคดีวจิารณ์" 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์  19 ม.ค.59  

303 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

วทิยากรสอนเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัเรียนเพื่อสอบคดัเลือก
เขา้ร่วมโครงการภาษาเยอรมนัโอลิมปิกวชิาการคร้ังท่ี 9  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  6 ม.ค.59 - ก.พ.59 

304 ภาษาตะวนัตก/สเปน ผศ.ดร.หน่ึง
หทยั แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

ผูส้อนในกิจกรรมเสริมหลกัสูตรระยะสั้น CUVIP เร่ือง "ล่าม
(ใช่วา่)ใครๆจะเป็นได"้ 

ศูนยก์ารศึกษาทัว่ไป  8, 10, 14 มี.ค. 59 เวลา 16-19 น. 

305 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ 
ศรีบริสุทธ์ิสกุล 

วทิยากรในการประชุมเพื่อเสริมสร้างทกัษะในการแสวงหาและ
ใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เพื่อการใหก้ารบริการ “อภิมหาขอ้มูล” (Big 
Data) ภายใตห้วัขอ้ “Sources and Tools For Big Data Services” 
ณ หอ้ง 207  ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) ตล่ิง
ชนั  

ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร 
(องคก์ารมหาชน)  

 10 มี.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 
น.  

306 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "ลิขสิทธ์ิ ในการใชส่ื้อเพือ่การเรียน
การสอน" ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั หอ้ง 206 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

31 มี.ค.59 เวลา 13.00 - 16.00 น.  

307 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "ลิขสิทธ์ิ ในการใชส่ื้อเพือ่การเรียน
การสอน" ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั หอ้ง 206 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

22 มี.ค.59 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
และ 31 มี.ค.59 เวลา 13.00 - 
16.00 น.  

308 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น รศ.ดร.
กนกวรรณ 
เลาหบูรณะกิจ 
คะตะกิริ 

วทิยากร (panelist) เร่ือง การประเมินและการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น" 

เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ กรุงเทพฯ 4 มี.ค. 59 เวลา 10.00-16.30 น. 

309 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.
อษัฎายทุธ ชูศรี 

พิจารณาตรวจทานตาํราท่ีจะตีพิมพ ์  
"ภาษาญ่ีปุ่น 203"  

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

1ก.พ.-30มี.ค59 

310 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.
อษัฎายทุธ ชูศรี 

พิจารณาตรวจทานตาํราท่ีจะตีพิมพ ์ สถาบนับณัฑิตพฒันา 
บริหารศาสตร์ 

1ก.พ.-30มี.ค59 

311 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ศ.ดร.สิริมนพร  
สุริยะวงศ์
ไพศาล 

โครงการอบรมความรู้ดา้นวฒันธรรม 
และวรรณคดีญ่ีปุ่น Sakura Network 
 ใหก้บัครูสอนภาษาญ่ีปุ่นทัว่ประเทศ 

  3-มี.ค.-59 

312 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ศ.ดร.สิริมนพร  
สุริยะวงศ์
ไพศาล 
 

พิจารณาบทความวชิาการลง 
วารสาร JSN Journal 

สมาคมญ่ีปุ่นศึกษา 
แห่งประเทศไทย 

มี.ค.-59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

313 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.นํ้าทิพย ์
เมธเศรษฐ 

โครงการอบรมความรู้ดา้นวฒันธรรม 
และวรรณคดีญ่ีปุ่น Sakura Network  
ใหก้บัครูสอนภาษาญ่ีปุ่นทัว่ประเทศ 

สมาคมญ่ีปุ่นศึกษา 
แห่งประเทศไทย 

3 มี.ค. 59 

314 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น รศ.ดร.อรรถยา 
สุวรรณระดา 

พิจารณาบทความนาํเสนอในงานประชุม 
วชิาการญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทยคร้ังท่ี 8  

สมาคมญ่ีปุ่นศึกษา 
แห่งประเทศไทย 

ต.ค.-พ.ย.58 

315 ภาษาตะวนัตก/สเปน ผศ.ดร.หน่ึง
หทยั แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

ผูส้อนในกิจกรรมเสริมหลกัสูตรระยะสั้น CUVIP เร่ือง "ล่าม
(ใช่วา่)ใครๆจะเป็นได"้ 

ศูนยก์ารศึกษาทัว่ไป 8, 10, 14 มี.ค. 59 เวลา 16-19 น. 

316 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้ 

ผศ.ดร. ชานป์
วชิช ์ทดัแกว้  

ผูท้รงคุณวฒิุประเมินคุณภาพบทความ WU Research 2016  สาํนกัศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์  

7-27 เม.ย. 59 

317 ภาษาองักฤษ  รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน ์ 

ผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํแนะนาํและตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยั EIL 59 

318 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สิริวรรณ 
จุฬากรณ์ 

วทิยากรบรรยายกิจกรรมฝึกอบรมล่ามแปลสาํหรับระบบงาน
ยติุธรรมและกฎหมาย เพื่อคุม้ครองสิทธิ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา วนัท่ี 18 ส.ค. 59 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท 
แอนดส์ปา จงัหวดักาญจนบุรี 

319 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี  

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง 

วทิยากร บรรยายหวัขอ้ 'ชีวตินกัเรียนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี' 
ในงานแนะแนวการศึกษาต่อท่ีสาธารณรัฐเกาหลี  

กระทรวงศึกษาธิการแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี 

เม่ือวนัท่ี 3 ต.ค. 58   

320 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

วทิยากร "ศุกร์เสวนา" 59 หวัขอ้ "แนวทางและประเดน็การวจิยั
ประวติัศาสตร์การแพทยแ์ละการสาธารณสุข ในวาระ 100 ปี 
สาธารณสุขไทย" 

กระทรวงสาธารณสุข 9 ก.ย. 59 เวลา 13.30-16.30 น. 



321 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง 
เชาวชุ์ติ 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความวจิยัเร่ือง "The Women and 
The Dragon: Dinosaur, New Women, and Degeneration 
Anxiety in The Lair of the White Worm by Bram Stoker" เพื่อ
ตีพิมพใ์นวารสารประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 2 

กองบรรณาธิการวารสาร
ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

19-ก.พ.-59 

322 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "รักเธอ ปรารถนาเขา เร่ือง
ของเราสามส่ีคน" เพื่อตีพมิพใ์นวารสารเพศวถีิศึกษา ปีท่ี 4 
ฉบบัท่ี 1 

กองบรรณาธิการวารสารเพศวถีิ
ศึกษา สมาคมเพศวถีิศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

9-ก.พ.-59 

323 ภาษาไทย อ.ดร.นํ้าผึ้ง 
ปัทมะลางคุล  

กรรมการพิจารณาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ ใหแ้ก่นิสิตระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  

7 ต.ค. 58 เวลา 14.00 น. ณ 
มหาวทิยาลยั ศิลปากร วทิยาเขต
วงัท่าพระ 

324 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ ์จุฬารัตน ์

อ.พิเศษ รายวชิาประวติัศาสตร์การแพทย ์"เราเรียนรู้อะไรจาก
ประวติัศาสตร์" 

คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ 

13 ส.ค. 59 เวลา 14.00-16.00 น. 

325 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรา
ภรณ์ รติธรรม
กลุ 

รับเป็นคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกพนกังานมหาวทิยาลยั
สายวชิาการ คณะมนุษยศาสตร์ ตาํแหน่ง อ. สาขาวชิา
ภาษาศาสตร์ประยกุต ์สังกดัภาควชิาภาษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์ 

25 พ.ค.59 

326 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "โอตาคุ หอ้งปิด เดก็
สาววปิริต และวกิฤตความเป็นชาย" เพื่อตีพิมพใ์นวารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

13-ก.ค.-59 

327 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาร่างหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
(วรรณคดี) ภาควชิาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัท่ี 23 ส.ค. 59 เวลา 8.30-16.30 น. 
ณ หอ้งประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

23-ส.ค.-59 

328 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นวทิยากรในโครงการส่งเสริมและพฒันางานวจิยั กิจกรรม
การขอทุนวจิยั "หวัขอ้วจิยัทางวรรณคดี" วนัศุกร์ท่ี 26 ส.ค. 59 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอ้งประชุม Mini Conference ชั้น 1 
อาคารกองบริการเทคโนโลยสีานสนเทศและการส่ือสาร 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

26-ส.ค.-59 

329 ปรัชญา ผศ.ดร.ศริญญา 
อรุณขจรศกัด์ิ  

อ.พิเศษสอนบรรยายวชิา Ph212 ปรัชญาจีน หวัขอ้เร่ือง 
"ปรัชญาเม่ิงจ่ือ"  
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ  

17 และวนัท่ี 24 พ.ย. 58 ณ  หอ้ง 
268 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์  

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

330 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "What it means to be 
Malay Muslims: The Role of Language in the Construction of 
Ethic Identity and Maintaining Boundary Among the Thai-
Malay Muslims" ในวารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

19-มิ.ย.-59 

331 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "ผูแ้ต่งกบัแฟนฟิก: วาท
กรรมความชอบธรรมทางการประพนัธ์ในการถกเถียงเร่ืองแฟน
ฟิกเพชรพระอุมา" ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ เวทีวจิยั
มนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 10 ในหวัขอ้ "คลุมเครือ เคลือบแคลง 
เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์" ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 19-
20 ก.ย. 59 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

21-มิ.ย.-59 

332 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "แนวคิดหลงัความทรง
จาํและภูมิศาสตร์วรรณศิลป์ในนวนิยายเร่ือง The Narrow Road 
to the Deep North (๒๐๑๓) ของริชาร์ด เฟลเนอกนั" ในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ เวทีวจิยัมนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 10 
ในหวัขอ้ "คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนใน
มนุษยศาสตร์" ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 19-20 ก.ย. 59 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

21-มิ.ย.-59 

333 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "ผูแ้ต่งกบัแฟนฟิก: วาท
กรรมความชอบธรรมทางการประพนัธ์ในการถกเถียงเร่ืองแฟน
ฟิกเพชรพระอุมา" ท่ีจะนาํเสนอในงานประชุมวชิาการ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

20-ก.ย.-59 
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ระดบัชาติ เวทีวจิยัมนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 10 หวัขอ้ 
"คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนใน
มนุษยศาสตร์" วนัท่ี 19-20 ก.ย. 60 ณ โรงแรมราชมงัคลา 
สงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา 

วทิยาเขตปัตตานีร่วมกบั
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) 

334 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นวทิยากรผูด้าํเนินรายการเสวนาในหวัขอ้ "1ทศวรรษ เวที
วจิยัมนุษยศาสตร์ไทย: รอยยิม้ เสียงหวัเราะ และหยาดนํ้าตา" 
ในงานประชุมวชิาการระดบัชาติ เวทีวจิยัมนุษยศาสตร์ไทย คร้ัง
ท่ี 10 หวัขอ้ "คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนใน
มนุษยศาสตร์"  

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานีร่วมกบั
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) 

20-ก.ย.-59 

335 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

วทิยากรพิเศษบรรยายหวัขอ้ "ยโุรป 1917-1939: ลทัธินาซีและ
การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ" 

คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

24 ก.ย. 59 เวลา 09.30-12.30 น. 

336 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.ธนาพล 
ล่ิมอภิชาต 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เร่ือง "ประวติัศาสตร์หนงัสือกบั
สังคมไทย: กรณีศึกษาหนงัสือสามก๊ก พศ. 2530-2550" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

6 ก.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น. 

337 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.ธนาพล 
ล่ิมอภิชาต 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เร่ือง "เดก็ วยัเดก็ เด็กวยัรุ่น กบั
ประวติัศาสตร์สังคมไทยสมยัใหม่ (2430-2530)" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

7 ก.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น. 

338 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความ "ยิง่โตยิง่ปล่อย: ความตระหนกัรู้
ถึงธรรมชาติเฉพาะของเดก็และวยัเดก็ ก่อนรัฐชาติสมยัใหม่ 
(ทศวรรษ 2320-2440)" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส.ค.-59 

339 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้ 

 อ.กิตติพงศ ์
บุญเกิด 

วทิยากรเสวนาเร่ือง “เรือไทยเรือเขมร และลอยกระทงหลาก
วฒันธรรม”  

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัพุธท่ี 25 พ.ย. 58 เวลา 13.00-
16.00 น. 

340 ภาษาองักฤษ  อ.ดร.วริตตา 
ศรีรัตนา  

วทิยากรปาฐกถา หลกัในหวัขอ้ “The Waste Land of Smiles: 
Literature and the Totalitarianism of Enjoyment” ในงาน
สัมมนาวชิาการระดบั นานาชาติ Modernity in Cosmopolitan 
Southeast Asia: The Faculty of Liberal Arts, Thammasat 
University (FATU), Annual Conference 2016  

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

22-23 ส.ค. 59  

341 ภาษาไทย  ดร.ม่ิงมิตร ศรี
ประสิทธ์ิ  

อ.พิเศษระดบัปริญญา โท  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

15  ต.ค. 58 เวลา 9.30-12.30 น. 
ณ อาคาร ศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจนัทร์ 
 
 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

342 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น ผศ.ดร.เดือน
เตม็ กฤษ
ดาธานนท ์

กรรมการตดัสินการประกวดสุนทรพจนภ์าษาญ่ีปุ่น ในงาน 
RSU Japanese Fair 2015  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต 

เม่ือวนัศุกร์ท่ี 20 พ.ย. 58 เวลา 
8.30-16.30 น 

343 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "Coming out of the 
closet" in Higher Education of Thai Queer Students เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

11-มี.ค.-59 

344 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร 
ภกัดีผาสุข  

อ.พิเศษ สอนรายวชิา 411 742 วทิยานิพนธ์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  

11 พ.ย. 58 ณ คณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
พระราชวงั สนามจนัทร์ จงัหวดั
นครปฐม  

345 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานี
รัตน ์จตุัทะศรี  

อ. พิเศษสอนรายวชิา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกบัภูมิภาค
ศึกษา  

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  

22 พ.ย. 58 ณ หอ้ง อ.50-202 
อาคาร 50 ปี คณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดั
นครปฐม 

346 บรรณารักษศาสตร์  อ.ดร.ทรงพนัธ์  
เจิมประยงค ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "หอ้งสมุด ดิจิทลั และกฎหมายลิขสิทธ์ิ" 
ในการประชุมวชิาการ ชมรมบรรณารักษส์ถาบนัอุดมศึกษา  

ชมรมบรรณารักษ ์สถาบนั
อุดมศีกษา สมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี  

 27 พ.ย. 58 เวลา 15.00-16.15 น.  



347 ภาษาศาสตร์ รศ.ดร. วโิรจน ์
อรุณมานะกลุ 

ไดเ้ป็นผูท้รงคุณวฒิุวพิากยก์ารนาํเสนอเร่ือง “จากขอ้ความสู่
ขอ้มูล...มิติใหม่ของการวเิคราะห์การส่ือสารนโยบายการเงิน” 
ในการสัมมนาวชิาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจาํปี 59 
“มิติใหม่ของนโยบายเศรษฐกิจในยคุแห่งขอ้มูล” ณ เซ็นทารา
แกรนด ์เซ็นทรัลเวิลด ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 ก.ย. 59   

348 ประวติัศาสตร์  รศ.ดร.สุเนตร 
ชุตินธรานนท ์ 

วทิยากรในการ บรรยายหวัขอ้ “สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช
กบัพม่า”  

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
ปราจีนบุรี 

17 เม.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ วดัลุ่ม อาํเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง  

349 บรรณารักษศาสตร์  ผศ.ดร.สมศกัด์ิ 
ศรีบริสุทธ์ิสกุล  

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “มาตรฐานการลงรายการ RDA ใน
กระบวนวชิา LIS3129 การวเิคราะห์และทาํารายการทรัพยากร
สารสนเทศ ขั้นสูง” 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 
ไดรั้บเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคาําแหง  

 6 ก.ย. 59 เวลา 13.30-16.00 น.  

350 บรรณารักษศาสตร์  อ.ดร.วชิราภรณ์ 
คลงัธนบูรณ์  

วทิยากร ในหวัขอ้ "การจดัการขอ้มูลงานวจิยัทางดา้น
สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์: จากแนวคิดสู่การปฏิบติั"  

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 
ไดรั้บเชิญจากศูนยม์านุษยวทิยา
สิรินธร (องคก์ารมหาชน)  

23 ส.ค. 59 เวลา 10.30-12.00 น. 

351 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิ์ขิต 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "การศึกษาวจิยัภาษาไทย: กา้วยา่งท่ีผา่น
มาและความทา้ทายในอนาคต" ในการจดัประชุม 100 ปีภาควชิา
ภาษาไทย "มณีปัญญา วชิญมาลา" 

ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาฯ 

26-ส.ค.-59 

352 ภาษาองักฤษ  รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน ์ 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุประเมินขอ้สอบวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั St. Theresa ม.ค.-ธ.ค. 59 

353 ภาษาองักฤษ รศ.ปรีมา มลัลิ
กะมาส  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "การท าวจิยัดา้นการแปล" ใหก้บั
สาขาภาษาองักฤษและการแปล คณะ มนุษยศาสตร์และประ
ยกุตศ์ลิป์ 

มหาวทิยาลยั หอการคา้ไทย 2 ต.ค.58 เวลา 13.00-15.00 น. 

354 ภาษาตะวนัออก  อ.ดร.ธีรวฒัน ์
ธีรพจนี  

วทิยากรบรรยาย พิเศษใหแ้ก่นกัศึกษาในหลกัสตู รศลิ ปศาสต
รมหาบณ ัฑิต (สาขาวชิาภาษาตะวนัออก) คณะมนุษยศาสตร์ 
รายวชิาสัมมนา (seminar) ในหวัขอ้ "กระบวนการวิจยัสาย
ภาษาศาสตร์"  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 12-ต.ค.-58 

355 ภาษาองักฤษ  อ.ดร.วริตตา 
ศรีรัตนา  

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “วรรณกรรมยโุรปตะวนัออกยคุ 
สงครามโลกคร้ังท่ี 2”  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

 19 ก.ย. 59  

356 ประวติัศาสตร์  ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง  

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิา
ประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  9 พ.ย. 58 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ หอ้ง ศศ.217 ชั้น 2 ตึกคณะ
ศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจนัทร์ 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

357 ภาษาตะวนัออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท  

วทิยากรบรรยาย พิเศษใหแ้ก่นกัศึกษา ในหวัขอ้ "วรรณกรรม
เวยีดนามและภาพสะทอ้นสังคมเวยีดนาม"  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   20 พ.ย. 58 ณ อาคาร คณะศลิป
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจนัทร์ ·  

358 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ 

อ.พิเศษรายวชิา MSTR 216 การออกเสียง และสนทนา 3 
(Diction and Speech lll) ภาคการศึกษาท่ี 2/58  

มหาวทิยาลยัมหิดล 2 พ.ย. 58  ถึงวนัท่ี 26 ก.พ. 59 
ทุกวนัศุกร์ เวลา 13.00-14.50 น. 
ณ หอ้ง D511 อาคารภูมิพล
สังคีต วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  

359 ภาษาไทย  ผศ.ดร.ศิริพร 
ภกัดีผาสุข  

อ.พิเศษสอนรายวชิา 411 742 สัมมนาวทิยานิพนธ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร   11 พ.ย. 58 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม 

360 ภาษาตะวนัออก อ.ดร.ทรงศกัด์ิ วทิยากรใหค้วามรู้ดา้นการสนทนาภาษาอาหรับใน  โรงพยาบาลเวชธานี ในวนัท่ี 4, 11, 18 และ 25 ธ.ค. 
58  12, 14 และ 15 ม.ค. 59 

361 ปรัชญา ผศ.ดร.ศิร
ประภา ชวะนะ
ญาณ  

อ.พิเศษสอนบรรยายวชิา ปก. 337 อภิปรัชญา หวัขอ้เร่ือง 
"Time" และ "Concept" แก่นกัศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

18 และ 20 พ.ย. 58 ณ หอ้ง 802 
อาคารอเนกประสงค ์
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์  (ท่า
พระจนัทร์) 
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362 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.ธนกร  
แกว้วภิาส 

วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้แก่ครูสอนภาษาเยอรมนัในการอบรม
เชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ภาษาเยอรมนั ใน
หวัขอ้ "Aktives Lenen" รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การ
เรียนแบบเชิงรุก 

ศูนยก์ารพฒันาวชิา
ภาษาเยอรมนั สพม. เขค1 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

วนัศุกร์ท่ี 19 ส.ค. 59 เวลา 8.30-
16.30 น. ณ ศูนยพ์ฒันาการเรียน
การสอนวชิาภาษาเยอรมนั ตึก 1  

363 ภาษาองักฤษ  ผศ.กฤศ เอ่ียม
หฤท 

อบรมคอร์สไวยากรณ์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ ศูนยบ์ริการวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาฯ 

ส.ค. 59 - พ.ค. 60 

364 บรรณารักษศาสตร์  อ.ดร.ทรงพนัธ์  
เจิมประยงค ์ 

วทิยากร บรรยายในหวัขอ้ "Digital Curation and Researchers: 
New Roles for New Times"  

ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร 
(องคก์ารมหาชน)  

 23 ส.ค. 59 เวลา 15.3016.30 น. 

365 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

วทิยากรในกิจกรรมการบรรยาย เร่ือง “Love in the Archives? 
Reading Courtship Letters in Georgian England, c.1700 - 
1800”   

สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม
เอเชีย มหาวทิยาลยมัหิดล   

วนัท่ี 6 ต.ค. 58   

366 ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ  

อ.ดร.ทองทิพย ์ 
พูลลาภ 

ผูอ่้านและประเมินคุณภาพบทความวชิาการ เร่ือง การแปลตวั
บทร่วมสมยัในบทแปลเร่ือง "สาวเจาปัญหา" ของเบ๊บ วอร์ค
เกอร์  

สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม
เอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล 

วนัท่ี 1 มิ.ย. 59 

367 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์  
เจิมประยงค ์

วทิยากรในการอบรมการทาํวจิยัในมนุษย ์หวัขอ้ "จริยธรรมการ
วจิยัทางสังคมศาสตร์และการวจิยัทางอินเตอร์เน็ต" เร่ือง 
"จริยธรรมการวจิยัทางอินเตอร์เน็ต" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(F9) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

วนัท่ี 28 ก.ย. 59 เวลา 13.00 -
16.00 น. 

368 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น อ.ดร.ยพุวรรณ 
โสภิตวฒิุวงศ ์

สัมมนาเร่ือง"เทคนิคเพื่อการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีดีข้ึน"  สมาคมนกัเรียนเก่า ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

วนัท่ี29-30 ต.ค. 59  ณ หอ้งก่ิง
เพชร โรงแรมเอเชีย 

369 ประวติัศาสตร์  ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ ์จุฬารัตน ์ 

ใหเ้ขา้ร่วมเสวนา “ถอดรหสัภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ไทย”  สมาคมวทิยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ 

21 พ.ย. 58 เวลา 10.00-12.30 น. 
ณ เวทีกลาง ในงานมหกรรม 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ อิมแพค็ เมืองทองธานี 

370 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.หน่ึง
หทยั แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

ล่ามใหแ้ก่จาํเลยในคดีอาญาหมายเลขดาํท่ี อ.1372/59  สาํนกัการต่างประเทศ กลุ่มงาน
ล่ามและการแปล 

วนัท่ี 11 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. 

371 ภาษาองักฤษ  ผศ.ดร.นิรดา 
จิตรกร 

กรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียน
หลวงและทุนรัฐบาล 
 

สาํนกังาน ก.พ. 4-5 มิ.ย. 59, 4 มิ.ย.60 

372 ภาษาองักฤษ  ผศ.ดร.จิรันธรา 
ศรีอุทยั 

กรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียน
หลวงและทุนรัฐบาล 
 

สาํนกังาน ก.พ. 4-5 มิ.ย. 59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

373 ประวติัศาสตร์  อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม  

ท่ีปรึกษาในการจดัทาํ “สารคดีชุดพระมหากษตัริยไ์ทยกบั
พระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นส่ือเรียนรู้ท่ีสาํคญัสาํหรับเดก็ เยาวชน
และบุคคลทัว่ไป โดยมีกาํหนดออก อากาศเป็นปฐมฤกษ ์ 

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ 

5 ธ.ค. 58 ทางสถานีโทรทศัน์
อมรินทร์ทีว ีช่อง 34 

374 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้ 

ผศ.ดร.ชานป์
วชิช ์ทดัแกว้  

ร่วมการเสวนาวชิาการในหวัขอ้ "สุวรรณภูมิ: การสร้างคุณค่าวา่
ดว้ยการเช่ือมโยงวฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคม จากอดีตสู่
ปัจจุบนั" 

สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน) 

21 ก.ย. 59 ณ โรงแรมมิลเลน
เนียม ฮิลดนั 

375 ภาษาไทย ศ. ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิ์ขิต  

วทิยากรบรรยายเร่ือง “กลวธีิ การสอนวรรณคดี” ในโครงการ
อบรมนกัศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย 

สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา  25 พ.ย. 58 ณ โรงแรมบุษยน์า
ทอง อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  

376 ภาษาไทย  ศ. ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิ์ขิต 

วทิยากรดาํเนินโครงการอบรมนกัศึกษาสาขาการสอน 
ภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการสอน
ภาษาไทยชั้นปีท่ี 4 ของมหาวทิยาลยั ทัว่ประเทศซ่ึงใกลส้าํเร็จ
การศึกษาและจะไปประกอบวชิาชีพครูภาษาไทยต่อไป 

สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา  25  พ.ย. 58 ณ โรงแรม
บุษยน์ํ้าทอง อาํเภอเมือง จงัหวดั
ลาํปาง 

377 ภาษาตะวนัตก/สเปน ผศ.ดร.หน่ึง
หทยั  แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

วทิยากรดาํเนินการจดัโครงการฝึกอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ 
เร่ือง "การเตรียมตวัเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีล่ามในคดีอาญาและเทคนิค
การเป็นล่าม" 

สาํนกังานศาลยติุธรรม วนัท่ี 15 ก.ย. 59 / เวลา 13.00-
16.00 น. 

378 ภาษาองักฤษ  ผศ.ไซมอน เจ.
พี.ไรต ์ 

ผูเ้ช่ียวชาญภาษาองักฤษของสาํนกับริหารวิรัชกิจและเครือข่าย
นานาชาติ 

สาํนกับริหารวรัิชกิจและ
เครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

 เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ต.ค.58 ถึงวนัท่ี 30 ก.ย.59 

379 บรรณารักษศาสตร์  ผศ.ดร. พิมพ์ วทิยากรบรรยายพิเศษ หวัขอ้บรรยาย "การวจิยัทางสารสนเทศ สาํนกับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยั 17-18 ต.ค. 58 เวลา 9.00-16.00 



ราํไพ  เปรม
สมิทธ์ 

ศาสตร์ : ปฐมบท" สุโขทยัธร รมาธิราช  น. ณ หอ้งประชุม 233 อาคาร
สัมมนา 2 ชั้น 2 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

380 บรรณารักษศาสตร์ อ.เนณุภา  สุภ
เวชย ์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบนัภาษา หน่วยประกนัคุณภาพ ฝ่าย
บริหารและวางแผน สถาบนั
ภาษา 

วนัพฤหสับดีท่ี 22 ก.ย. 59 

381 ภาษาองักฤษ  รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน ์ 

วทิยากรบรรยายแก่นกัศึกษาวชิา TE 813:  Seminar in Second 
Language Acquisition ในภาคการ ศึกษาท่ี 2/59 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิา ภาษาองักฤษ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนั
ภาษา มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์   

ในภาคการ ศึกษาท่ี 2/59 

382 ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ  

ผศ.ดร.แพร จิต
ติพลงัศรี  

บรรยายในรายวชิา TRA 6011 ทฤษฎี การแปลและแนวโนม้
ปัจจุบนัของการวจิยัดา้นการแปล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาการแปล คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง  

ในวนัเสาร์ท่ี 20, 27 ส.ค. และ 3 
ก.ย. 59 เวลา 13.00-16.00น.  

383 ภาษาตะวนัออก   ผศ.ดร.เดือน
เตม็ กฤษ
ดาธานนท ์ 

กรรมการตดัสินการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญ่ีปุ่น ในงาน 
"มหกรรมญ่ีปุ่น รังสิต คร้ังท่ี 8" (RSU Japanese Fair 2015)  

  

 20 พ.ย. 58 

384 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้ 

ผศ.ดร. ชานป์
วชิช ์ทดัแกว้  

ผูท้รงคุณวฒิุประเมินบทคดัยอ่บทความวจิยั เพื่อขอรับทุน 
ENITS สถาบนัไทยศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

  12-25 พ.ค. 59 

385 ประวติัศาสตร์  อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม  

วทิยากรบรรยายนกัเรียน นายร้อยชั้นปีท่ี 2 วชิาไทยศึกษา ใน
การทศันศึกษา ณ พระบรมมหาราชวงั    

 เม่ือวนัท่ี 14 พ.ย. 58 เวลา 
13.00-17.30 น.  

386 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้ 

อ.กิตติพงษ ์บุญ
เกิด  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "ความสัมพนัธ์อาเซียน-อินเดีย สังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกจิอินเดีย และมารยาทไทยในสังคม
ต่างประเทศ" 

   เม่ือวนัองัคารท่ี 20 ต.ค. 58 เวลา 
14.0016.30  

387 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้ 

ผศ.ดร. ชานป์
วชิช ์ทดัแกว้  

วทิยากรในงานเสวนาภารตวทิยาคร้ังท่ี 3/59 วนัท่ี 30 ก.ย. 58 ใน
หวัขอ้ “เทพปกณมัอินเดีย...รู้ไปทาํไม?” วนั 5 เม.ย. 59 
ระดบัชาติ 

  วนัท่ี 5 เม.ย. 59 ระดบัชาติ 

388 ปรัชญา รศ.ดร.สุวรรณา 
สถาอานนัท ์

กรรมการใน Steering Committee ของสมาพนัธ์สมาคมปรัชญา
นานาชาติ (Council of International Philosophical Societies) 

การประชุม 23 World Congress 
of Philosophy 

วาระ 5 ปี (August 2013 - 
August 2018 

389 ศูนยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทิพย ์
พูลลาภ 

กรรมการท่ีปรึกษา (International Advisory Board) การจดั
ประชุมวชิาการนานาชาติ InterMedia 

Institute of English Studies 
Department of Translation 
Studies 
University of Łódź 

งานจะจดัท่ีเมืองพอซแนน 
ประเทศโปแลนด ์พ.ศ. 2559 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

390 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.Antje 
Streit 

ผูด้าํเนินรายการ "คํ่าคืนแห่งวรรณกรรม" คร้ังท่ี 3 ท่ีกรุงเทพฯ 
ขอนแก่น และเชียงใหม่ 

สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 
สถานทูตเยอรมนี 
สวติเซอร์แลนด ์และออสเตรีย 

6-8 ต.ค. 58 

391 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.ดร.หน่ึงฤดี 
โลหผล 

วทิยากรร่วมบรรยายหวัขอ้ Thailand Europe : Sharing 
Common Cuftural Heritage 

The Delegation of European 
Union to Thailand 

2-มี.ค.-59 

392 ประวติัศาสตร์ รศ.ดร.สุเนตร 
ชุตินธรานนท ์

วทิยากรพิเศษรับเชิญเพื่อบรรยายใหค้วามรู้ทางดา้น
ประวติัศาสตร์ 

บริษทั วนัเดอร์แลนด ์ทราเวล 
จาํกดั 

25-31 ม.ค. 59  สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

393 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น อ.ดร.ยพุวรรณ 
โสภิตวฒิุวงศ ์

panelist ในการประชุมนานาชิตหวัขอ้ "Business Japanese 
Education"  

Japanese language Teacher's 
Association in Singapore & 
Bussiness Japanese Study 
Group of Association of 
Teaching Japanese as a Foreign 
language 

21-22 พ.ย.58 

394 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

ผศ.ดร.ชานป์
วชิช ์ทดัแกว้ 

วทิยากรบรรยายพิเศษในหวัขอ้"สังคมและวฒันธรรม
ไทย"(บรรยายเป็นภาษาญ่ีปุ่น) 

มหาวทิยาลยัเกียวโต 10-มี.ค.-59 

395 ภาษาตะวนัตก/สเปน รศ.ดร.สถาพร 
ทิพยศกัด์ิ  

จดัทาํหนงัสือ "50 ปีความสัมพนัธ์ไทย-เปรู" ร่วมกบักระทรวง
การต่างประเทศและสถานเอกอคัรราชทูตเปรูประจาํประเทศ
ไทย 

กระทรวงการต่างประเทศและ
สถานเอกอคัรราชทูตเปรู ประจาํ
ประเทศไทย 

มิ.ย.-พ.ย. 58 

396 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.ดร.หน่ึงฤดี 
โลหผล 

วทิยากรร่วมบรรยายหวัขอ้ "Thailand/Europe : Sharing a 
Common Cultural Heritage" 

The Delegation of European 
Union to Thailand 

มี.ค.-59 
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397 

ภาษาตะวนัออก/จีน 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา 

ผูป้ระเมินผลการทดสอบ Advanced Placement Test รายวชิา
ภาษาจีนกลาง 

College Board's Advanced 
Placement Program and 
Educational Testing Service 
(ETS) 

3-9/6/2016 

398 ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรุณมานะกลุ 

กรรมการประเมินบทความ PACLIC 30 Kyung Hee University กค 59 

399 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี  

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง 

วทิยากรบรรยายหวัขอ ้“อาหาร เคร่ืองแต่งกายและท่ีอยูอ่าศยั
ของชาวเกาหลี” ในงานสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร เกาหลีศึกษาแก่
ครูโรงเรียนมธัยมทัว่ประเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการและ 
Korean Education in Thailand 

เม่ือวนัท่ี 1 ต.ค. 58   

400 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง 
เชาวชุ์ติ 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "An Overview of American 
Buddhist Poetry: Its Typical Features and Differences from 
Asian Buddhist Poetry" เพื่อลงตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ The 
Journal 

กองบรรณาธิการ วารสาร The  
Journal คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

12-พ.ย.-58 

401 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "รักเธอ ปรารถนาเขา เร่ือง
ของเราสามส่ีคน" เพื่อตีพมิพใ์นวารสารเพศวถีิศึกษา ปีท่ี 4 
ฉบบัท่ี 1 

กองบรรณาธิการวารสารเพศวถีิ
ศึกษา สมาคมเพศวถีิศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

9-ก.พ.-59 

402 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง 
เชาวชุ์ติ 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความวจิยัเร่ือง "The Women and The 
Dragon: Dinosaur, New Women, and Degeneration Anxiety in 
The Lair of the White Worm by Bram Stoker" เพื่อตีพิมพใ์น
วารสารประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 2 

กองบรรณาธิการวารสาร
ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

19-ก.พ.-59 

403 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "ผูแ้ต่งกบัแฟนฟิก: วาท
กรรมความชอบธรรมทางการประพนัธ์ในการถกเถียงเร่ืองแฟน
ฟิกเพชรพระอุมา" ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ เวทีวจิยั
มนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 10 ในหวัขอ้ "คลุมเครือ เคลือบแคลง 
เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์" ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 19-
20 กนัยายน 2559 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

21-มิ.ย.-59 

404 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "แนวคิดหลงัความทรงจาํ
และภูมิศาสตร์วรรณศิลป์ในนวนิยายเร่ือง The Narrow Road to 
the Deep North (๒๐๑๓) ของริชาร์ด เฟลเนอกนั" ในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ เวทีวจิยัมนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 10 
ในหวัขอ้ "คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนใน
มนุษยศาสตร์" ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 19-20 กนัยายน 2559 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

21-มิ.ย.-59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

405 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวฒิุ
สาร 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "โอตาคุ หอ้งปิด เดก็สาว
วปิริต และวกิฤตความเป็นชาย" เพื่อตีพิมพใ์นวารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

13-ก.ค.-59 

406 ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.ก่ิง
กาญจน ์เทพ
กาญจนา 

เลขานุการในคณะกรรมการกลัน่กรองคดัเลือกโครงการ และ
กรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการใหข้อ้มูลและประสานงานโครงการฯ  

โครงการพฒันาวชิาการ"สร้าง
เสริมพลงัจุฬาฯกา้วสู่ศตวรรษท่ี 
2" ปีงบ 57-60 

ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 จนโครงการ
ส้ินสุด  

407 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพนัธ์ 
เจิมประยงค ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "Systematic Review"  หลกัสูตรสหสาขาวชิาธุรกิจ
เทคโนโลยแีละการจดัการ
นวตักรรม บณัฑิตวทิยาลยั  

11 มี.ค.59 เวลา 18.00 - 21.00 น. 

408 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

ผศ.ดร.หน่ึงฤดี 
โลหผล 

วทิยากรในโครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่และนกัวจิยัใหม่ 
หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์หม่และนกัวจิยัใหม่ รุ่นท่ี 
11 หวัขอ้ การเรียนการสอนและนวตักรรมเรียนรู้ 

ฝ่ายพฒันาบุคลากร สาํนกั
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

15-17 ธ.ค.58  

409 
ภาษาองักฤษ 

ผศ.ไซมอน เจ.
พี.ไรท ์

ผูเ้ช่ียวชาญภาษาองักฤษของสาํนกับริหารวิรัชกิจและเครือข่าย
นานาชาติ เป็นระยะเวลา 1 ปี  

สาํนกับริหารวรัิชกิจและ
เครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

1 ต.ค.58 ถึงวนัท่ี 30 ก.ย.59 

410 ศิลปการละคร อ.พนัพสัสา ธูป
เทียน  

วทิยากรหวัขอ้ "ศิลปะการละคร: ศิลปะร่วมท่ีสะทอ้น
จินตนาการและประสบการณ์ชีวติ" 

สาขาศิลปศึกษา ภาควชิาศิลปะ 
ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ 

พ. 18 พ.ย. 58 เวลา 13-15 น.  

411 ศิลปการละคร อ.ปิยะวฒัน ์
ธรรมกลุางกรู 

วทิยากร หวัขอ้ "วจิารณ์ microteaching การสอนจุลภาค" 
โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่และนกัวจิยัใหม่ หลกัสูตร การ

ฝ่ายพฒันาบุคลากร สาํนกั
บริหารทรัพยากรมนุษย ์จุฬาฯ  

21-ธ.ค.-58 



พฒันาศกัยภาพอาจารยใหม่และนกัวจิยัใหม่ รุ่นท่ี 11  
412 ศิลปการละคร อ.ดร.ปริดา 

มโนมยัพิบูลย ์
อ่านวทิยานิพนธ์เพื่อประเมินผลเป็นวทิยานินพธ์ดีเด่น จาํนวน 3 
เล่ม คือ 1. "การส่ือสารวถีิบูชิโดในหนงัสือการ์ตูนและแอนิ
เมชัน่ญ่ีปุ่นแนวซามูไรลํ้ายคุ" ของ น.ส.ณฐักานต ์หาญภกัดีสกลุ 
2. "พฒันาการของรายการโทรทศันส์าํหรับเดก็ "เจา้ขนุทอง" 
ของ นายเทอด พิธิยานุวฒัน ์3. "แนวคิดการเช่ือมโยงส่ือและ
วธีิการในการกาํกบัการแสดงของผูก้าํกบัละครโทรทศันท่ี์มี
ผลงานในละครเวทีและภาพยนตร์" ของ น.ส.พริมรตา เดชอุดม 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 5 พ.ย. 58 - 31 ม.ค. 59 

413 ศิลปการละคร อ.ดร.สาวติา 
ดิถียนต ์

workshop หวัขอ้ "Team Building" ในงาน BUCA Talent Camp 
2016 เพื่อคดัเลือกผูมี้ความสามารถดา้นนิเทศศาสตร์ เพื่อรับ
ทุนการศึกษาใหเ้ปล่าตลอด 4 ปีการศึกษา 

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ 10 มี.ค. 59 เวลา 15-20 น.  

414 ศิลปการละคร อ.ดร.สาวติา 
ดิถียนต ์

กรรมการพิจารณาผลงานของนกัเรียนมธัยม จาํนวน 60 คน ท่ี
ผา่นกิจกรรม workshop  ในงาน BUCA Talent Camp 2016  

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ 13 มี.ค. 59 เวลา 8.30-17.30 น.  

415 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด 

วทิยากรบรรยายเร่ือง ขนมหวานกบัพิธีกรรมของศาสนา
พราหมณ์ฮินดูในสังคมไทย 

สถาบนัไทยศึกษา 16-มี.ค.-59 

416 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์
ราํไพ เปรม
สมิทธ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุ(บรรณาธิการตรวจหนงัสือ)พฤติกรรมการใชแ้ละ
ความตอ้งการสารสนเทศ 

สาํนกัพิม ์จุฬา ธ.ค.-59 

417 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "การวจิยัดา้นมนุษยศาสตร์" และ
หวัขอ้ "วธีิวยิาในการศึกษาความซบัซอ้นของวรรณกรรมไทย
ร่วมสมยั" ในการจดัสัมมนาเร่ือง "เปิดโลกแห่งความซบัซอ้นใน
วรรณกรรมไทย" 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

25-26 ม.ค.59 

418 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

วยิากรบรรยายเร่ือง "ลา ป.พ. อยา่งไรไม่ใหเ้สียของ" ในการ
เสวนาอาศรมวจิยั วนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคม 2559 เวลา 11.30-
13.00 น. ณ หอ้ง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกมุารี 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ จุฬา
ฯ 

3-มี.ค.-59 

419 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

ผูด้าํเนินรายการเร่ือง "มิติจิตวญิญาณกบับนัเทิงคดีวิทยาศาสตร์
ยคุ 1960" รายการวิทย ุ"อกัษรพาที" วนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 
2559 เวลา 10.00-10.30 น. ณ สถานีวทิยจุุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ชั้น 7 อาคารวทิยพฒันา 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ จุฬา
ฯ 

10-มี.ค.-59 

420 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

ผูด้าํเนินรายการเร่ือง "การเดินทางกบัความเป็นชายในไพรัช
นิยายไทย" รายการวิทย ุ"อกัษรพาที" วนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 
2559 เวลา 10.30-11.00 น. ณ สถานีวทิยจุุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ชั้น 7 อาคารวทิยพฒันา 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ จุฬา
ฯ 

10-มี.ค.-59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-
นามสกลุ 

งานบริการวชิาการท่ีทาํ หน่วยงานท่ีเชิญ ช่วงเวลาท่ีเชิญ 

421 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง 
เชาวชุ์ติ 

ผูด้าํเนินรายการเร่ือง "เหยือ่ผูล้า้งแคน้: การแกแ้คน้ของผูห้ญิง
ในอาชญนิยาย เร่ือง The Girl with the Dragon Tattoo" รายการ
วทิย ุ"อกัษรพาที" วนัองัคารท่ี 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-
10.30 น. ณ สถานีวทิยจุุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ชั้น 7 อาคาร
วทิยพฒันา 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ จุฬา
ฯ 

15-มี.ค.-59 

422 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "สัตวป์ระหลาดและมนุษย ์
ความสอดคลอ้งเบ้ืองหลงัมงังะสยองขวญัของิโต จุนจิ" ใน
โครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ SMARTS คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 17 
มิถุนายน 2559 ณ วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ 

17-มิ.ย.-59 

423 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความเร่ือง "What it means to be 
Malay Muslims: The Role of Language in the Construction of 
Ethic Identity and Maintaining Boundary Among the Thai-
Malay Muslims" ในวารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

19-มิ.ย.-59 

424 ศิลปการละคร อ.ดร.สาวติา 
ดิถียนต ์

workshop หวัขอ้ "Team Building" ในงาน BUCA Talent Camp 
2016 เพื่อคดัเลือกผูมี้ความสามารถดา้นนิเทศศาสตร์ เพื่อรับ
ทุนการศึกษาใหเ้ปล่าตลอด 4 ปีการศึกษา 

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ 10 มี.ค. 59 เวลา 15-20 น.  

425 ศิลปการละคร อ.ดร.สาวติา 
ดิถียนต ์

กรรมการพิจารณาผลงานของนกัเรียนมธัยม จาํนวน 60 คน ท่ี
ผา่นกิจกรรม workshop  ในงาน BUCA Talent Camp 2016  

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ 13 มี.ค. 59 เวลา 8.30-17.30 น.  

426 ศิลปการละคร อ.ปวติร มหา นาํนิสิตไปแสดงละครสัญจรเร่ือง "ชีวติด๊ีดี" และบรรยายพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม. 24-26 เม.ย. 59  



60 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

สารินนัทน ์ เร่ือง "การแปลบทละครต่างประเทศ", "การละครร่วมสมยั" 
และ "การวจิารณ์ละคร" 

มหาสารคาม 

427 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เป็นวทิยากรบรรยายเร่ือง "ลา ป.พ. อยา่งไรไม่ใหเ้สียของ" ใน
การเสวนาอาศรมวจิยั วนัพฤหสับดีท่ี 3 มี.ค. 59 เวลา 11.30-
13.00 น. ณ หอ้ง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกมุารี 

งานวจิยั คณะอกัษรศาสตร์ จุฬา
ฯ 

3-มี.ค.-59 

428 ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพนัธ์ 
เหลืองทองคาํ 

ในฐานะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารเครือข่ายจุฬาฯ
นานาชาติ ไดรั้บเชิญเขา้พิจารณาโครงการจดัพิมพห์นงัสือแปล 
เร่ือง สเปญยลสยาม 

ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ สาํนกั
บริหารวรัิชกิจและเครือข่าย
นานาชาติ 

28-ก.ค.-59 

429 ศิลปการละคร อ.ปวติร มหา
สารินนัทน ์

บรรยายเร่ือง "Drama" รายวชิา 2200628 Thailand and the 
Neighboring Countries หลกัสูตรอกัษรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
ไทยศึกษา 

ศูนยไ์ทยศึกษา คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาฯ 

13 ก.ย. 59 เวลา 13-16 น. ณ 
หอ้ง 601/13 อาคารมหาจกัรีฯ 

 
อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 52 รายการ 
ระดบัชาติ   21 รายการ 
ระดบันานาชาติ    31 รายการ 
 

อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่วมประชุมวชิาการระดับชาต ิ 21 รายการ 
ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม  สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลา

ท่ีจดั 
1 ประวติัศาสตร์ รศ.ดร. 

สุเนตร  
ชุตินธรานนท ์
 

เขา้ร่วมประชุมคณะ
ผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัของรัฐและ
มหาวทิยาลยัในกาํกบั
ของรัฐ 
 

มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีประชุมคณะผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยั
ในกาํกบัของรัฐ 

18-20 
ก.พ.59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม  สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลา
ท่ีจดั 

2 ประวติัศาสตร์ รศ.ดร.สุเนตร 
ชุตินธรานนท ์

เขา้ร่วมประชุมคณะ
ผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัของรัฐและ
มหาวทิยาลยัในกาํกบั
ของรัฐ 
 
 

มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีประชุมคณะผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยั
ในกาํกบัของรัฐ 

18-20 
ก.พ. 59 

3 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี อ.สุภาพร บุญ

รุ่ง 

งานเสวนาทางวชิาการ
และประกวดทกัษะการ
แปลและล่ามภาษาเกาหลี 
ระดบัประเทศคร้ังท่ี 1 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะมนุษยศาสตร์มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 
20 มิ.ย. 

59 

4 ภาษาตะวนัออก/
จีน 

ดร.หทยั แซ่เจ่ีย งานสมันาเร่ือง การ
พฒันาระบบการจดัการ
เรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย  
 

หอ้งประชุมจุมภฏ-พนัธุ์ทิพย ์
อาคารประชาธิปก-ราํไพ
พรรณี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

ศูนยจี์นศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สนบัสนุนโดย สาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเ 

7-เม.ย.-
59 



5 ภาษาตะวนัออก/
จีน 

รศ.ดร.พชันี ตั้ง
ยนืยง 

การประชุมวชิาการ
ประจาํปี สงัคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 10 
เร่ือง "ประชาคมอาเซียน: 
โอกาสและความทา้ทาย" 

โรงแรม รอยลัริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

24-25
มี.ค.59 

6 ภาษาตะวนัออก/
จีน 

ผศ.ดร.สุรีย ์ชุณ
หเรืองเดช  

การประชุมวชิาการ 
"หยกใสร่ายคาํใน
วงวรรณ" 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 21-22 
มิ.ย.59 

7 ภาษาตะวนัออก/
จีน 

อ.ดร.ศนัสนีย ์ การประชุมวชิาการ 
"หยกใสร่ายคาํใน
วงวรรณ" 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 21-22 
มิ.ย.59 

8 ภาษาตะวนัออก/
จีน 

อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

การประชุมวชิาการ 
"หยกใสร่ายคาํใน
วงวรรณ" 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 21-22 
มิ.ย.59 

9 ภาษาตะวนัออก ศ.ดร.สิริมนพร 
สุริยะวงศ์
ไพศาล 
 
 

เป็นผูว้พิากษบ์ทความ
ญ่ีปุ่นศึกษาคร้ังท่ี 9  

โรงแรมเซ็นทรา สงขลา (ม.
สงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี) 

สมาคมญ่ีปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 17-18 
ธ.ค.58 
 

10 ภาษาตะวนัออก ผศ.ดร.วรวฒิุ จิ
ราสมบติั 

ร่วมอภิปราย panelist
ญ่ีปุ่นศึกษาคร้ังท่ี 9  

โรงแรมเซ็นทรา สงขลา (ม.
สงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี) 

สมาคมญ่ีปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 17-
ธ.ค.-58 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม  สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลา
ท่ีจดั 

11 ภาษาตะวนัออก ผศ.ดร.นํ้าทิพย ์
เมธเศรษฐ 

ร่วมรับฟังการบรรยาย
และอภิปรายกลุ่มการ
สมัมนาเร่ือง "การ
ประเมินและการเรียน
การสอนภาษาญ่ีปุ่น" 

เจแปนฟาวน์เดชัน่กรุงเทพฯ เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ 4-มี.ค.-
59 

12 ภาษาตะวนัออก อ.ดร. ยพุวรรณ 
โสภิตวฒิุวงศ ์

ร่วมรับฟังการบรรยาย
และอภิปรายกลุ่มการ
สมัมนาเร่ือง "การ
ประเมินและการเรียน
การสอนภาษาญ่ีปุ่น" 

เจแปนฟาวน์เดชัน่กรุงเทพฯ เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ 4-5 
มี.ค. 59 

13 ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรุณมานะกลุ 

เสนอ Thai Monitor 
Corpus:Challenges and 
Contributions to Thai 
NLP* 

Classic Kameo Hotel & 
Serviced 
Apartment,Phranakhon Si 
Ayutthaya,Thailand 

hosted by Thammasat University in 
cooperation with the National 
Electronics and Computer Technology 
Center(NECTEC) and Artificial 
Intelligence Association of 
Thailand(AIAT) SNLP2016 

10-12 
ก.พ.59 
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14 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 
 
 

เขา้ร่วมประชุม 
workshop โครงการชุด
โครงการเวทีวจิยั
มนุษยศาสตร์ไทย 

โรงแรมริเวอร์ววิ เพลส จ.
พระนครศรีอยธุยา 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

29 เม.ย. 
-1 พ.ค. 
59 

15 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เขา้ร่วมประชุมเผยแพร่
ผลงานวจิยัในโครงการ 
"ถกเถียงเร่ืองคุณค่า 2: 
ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม" หวัขอ้ ความ
หลากหลายทาง
วฒันธรรมกบัการปะทะ
สงัสรรคข์องคุณค่า 
ภายใตโ้ครงการเวทีวจิยั
มนุษยศาสตร์ 

หอ้งประชุมริมนํ้า ศศ.107 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจนัทร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจนัทร์ร่วมกบัสาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

10-
ก.ย.-59 

16 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เขา้ร่วมประชุมและเป็น
วทิยากรดาํเนินรายการ
เสวนาหวัขอ้ "1 ทศวรรษ 
เวทีวจิยัมนุษยศาสตร์
ไทย: รอยยิม้ เสียง
หวัเราะและหยาดนํ้าตา" 
ในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ เวทีวจิยั
มนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 10 
เร่ือง "คลุมเครือ เคลือบ 

โรงแรมราชมงัคลา สงขลา 
เมอร์เมด อ.เมือง สงขลา 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลาขครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานีร่วมกบัสาํนกังงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

20-
ก.ย.-59 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม  สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลา
ท่ีจดั 

   แคลง เส้นแบ่ง และ
พรมแดนใน
มนุษยศาสตร์ 

   

17  ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

ไปเสนอผลงานวชิาการ
เร่ือง “แนวทางพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการ
สอนเกาหลีศึกษาใน
ประเทศไทย ณ 
มหาวทิยาลยับูรพา” 

 ณ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยับูรพา 21-
ธ.ค.-58 

18 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

การประชุมสมัมนา 
"ความหลากหลายทาง
ภาษา-กญุแจสู่
ความสาํเร็จ" 

ณ โรงแรม Holiday Inn 
สุขมุวทิ 22  

สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกบั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

9-11 
ธ.ค.58 

19 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง 

ประชุมวชิาการเกาหลี
ศึกษาและไทยศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
28-29 
ก.ค. 59 



20 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.อิสริยา พาที 

หวัขอ้ "เกาหลีศึกษา-ไทย
ศึกษาในบริบทพหุ
วฒันธรรม" (Korean 
Studies - Thai Studies in 
MultiCultural Context) 

มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยับูรพา 
28-29 
ก.ค. 59 

21 ภาษาองักฤษ รศ.ดรณฐัมา 
พงศไ์พโรจน์ 

Foreign Language 
Learning and Teaching 
Conference (FLLT) 

Ambassador Hotel สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

24-25 
มิ.ย.59 

 
อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิ 31 รายการ 

ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลาท่ีจดั 

1 ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรุณมานะกลุ 

เสนอ Thai Monitor 
Corpus:Challenges and 
Contributions to Thai 
NLP* 

Classic 
Kameo Hotel 
& Serviced 
Apartment,Ph
ranakhon Si 
Ayutthaya,Th
ailand 

hosted by Thammasat 
University in cooperation 
with the National 
Electronics and 
Computer Technology 
Center(NECTEC) and 
Artificial Intelligence 
Association of 
Thailand(AIAT) 
SNLP2016 

10-12 ก.พ.59 

2 ภาษาไทย ผศ.ดร. 
ธานีรัตน์   
จตุัทะศรี 

ไดรั้บเชิญใหไ้ปเสนอ
ผลงานในการประชุม 
"Southeast Asian 
Studies in Asian 
Studies in Asia 
Conference" 

Kyoto 
University 

Consortium for Southeast 
Asian Studies in Asia 
(SEASIA) 

12 - 13 ธ.ค. 58 

3 ศูนยว์จิยัการ
ประมวลผล
ภาษาและวจั
นะ 

ผศ.ดร.สุดาพร 
ลกัษณียนาวิน 

เขา้ร่วมอภิปรายใน 
Symposium หวัขอ้ 
“English Education 
Policies and Practices 
in Asia” ร่วมกบั
ตวัแทนจากประเทศ จีน 
ญ่ีปุ่น และเกาหลีในงาน 
เดียวกนัน้ี นอกจากน้ี
หลงัการประชุม 

 ณ Korea 
University 
กรุงโซล 

ภาควชิาภาษาศาสตร์ 
Korea University 

5-6 ธ.ค.58 
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ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลาท่ีจดั 

ภาควชิาภาษาศาสตร์ 
Korea University ยงัได้
เชิญใหไ้ปบรรยายใน
หวัขอ้ Language 
Processing and 
Language Learning ซ่ึง
เป็นสัมมนาระดบั
บณัฑิตศึกษาใหแ้ก่
คณาจารยแ์ละนิสิต
บณัฑิตศึกษาของ
ภาควชิาภาษาศาสตร์ 
Korea University  

4 ภาษาไทย ผศ.ดร. 
ธานีรัตน์   
จตุัทะศรี 

ไปเสนอบทความวจิยั
ในการประชุม "2016 
Seoul International 
Conference on Social 
Sciences and 
Management" 
(SICSSAM 2016)" 

Courtyard  by  
Marriott  
Seoul  Times  
Square 

Higher  Education  
Forum (HEF)  

5 - 7 ม.ค.59 

5 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ่้ง 
อามระดิษ  

ประชุมวิชาการ The 
Southeast Asian 
Studies in Asia 
(SEASIA) Conference 

 Center for 
Southeast 
Asian 
Studies, 
Kyoto 
University 

 Center for Southeast 
Asian Studies, Kyoto 
University 

11 - 15 ธ.ค.58 

6 ประวติั 
ศาสตร์ 

อ.ดร.ตุลย ์ 
อิศรางกรู ณ 
อยธุยา 

ไปเสนอบทความวจิยั 
และเกบ็ขอ้มูล
ประกอบการทาํวจิยัท่ี 
John Rylands Library 

Dept of 
History, 
King's 
College 
London 

The Institute of 
Historical Research 
(IHR) 

2-ก.พ.-59 

7 ประวติัศาสต
ร์ 

ผศ.ดร.วาสนา 
วงศสุ์รวฒัน์ 

เสนอผลงานวิชาการ
และสร้างเครือข่ายทาง
วชิาการ 

The National 
Historical 
Commission 
of 

The National Historical 
Commission of 
Philippines, Manila 

1-2 ก.พ.59 



ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลาท่ีจดั 

Philippines, 
Manila 

8 ภาษา
ตะวนัออก 

ผศ.ดร.
อษัฎายทุธ ชู
ศรี 

ร่วมอภิปราย Let's Read 
Classical Japanese 
books-the current status 
and future prospects of 
kuzushi-ji education 
 

มหาวทิยาลยั
โอซากา้ 

Osaka University 16-18 ก.พ. 59 

9 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
วฒัน์ พิทยา
ภรณ์ 

บรรยายในหวัขอ้ From 
the Yong to the 
Mekong: a proposal 
regarding the migration 
of Tai-speakers to 
Southeast Asia ในการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ China-
ASEAN Ethnic 
Cultural Forum  

Guangxi 
international 
Cultural 
Exchange 
Center เมือง
หนานหนิง 
เขตปกครอง
ตนเองจว้ง
กวางสี 
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

Guangxi international 
Cultural Exchange 
Center  

7-12 เม.ย.59 

10 ภาษาองักฤษ อ.ดร.จิตติมา 
พฤฒิพฤกษ ์

American comparative 
Literature Association 
conference 

Havard 
University 

American Comparative 
literature association 

17-20 มี.ค.59 

11 บรรณารักษศ
าสตร์ 

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ  เปรม
สมิทธ์ิ 

ALIER 2015 University of 
Phillippines 

UD-Dilionar 28-30 ต.ค.58 

12 ศิลปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

ร่วมสัมมนาทางวชิาการ
ในงาน  “World 
Theatre Forum”  หวัขอ้  
“Rediscovering The 
Magic of Theatre”    

   National School of 
Drama 

17-21 ก.พ. 59 

13 ศิลปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

ร่วมประชุมในงาน 
"International 
Conference on Ramlila  

  Indira Gandhi National 
Centre For The Arts 
(IGNCA) 

26-30 พ.ย. 58 
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ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลาท่ีจดั 

entitled:  Epic 
Processes: Mobility, 
Patronage and 
Aesthetics" 

14 ประวติัศาสต
ร์ 

อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

การประชุมนานาชาติ 
Life-Cycle Seminar 
ของ Institute of 
Historical 
Research,School of 
Advanced Studies, 
Senate House Library, 
University of London 

University of 
London 

  2 ก.พ.59 

15 Balac อ.ดร. Simon 
Turner 

การประชุมนานาชาติ 
European Fan Cultures 
2016 Conference  

Erasmus 
University 
Rotterdam  

  11-13 พ.ย. 58 

16 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาติ 

อ.แม่ชีวมุิตติ
ยา (รศ.ดร.
สุภาพรรณ ณ 
บางชา้ง)  

งาน “Buddhism in 
WorldLanguages and 
Literature” 

  

Thai-German Society  18 ก.พ. 59 เวลา 
13.30 - 16.00 น. 

17 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
วฒัน์ พิทยา
ภรณ์ 

ไดรั้บเชิญจาก Guangxi 
International Cultural 
Exchange Center ใหไ้ป
บรรยายในหวัขอ้ From 
the Yong to the 
Mekong: a proposal 
regarding the migration 
of Tai-speakers to 
Southeast Asia ในการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ China-
ASEAN Ethnic 
Cultural Forum  

Guangxi 
International 
Cultural 
Exchange 
Center 

ประชุมวิชาการนานาชาติ 
China-ASEAN Ethnic 
Cultural Forum  

14-19 มิ.ย.59 

18 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
วฒัน์ พิทยา

เสนอผลงาน
ต่างประเทศในหวัขอ้ 

เมืองอิทาคา Cornell University 13-17 ก.ค.59 



ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลาท่ีจดั 

ภรณ์ Sonorancy of the rhotic 
/γ/ in Sgaw Karen ใน
การประชุมนานาชาติ 
The 15th Conference 
on Laboratory 
Phonologyณ เมืองอิทา
คา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

19 ภาษาศาสตร์ อ.ดร.ศุจิณฐั 
จิตวริิยนนท ์

เสนอผลงาน
ต่างประเทศในหวัขอ้ 
Sonorancy of the rhotic 
/γ/ in Sgaw Karen   ใน
การประชุมนานาชาติ 
The 15th Conference 
on Laboratory 
Phonologyณ เมืองอิทา
คา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

เมืองอิทาคา Cornell University 13-17 ก.ค.59 

20 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรา
ภรณ์ รติธรรม
กลุ 

เสนอผลงานช่ือ "Thai 
EFL learners' 
descriptions of motion 
events:Learning to 
Think for Speaking"ใน
การประชุมวิชชาการ
นานาชาติ pacific 
Second Language 
Research 
Forum2016(PacSLRF2
016)  

กรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่น 

  9-11 ก.ย. 59 

21 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพนัธ์ 

เขา้ร่วมการประชุม The 
2nd AIMS7 Student 
Conference และการ
ประชุม The 4th Joint 
Meeting 2016  2-3 ก.ย. 

ณ De La 
Salle 
University  

Waseda University 2-3 ก.ย.59 
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ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลาท่ีจดั 

59  
22  ภาษา

ตะวนัออก/
เกาหลี 

อ.สุภาพร บุญ
รุ่ง  

เสนอผลงานวิชาการ
เร่ือง “A Study on the 
Acquisition of Korean 
ReasonCause 
Connective 
Expressions by Thai 
Learners of Korean: 
With Reference to 
Syntactic-Semantic 
Complexities and 
Pragmatic Features” ใน
การประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาติ  

ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐ
เกาหลี  

  

7 พ.ย. 58 

23 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน์ 

The European 
Conference on 
Language Learning 
(ECLL 2016) 

Jurys Inn 
Brighton 
Waterfront 
Hotel 

International, 
Intercultural, 
Interdisciplinary 

29 มิ.ย.-3 ก.ค.59 

24 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วริตตา 
ศรีรัตนา 

Memory, Trauma, 
Recovery” 5th 
International 
Interdisciplinary 
Memory Conference 

University of 
Gdan ́sk 

University of Gdan ́sk 16-17 มิ.ย.59 

25 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วริตตา 
ศรีรัตนา 

“What’s New in the 
New Europe? 
Redefining Culture, 
Politics, Identity” : The 
15th ISSEI 
(International Society 
for the Study of 
European Ideas) 
International 
Conference 

University of 
Lo ́dź  

University of Lo ́dź  11-15 ก.ค.59 

26 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รัก Corpora and Discourse University of University of Siena 29 มิ.ย.-4 ก.ค.59 



ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ ช่ือการประชุม สถานท่ีจดั หน่วยงานท่ีจดั วนัเวลาท่ีจดั 

สงบ วจิิตร
โสภณ 

International 
Conference 

Siena 

27 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รัก
สงบ วจิิตร
โสภณ 

2016 American 
Association for Corpus 
Linguistics (AACL) 

Iowa State 
University 

Iowa State University 16-18 ก.ย.59 

28 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ดาริ
นทร์ ประดิษฐ
ทศันีย ์

Global in the Local: 
Ecocriticism in South-
east Asia  

National 
University of 
Singaproe 

National University of 
Singaproe 

1-2 ส.ค.59 

29 ศูนยก์ารแปล
และการล่าม
เฉลิมพระ
เกียรติ  

ผศ.ดร.แพร 
จิตติพลงัศรี  

เสนอผลงานทาง
วชิาการเร่ือง 
“Foreclosing the Other: 
the construction of 
Thainess in Thai 
translation history” ใน
การประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 7th 
Asian Translation 
Tradition Conference 

มหาวทิยาลยั 
Monash วทิยา
เขตมาเลเซีย  

มหาวทิยาลยั Monash 
วทิยาเขตมาเลเซีย  

28 – 30 ก.ย. 59 

30 ศูนยว์จิยัการ
ประมวลผล
ภาษาและวจั
นะ  

ผศ.ดร.สุดาพร 
ลกัษณียนาวิน  

องคป์าฐกในหวัขอ้ 
“English Education for 
the Second Decade of 
the 21st Century” ใน
การประชุมวิชาการ
นานาชาติ 20th 
International 
Conference of the Pan-
Pacific Applied 
Linguistics Association  

Korea 
University 
กรุงโซล  

Korea University 5-6 ธ.ค. 58 

31 ภาษา
ตะวนัตก/
เยอรมนั 

รศ.ดร.วรรณา 
แสงอร่าม
เรือง 

การประชุมศิษยเ์ก่า
นานาชาติของ
มหาวทิยาลยัคสัเซ่ิล 
คร้ังท่ี 1 

ณ 
มหาวทิยาลยัคั
สเซ่ิล 

มหาวทิยาลยัคสัเซ่ิล  

 
 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วจิยัหรือเพ่ิมพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 39 คน  
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ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ วตัถุประสงคก์ารไป
เยอืน 

ประเทศ หน่วยงานท่ีจดั/เยอืน วนัเวลาท่ีจดั 

1 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.ภาวรรณ 
เรืองศิลป์ 

นาํนิสิตหลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิา
ยโุรปศึกษา ไป
ปฏิบติังานวจิยั 

ออสเตรีย 
ฮงัการี 

สหสาขาวชิายโุรป
ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

13-25 พ.ค. 59 

2 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศสุ์รวฒัน์ 

เสนอผลงานวิชาการ
และสร้างเครือข่าย
ทางวชิาการ 

ฟิลิปปินส์ The National Historical 
Commission of 
Philippines, Manila 

1-2 ก.พ. 59 

3 ประวติัศาสตร์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

ไดรั้บเชิญจากศูนย์
เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตศึ้กษา (Center for 
Southeast Asian 
Studies) มหาวทิยาลยั
เกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น 
ใหไ้ปเป็นนกัวจิยัรับ
เชิญหรือ visiting 
research scholar 

ญ่ีปุ่น ศูนยเ์อเชียตะวนัออก
เฉียงใตศึ้กษา 
มหาวทิยาลยัเกียวโต 

1 ต.ค. - 31 
ธ.ค. 58 

4 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช  
โชติอุดมพนัธ์    

ไดรั้บเชิญไปบรรยาย
เก่ียวกบัพฒันาการ
ของวรรณกรรมไทย
และวรรณกรรม
รางวลัซีไรตเ์ร่ือง 
ไส้เดือนตาบอดในเขา
วงกต 

สหพนัธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

ภาควชิาภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
มหาวทิยาลยัฮมับูร์ก 
เมืองฮมับูร์ก 
และสถาบนัเอเชียและ
แอฟริกนัศึกษา 
มหาวทิยาลยัฮุมโบลด์ท 
เมืองเบอร์ลิน 

26 พ.ค.-4 
มิ.ย.59 

5 ภาษา
ตะวนัออก/
ญ่ีปุ่น 

ผศ.ดร.อษัฏา
ยทุธ  
ชูศรี 

พานิสิตไปพบปะ
สร้างความสัมพนัธ์ 

มาเลเซีย University of Malaya 11-12 ธ.ค.58 

6 ภาษา
ตะวนัตก/
เยอรมนั 

ผศ.ดร.อารตี 
แกว้สัมฤทธ์ิ 

สร้างความร่วมมือ
ทางวชิาการระหวา่ง
สมาคมครู
ภาษาเยอรมนัใน

เวยีดนาม สมาคมครูภาษาเยอรมนั
ในเวียดนาม 

16-18 ตุลาคม 
2558 



ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ วตัถุประสงคก์ารไป
เยอืน 

ประเทศ หน่วยงานท่ีจดั/เยอืน วนัเวลาท่ีจดั 

เวยีดนาม 
มหาวทิยาลยัแห่งชาติ
เวยีดนามฮานอยและ
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมนั 
ภาควชิาภาษา
ตะวนัตก คณะอกัษร
ศาสตร์ 

7 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

เขา้ร่วมประชุม
นานาชาติ  The 3rd 
Conference of the 
Asia Pacific Network 
for Cultural 
Education and 
Research (ANCER) 

กมัพชูา Cambodian Living Arts 13-17 ม.ค. 59 

8 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

โครงการทศันศึกษา
และฝึกปฏิบติังาน
ต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2558  

อินโดนีเซีย หลกัสูตรศิลปศาสตรม
หาบณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการทางวฒันธรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาฯ 

5-9 พ.ค. 59 

9 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

โครงการทศันศึกษาดู
งานต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2558  

สหรัฐอเมริกา หลกัสูตรศิลปศาสตรม
หาบณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการทางวฒันธรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาฯ 

9-15 มิ.ย. 59 

10 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

เป็นผูอ้อกแบบการ
สร้างละครเร่ือง “VN 
Melody” ณ Bai Dinh 
Temple เมือง Ninh 
Binh  

เวยีดนาม VN Melody  
Corporation 

30 มิ.ย.-5 ก.ค. 
59 

11 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ
วากานนท ์

เป็นผูอ้อกแบบการ
สร้างละครเร่ือง “VN 
Melody” ณ Bai Dinh 
Temple เมือง Ninh 
Binh  

เวยีดนาม VN Melody  
Corporation 

30 มิ.ย.-5 ก.ค. 
59 

12 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค ์จิ นาํนิสิตศึกษาดูงาน สิงคโปร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรม 11-15 ส.ค. 59 
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ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ วตัถุประสงคก์ารไป
เยอืน 

ประเทศ หน่วยงานท่ีจดั/เยอืน วนัเวลาท่ีจดั 

วากานนท ์ ต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559 

หาบณัฑิต สาขาวชิา
ศิลปการละคร 

13 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณฐัมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ไปปฏิบติังานใน
โครงการกิจกรรม
วชิาการต่างประเทศ 
โดยใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
International 
Association of 
Teacher of English as 
a Foreign Language 
(IATEFL)  

สหราช
อาณาจกัร 

บณัฑิตวทิยาลยั  9 – 19 เม.ย.
59 

14 ประวติัศาสตร์ รศ.ดร.สุเนตร 
ชุตินธรานนท ์

วทิยากรพิเศษรับเชิญ
เพ่ือบรรยายใหค้วามรู้
ทางดา้น
ประวติัศาสตร์ 

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียน

มาร์ 

บริษทั วนัเดอร์แลนด ์
ทราเวล จาํกดั 

25-31 ม.ค. 59 

15 ประวติัศาสตร์ รศ.ดร.สุเนตร 
ชุตินธรานนท ์

วทิยากรพิเศษบรรยาย
เก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์กมัพชูา 

กมัพชูา บริษทั วนัเดอร์แลนด ์
ทราเวล จาํกดั 

6-8 พ.ค. 59 

16 ภาษา
ตะวนัตก/อิตา
เลียน 

รศ.ดร.หน่ึงฤดี  
โลหผล 

เจรจาเร่ืองการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ
และวจิยั (วารสารใน
ฐานขอ้มูล Scopus) 

อิตาลี Centro Studi 
Piemontesi เมือง Turin 

7-มิ.ย.-59 

17 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

ประชุมเสวนาของ
ศิลปินหลากสาขาของ
อาเซียน หวัขอ้ 
“KataKatha - 
Southeast Asia  
Conversations on 
Culture and the Arts” 

มาเลเซีย Maybank Foundation 12-16 พ.ย. 58 

18 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

ร่วมสัมมนาทาง
วชิาการในงาน  
“World Theatre 
Forum”  หวัขอ้  
“Rediscovering The 

กรุงนิวเดลลี 
สาธารณรัฐ
อินเดีย 

 National School of 
Drama 

17-21 ก.พ. 59 



ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ วตัถุประสงคก์ารไป
เยอืน 

ประเทศ หน่วยงานท่ีจดั/เยอืน วนัเวลาท่ีจดั 

Magic of Theatre”    
19 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ

รุง 
ร่วมประชุมในงาน 
"International 
Conference on 
Ramlila  entitled:  
Epic Processes: 
Mobility, Patronage 
and Aesthetics" 
 

กรุงนิวเดลลี 
ประเทศอินเดีย 

Indira Gandhi National 
Centre For The Arts 
(IGNCA) 

26-30 พ.ย. 58 

20 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดาํ
รุง 

ร่วมบรรยายเร่ือง  
“โขน: จากพิธีกรรม
ในราชสาํนกัสู่การ
แสดงร่วมสมยั”  
"New Lives for Old 
Community Theatres 
in Thailand: Three 
Examples" 

มาเก๊า ประเทศ
จีน 

Point View Art 
Association 

12-15 ส.ค. 59 

21 ภาษา
ตะวนัออก/
เอเชียใต ้ 

อ.กิตติพงศ ์บุญ
เกิด  

เดินทางไปสาํรวจชุม
ชมและสมาคมชาว
อินเดียท่ีใชภ้าษาฮินดี
ในประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศ
สิงคโปร์ 

โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากโครงการ
วจิโยปการ คณะอกัษร
ศาสตร์ 

26-28 ก.ค.59  

22 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ่้ง  
อามระดิษ 

นาํนิสิตไป Travelling 
Classroom ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาภาคบงัคบั
ของหลกัสูตร  

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

ไดรั้บเชิญจากหลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สหสาขาวชิาเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา 
(สหสาขา/หลกัสูตร
นานาชาติ) 

27พ.ค.- 2 
มิ.ย.59 

23 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ อยธุยา 

ไดรั้บเชิญจาก The 
Institute of Historical 
Research (IHR) ให้
ไปเสนอบทความวจิยั 
และเกบ็ขอ้มูล
ประกอบการทาํวจิยัท่ี 
John Rylands Library 

สหราช
อาณาจกัร 

Dept of History, King's 
College London 

2-ก.พ.-59 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ วตัถุประสงคก์ารไป
เยอืน 

ประเทศ หน่วยงานท่ีจดั/เยอืน วนัเวลาท่ีจดั 

24 ประวติัศาสตร์ อ.ดร.ตุลย ์อิศ
รางกรู ณ อยธุยา 

ไดรั้บเชิญจาก 
University of Leeds 
ใหเ้ขา้ร่วมประชุม
นานาชาติ The 
Northern Renaissance 
SEMINAR 

สหราช
อาณาจกัร 

University of Leeds 9-15 พ.ค. 59 

25 ภาษา
ตะวนัตก/
เยอรมนั 

อ.ดร.ธนกร 
แกว้วภิาส 

สร้างความร่วมมือ
ทางวชิาการระหวา่ง
สมาคมครู
ภาษาเยอรมนัใน
เวยีดนาม 
มหาวทิยาลยัแห่งชาติ
เวยีดนามฮานอยและ
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมนั 
ภาควชิาภาษา
ตะวนัตก คณะอกัษร
ศาสตร์ 

เวยีดนาม สมาคมครูภาษาเยอรมนั
ในเวียดนาม 

16-18 ตุลาคม 
2558 

26 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีคร้ังท่ี 1 ของ
เครือข่าย
สถาบนัการศึกษาวิชา
ศิลปะการแสดง 
(Network for Higher 
Education in the 
Performing Arts) 

นครเซ่ียงไฮ ้
ประเทศจีน 

Shanghai Theatre 
Academy 

10-14 ธ.ค. 58 

27 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปบรรยายหวัขอ้ 
“Beyond Classical 
Masked Dance 
Theatre and Lady 
Boy Cabaret Show: 
Dance and Theatre in 
Thailand Today”  ใน
การประชุม NEXT 

เกาหลี Korea Arts 
Management Service 
(KAMS)  

12 ต.ค. 58  ณ 
โรงแรม JW 
Marriott  กรุง
โซล 



ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ วตัถุประสงคก์ารไป
เยอืน 

ประเทศ หน่วยงานท่ีจดั/เยอืน วนัเวลาท่ีจดั 

Academy 
28 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา

รินนัทน์ 
ไปร่วมงานเทศกาล  
"Toki International 
Arts Festival 2015: 
Bridge the 
Traditional and the 
Contempopary/Cross 
Cultures and 
Boundaries"  

จีน คณะละคร Zuni 
Icosahedron 

25 ต.ค. - 1 
พ.ย. 58 ณ 
พิพธภณัฑ์
หนานจิง นคร
หนานจิง 
ประเทศจีน 

29 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปดูงานศิลปะการ
ละครในเทศกาล 
Performing  
Arts Market in Seoul 
(PAMS) Seoul 
International Dance 
(SIDance) และ Seoul 
Performing Arts 
Festival (SPAF)  

เกาหลี ทุน K-Fellowship 
(Invitation of Leading 
Figure in Culture and 
the Arts)  จากกระทรวง
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเท่ียว สาธารณรัฐ
เกาหลี 

5-13 ต.ค. 58 

30 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปชมงานศิลปะการ
ละครในเทศกาล 
"Super Japan-
Japanese Festival of 
Arts" 

สิงคโปร์ Esplanads: Theatres on 
the Bay 

19-22 พ.ค. 59 

31 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปชมงานศิลปะการ
ละครในเทศกาล 
“The O.P.E.N. 
(Open, Partcipate, 
Engage, Negotiate)”  

สิงคโปร์ Singapore International 
Festival of Arts 

7-10 ก.ค. 59 

32 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ไปชมงานศิลปะการ
ละครในเทศกาล 
“The O.P.E.N. 
(Open, Partcipate, 
Engage, Negotiate)”  

สิงคโปร์ Singapore International 
Festival of Arts 

7-10 ก.ค. 59 

33 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา นาํผลงานละครเร่ือง สิงคโปร์ คณะละคร The Theatre 31 กค. - 8 
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ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ วตัถุประสงคก์ารไป
เยอืน 

ประเทศ หน่วยงานท่ีจดั/เยอืน วนัเวลาท่ีจดั 

รินนัทน์ “DGertrude 
DOpheliaD” ไป
จดัการแสดงใน
เทศกาล “The M1 
Chinese Theatre 
Festival” และร่วม
เสวนาหลงัการแสดง
กบัผูช้มท่ีโรงละคร 
Black Box @ Centre 
42  

Practice สค. 59 

34 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

นาํนิสิตศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559 

สิงคโปร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรม
หาบณัฑิต สาขาวชิา
ศิลปการละคร 

11-15 ส.ค. 59 

35 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

วทิยากรร่วมอภิปราย
ในหวัขอ้ “The 
ASEAN Socio-
Cultural Community” 
ในการประชุม
วชิาการนานาชาติดา้น
ศิลปะการแสดง 
“Borak           Arts 
Series” 

นครปีนงั ป.
มาเลเซีย 

My Performing Arts 
Agency 

27-28 สค. 59 

36 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ดูงานดา้นศิลปะการ
ละครในเทศกาล 
“Biennale de la danse 
a Lyon”  

เมืองลียง 
สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

สถานเอกอคัรราชทูต
สาธารณรัฐฝร่ังเศส
ประจาํประเทศไทย 

20-25 กย. 59 

37 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
รินนัทน์ 

ร่วมการประชุม 28th 
Congress of the 
International 
Association of 
Theatre Critics 
(IATC) และร่วมชม
การแสดงในเทศกาล
ดงักล่าว 

กรุงเบลเกรด ป.
เซอร์เบีย 

 Belgrade International 
Theatre Festival (Bitef) 

26 กย. - 1 ตค. 
59 



ลาํดั
บ 

ภาควชิา ช่ืออาจารย ์ วตัถุประสงคก์ารไป
เยอืน 

ประเทศ หน่วยงานท่ีจดั/เยอืน วนัเวลาท่ีจดั 

38 ศิลปการละคร อ.ปิยะวฒัน์ 
ธรรมกลุางกรู 

นาํนิสิตศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559 

สิงคโปร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรม
หาบณัฑิต สาขาวชิา
ศิลปการละคร 

11-15 ส.ค. 59 

39 ศิลปการละคร อ.พนัพสัสา ธูป
เทียน 

กาํกบัการแสดงละคร
เร่ือง “I Occupy” จดั
แสดงท่ี The 
Esplanade Theatre  

สิงคโปร์ วทิยาลยันานาชาติ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

28-31 ม.ค. 59 
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ด้านนิสิต 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   

นิสิตปัจจุบนั  50 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   56 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  - คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  - รายการ  
ศิษยเ์ก่า   6 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   6 รายการ 
ศิษยเ์ก่า     -  คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ     - รายการ 
 

นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั  นิสิต 50 คน ได้รับรางวัลระดบัชาต ิ 56  รายการ  
นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -

นามสกลุ 
ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี

จดัการประกวด 
1 1 ตะวนัออก/

เกาหลี 
นางสาว
พรรณ
ทิตย ์ตรง
มณีธรรม 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

งานเสวนาทางวิชาการและ
ประกวดทกัษะการแปลและล่าม
ภาษาเกาหลี ระดบัประเทศคร้ังท่ี 

1 

รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 3    

 2 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
พรรณ
ทิตย ์ตรง
มณีธรรม 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

การแข่งขนั ‘Quiz on 
Korea’ ระดบัประเทศ 

รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 2   

2 3 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
ปรียามาศ 
ไกรศรี
วรรธนะ 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

การประกวดเขียนเรียงความ
ภาษาเกาหลีระดบันานาชาติ   

รางวลัชมเชย   

3 4   นาย
พีรวฒัน์ 
นาวีเจริญ 

นิสิตชั้นปีท่ี 
3 สาขา
วชิาเอก
ภาษาองักฤษ 

การประกวดภาพถ่ายเน่ืองใน
โอกาส 100 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั หวัขอ้ “เก้ือกลู”  

ได้รั่บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 รางวลั
เป็นเงินสดจาํนวน 5,000 บาท 

  

4 5 ภาษาญ่ีปุ่น น.ส.พร
กมล ช่ืน
สงวน  

นิสิตคณะ
อกัษร
ศาสตร์ ชั้นปี
ท่ี 3 

จากการแข่งขนัJAPAN 
BUSINESS PLAN PITCH 
COMPETITION ซ่ึงเป็น
กิจกรรมหน่ึงของงาน JAPAN 
EXPO INTHAILAND  
 

ไดรั้บรางวลัเงินสด 5,000 บาท  ศูนยก์ารคา้
สยามพารากอน 

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 



5 6 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.อภิ
รุจี สิต
รังสี  

นิสิต
สาขาวิชา
ภาษา
ฝร่ังเศสชั้นปี
ท่ี 2 

การแข่งขนัเขียนตามคาํบอก 
ระดบัอุดมศึกษา  

ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถมัภ ์จดัท่ี
โรงเรียน
อสัสัมชญั 

 7 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส  

น.ส.อภิ
รุจี สิต
รังสี  

นิสิต
สาขาวิชา
ภาษา
ฝร่ังเศส 

การแข่งขนัเขียนตามคาํบอก 
ระดบัอุดมศึกษา 

ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม  สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถมัภ ์ 

6 8   น.ส.ช
วศิา ไทร
งาม  

นิสิตชั้นปีท่ี 
4 

นิสิต เรียนดี มีความประพฤติดี  
และขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดรั้บ
ทุนการศึกษา 

ไดรั้บทุนการศึกษา  บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ 
ประเทศไทย 
จาํกดั  

7 9 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.
บณัฑิตา 
วงศว์านิช  

นิสิต
สาขาวิชา
ภาษา
ฝร่ังเศสชั้นปี
ท่ี 3 

การแข่งขนัท่องบทกวนิีพนธ์
ภาษาฝร่ังเศส ระดบั อุดมศึกษา 

ไดรั้บรางวลัท่ี 1 สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถมัภ ์จดัท่ี
โรงเรียน
อสัสัมชญั 

 10 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส  

น.ส.
บณัฑิตา 
วงศว์านิช 

นิสิต
สาขาวิชา
ภาษา
ฝร่ังเศส 

การแข่งขนัท่องบทกวนิีพนธ์
ภาษาฝร่ังเศส ระดบัอุดมศึกษา 

ไดรั้บรางวลัท่ี 1 สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถมัภ ์ 

8 11   น.ส.
ปณิตตรา 
อมรกิตติ
สาร 

นิสิตชั้นปีท่ี 
2 

นิสิต เรียนดี มีความประพฤติดี  
และขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดรั้บ
ทุนการศึกษา 

ไดรั้บทุนการศึกษา  บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ 
ประเทศไทย 
จาํกดั  
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9 12 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.สุ
ภทัทิยา 
ลีลาทิพย์
กลุ 

นิสิต
สาขาวิชา
ภาษา
ฝร่ังเศสชั้นปี
ท่ี 2 

การแข่งขนัตอบคาํถามความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบั ประเทศฝร่ังเศส-
ไทย ระดบัอุดมศึกษา 

ไดรั้บรางวลัท่ี 1 การแข่งขนัตอบคาํถาม
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ประเทศฝร่ังเศส-
ไทย 
 
 

สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถมัภ ์จดัท่ี
โรงเรียน
อสัสัมชญั 

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

 13 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส  

น.ส.สุ
ภทัทิยา 
ลีลาทิพย์
กลุ 

นิสิต
สาขาวิชา
ภาษา
ฝร่ังเศส 

การแข่งขนัตอบคาํถามความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบั ประเทศฝร่ังเศส-
ไทย ระดบัอุดมศึกษา 

ไดรั้บรางวลัท่ี 1 สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถมัภ ์ 

10 14   น.ส.พิมพ์
ชนก 
ชูศกด์ิั
ศิลป์  

นิสิตชั้นปีท่ี 
3 

นิสิต เรียนดี มีความประพฤติดี  
และขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดรั้บ
ทุนการศึกษา 

ไดรั้บทุนการศึกษา  บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ 
ประเทศไทย 
จาํกดั  

11 15 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส  

น.ส.พิมพ์
ชนก 
ตนัติยทุธ  

นิสิตชั้นปีท่ี 
1 

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝร่ังเศส  รางวลัชมเชย  สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถมัภ ์ 

12 16 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

น.ส.พิมพ์
ชนก 

 (นิสิตชั้นปี
ท่ี 3) 

เรียนดี มีความประพฤติดี  และ
ขาดแคลนทุนทรัพยเ์ป็นผู ้
สมควร ไดรั้บทุนการศึกษา 

ไดทุ้นการศึกษาจาก “บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์  

บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ 
ประเทศไทย 
จาํกดั 

13 17 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส  

นายชญา
นนท ์
โอภาศรี
1) 

 (นิสิตชั้นปี
ท่ี  

เขียนบรรยายภาพเป็นภาษา
ฝร่ังเศส  

รางวลัชมเชย  สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถมัภ ์ 

14 18 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

นายปัณณ์
พฒัน์ 
จนัทร์
สวา่ง 

  ประกวดสุนทรพจน์ ไดรั้บรางวลัชมเชย สยามพารากอน 



15 19 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

น.ส.ณฐั
มน เกตุ
แกว้ 

  ประกวดสุนทรพจน์ ไดรั้บรางวลัชมเชย สยามพารากอน 

16 20 ภาษา
ตะวนัตก/
เยอรมนั 

นส.พิมพ์
มาดา นิ
รันดร์
รุ่งเรือง 

นิสิตชั้นปีท่ี 
3 
5740175822 

ไดรั้บทุนการศึกษาไปฝึกอบรม
ภาษาเยอรมนัเป็นเวลา 1 เดือน 

ไดรั้บทุนการศึกษาไปฝึกอบรม
ภาษาเยอรมนัเป็นเวลา 1 เดือน 
 
 

มูลนิธิ
วฒันธรรม
ไทย-เยอรมนั 

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

17 21 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

น.ส.
อรนุช แซ่
ลิน 

  ประกวดสุนทรพจน์ ไดรั้บรางวลัชมเชย สยามพารากอน 

18 22 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

นายทรง
ศกัด์ิ ทรง
ธรรมานุ
ภาพ 

  ประกวดสุนทรพจน์ ไดรั้บรางวลัชมเชย สยามพารากอน 

19 23 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

น.ส.
บุญญิศา 
สวงรัมย ์

  ประกวดสุนทรพจน์ ไดรั้บรางวลัชมเชย สยามพารากอน 

20 24 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

นายกิ
ตินทัธ์ 
อ่อนสี 

  ประกวดสุนทรพจน์ ไดรั้บรางวลัชมเชย สยามพารากอน 

 25 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นายกิ
ตินทัธ์ 
อ่อนสี 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

Youth Camp for Asia’s Future 
2016  

ทุนทศันศึกษาท่ีสาธารณรัฐเกาหลี และ
ทาํกิจกรรมกบันกัศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ  

  

21 26 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

น.ส.
อจัฉรา 
เสาวคนธ์ 

  ประกวดสุนทรพจน์ ไดรั้บรางวลัชมเชย สยามพารากอน 

 27 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
อจัฉรา 
เสาวคนธ์ 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

Youth Camp for Asia’s Future 
2016  

ทุนทศันศึกษาท่ีสาธารณรัฐเกาหลี และ
ทาํกิจกรรมกบันกัศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ  

  

22 28 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

น.ส.
กญัญาณฐั 
พลเยีย่ม 
 
 

  ประกวดสุนทรพจน์ ไดรั้บรางวลัชมเชย สยามพารากอน 
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นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

23 29 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

น.ส.พร
กมล ช่ืน
สงวน 

นิสิตชั้นปีท่ี 
3 วชิาเอก
ภาษาญ่ีปุ่น 

การแข่งขนั JAPAN BUSINESS 
PLAN PITCH COMPETITION  

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศและเงินสดจาํนวน 
5,000 บาท  

ณ ศูนยก์ารคา้
สยามพารากอน 

24 30 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

น.ส.
พิมพิชา 
วานิชศิริ
โรจน์ 

 นิสิตชั้นปีท่ี 
4  

การแข่งขนัภาษาญ่ีปุ่นเพชรยอด
มงกฎุระดบัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 10 
ประจาํปี 2558  

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศเหรียญทอง 
 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคล
รัตนโกสินทร์ 

25 31 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

น.ส.
สาธนี รัก
ภกัดี  

สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น 

การแข่งขนัภาษาญ่ีปุ่นเพชรยอด 
มงกฎุ คร้ังท่ี 9 ระดบัอุดมศึกษา  

ไดรั้บรางวลัชมเชย โดยไดรั้บ
ทุนการศึกษาและเกียรติบตัร 
  

มูลนิธิร่มฉตัร 9 

26 32 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

นาย
พริษฐ ์
สังขศ์รี  

นิสิตเอก
ญ่ีปุ่นชั้นปีท่ี 
2 

การแข่งขนั สุดยอด...การ
ประลองคนัจิ Kanji Test 2016 
ระดบัอุดมศึกษา  จดัข้ึนเป็น
ส่วนหน่ึงของงาน "แนะแนว
การศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่น คร้ัง
ท่ี34" 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติยศ
และเงินรางวลั 10,000 บาท 

Mainichi 
Academic 
Group 

27 33 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นายพ
สิษฐ ์
หาธะนี 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

Youth Camp for Asia’s Future 
2016  

ทุนทศันศึกษาท่ีสาธารณรัฐเกาหลี และ
ทาํกิจกรรมกบันกัศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ 
  
 
 
 
 
 

  

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 



28 34 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

น.ส.ฟ้า
ใส ซุ่น
สั้น  

นิสิตเอก
ญ่ีปุ่นชั้นปีท่ี 
2 

การแข่งขนั สุดยอด...การ
ประลองคนัจิ Kanji Test 2016 
ระดบัอุดมศึกษา  จดัข้ึนเป็น
ส่วนหน่ึงของงาน "แนะแนว
การศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่น คร้ัง
ท่ี34" 
 
 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติยศ
และเงินรางวลั 10,000 บาท 

Mainichi 
Academic 
Group 

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

29 25 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
ภิญญดา 
เดชะคุณา
พงษ ์

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

Youth Camp for Asia’s Future 
2016  

ทุนทศันศึกษาท่ีสาธารณรัฐเกาหลี และ
ทาํกิจกรรมกบันกัศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ  

  

30 36 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

นายวทุธ
นิธิ ศรี
ศิวะ
เศรษฐ ์ 

นิสิตเอก
ญ่ีปุ่นชั้นปีท่ี 
2 

การแข่งขนั สุดยอด...การ
ประลองคนัจิ Kanji Test 2016 
ระดบัอุดมศึกษา  จดัข้ึนเป็น
ส่วนหน่ึงของงาน "แนะแนว
การศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่น คร้ัง
ท่ี34" 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติยศ
และเงินรางวลั 10,000 บาท 

Mainichi 
Academic 
Group 

31 37 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
พรปวณ์ี 
มีทรัพย์
ทอง 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

Youth Camp for Asia’s Future 
2016  

ทุนทศันศึกษาท่ีสาธารณรัฐเกาหลี และ
ทาํกิจกรรมกบันกัศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ  
 
 
 
 

  

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

32 38 ภาษา
ตะวนัออก/
บาลีและ
สันสกฤต  

น.ส.สุ
กญัญา 
เจริญวรี
กลุ  

นิสิตชั้นปีท่ี 
4 นิสติ
สาขาวิชา
ภาษาบาลี
และ
สันสกฤต  

สามารถสอบจบบาลีศึกษา 7 
ประโยค หรือเทียบเท่าเปรียญ
ธรรม 7 ประโยค ของพระสงฆ ์ 

สามารถสอบจบบาลีศึกษา 6 ประโยค 
หรือเทียบเท่าเปรียญธรรม 6 ประโยค 
ของพระสงฆ ์ 
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33 39 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
ปรางมาศ 
อนนัต์
ศิลป์ 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

Youth Camp for Asia’s Future 
2016  

ทุนทศันศึกษาท่ีสาธารณรัฐเกาหลี และ
ทาํกิจกรรมกบันกัศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ  
 
 

  

34 40 ภาษาไทย นายชนะ
พล  ปาน
สมบติั 

นิสิตป.ตรี 
ภาควชิา
ภาษาไทย 
ชั้นปีท่ี 4 

รางวลันริศรานุวดัติวงศ ์ 
ประจาํปีพทุธศกัราช 2559 

รางวลั มูลนิธินริศรานุ
วดัติวงศ ์

35 41 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
ธญัชนก 
เหรียญศิริ
เกียรติ 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

ทุน Academy of Korean Studies 
(AKS) 

ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ี 
Academy of Korean Studies ท่ี
สาธารณรัฐเกาหลี 
 
 
 
 
 
 
 

  

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

36 42 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

นายสิร
ปกรณ์ 
จนัทร 

598 01681 
22  

นวนิยายเร่ือง "ภูผา กาํแพง แสง
ดาว" ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ 
จากการประกวดนวนิยายขนาด
สั้นรางวลัประภสัสร เสวกิลุ คร้ัง
ท่ี 1 ประจาํปี 2559  

รางวลัรองชนะเลิศ จากการประกวดนว
นิยายขนาดสั้นรางวลัประภสัสร เสวกิลุ 
คร้ังท่ี 1 ประจาํปี 2559  

จดัโดยกรม
ส่งเสริม
วฒันธรรม 
ร่วมกบัทายาท
นายประภสัสร 
เสวกิลุ และ
ชมรม
วรรณศิลป์
ประภสัสร  

37 43 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
เกิดสิริ สุ
ธญัญา  

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

ทุนรัฐบาลเกาหลี ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ี Yonsei 
University สาขา Global MBA  

  

38 44 ภาษา
ตะวนัออก/
เกาหลี 

นายปัณณ์
พฒัน์ 
จนัทร์
สวา่ง  

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

ทุนรัฐบาลเกาหลี ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ี Yonsei 
University สาขา Global MBA  
 
 

  



39 45 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
อริสรา 
จนัทรสม
บติั 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

ทุนรัฐบาลเกาหลี ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ี Yonsei 
University สาขา Korean studies  
 
 
 
 
 

  

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

40 46 ตะวนัออก/
เกาหลี 

นางสาว
ณฐัมน 
เกตุแกว้  

นิสิตวิชา
เลือกเสรี
ภาษาเกาหลี 

ทุนรัฐบาลเกาหลี ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ี 
Academy of Korean Studies สาขา 
Sociology ท่ีสาธารณรัฐเกาหลีท่ี
สาธารณรัฐเกาหลี 

  

41 47 ตะวนัออก/
เกาหลี 

น.ส.ณิช
นนัทน์ 
เลิศทรัพย์
ถาวร  
 
 

นิสิตวิชาโท
ภาษาเกาหลี 

ทุนเรียนภาษา ณ มหาวทิยาลยั
แห่งชาติโซล  

ทุนเรียนภาษา ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาติ
โซล  

  

42 48 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

นายจิรัฏฐ ์
เฉลิม
แสนยากร 

578 01128 
22 

หนงัสือรวมเร่ืองสั้น "ก่อน
ความหมายจะหายลบั" โดย 
สมุด ทีทรรศน์ ไดรั้บรางวลั "ปก
ดีเด่น" จากการประกวด "100 
ANNUAL BOOK AND 
COVER DESIGN 2016" 
(http://www.100abcd.org/about-
us) 
 
 

รางวลัปก(หนงัสือ)ดีเด่น สมาคมผู ้
จดัพิมพแ์ละผู ้
จาํหน่าย
หนงัสือแห่ง
ประเทศไทย 
(PUBAT) 
ภายใตค้วาม
ร่วมมือกบั 
สมาคมนกั
ออกแบบเรข
ศิลป์ไทย 
(ThaiGa)  

43 49 ภาษา
ตะวนัตก/อิ
ตาเลียน 

น.ส.รติ
กร โตอิน 

นิสิตชั้นปีท่ี 
4 สาขาวชิา
ภาษาอิตา
เลียน 
 

ทุน 1 เดือน (ทุนเพ่ือการศึกษา) ทุนการศึกษาและท่ีพกั CALCIF 
มหาวทิยาลยั
แห่งเมืองมิลาน 
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นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

44 50 ภาษา
ตะวนัออก/

จีน 

นายนภ 
อ๊ึงโพธ์ิ 
ระดบั
ปริญญา 

นิสิตระดบั
ปริญญาเอก 
สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ทุนสวรีย ัว่มู่กงฯ เป็น
ทุนการศึกษาและทุนสนบัสนุน
การทาํวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิา
ภาษา จีน คดัเลือกจากนิสิตท่ีมี
ผลการเรียนดีและมีความ
ประพฤติดี  

ไดรั้บทุน "สวรีย ัว่มู่กง เพ่ือการศึกษา
ภาษาจีนระดบัอุดมศึกษา ประจาํปี 2558"  

นายกสมาคม
ตระกลูช้ือแห่ง
ประเทศไทย 

45 51 ภาษา
ตะวนัออก/

จีน 

น.ส.อาร
ตี เกา้
เอ้ียน  

นิสิตระดบั
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ทุนสวรีย ัว่มู่กงฯ เป็น
ทุนการศึกษาและทุนสนบัสนุน
การทาํวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิา
ภาษา จีน คดัเลือกจากนิสิตท่ีมี
ผลการเรียนดีและมีความ
ประพฤติดี  

ไดรั้บทุน "สวรีย ัว่มู่กง เพ่ือการศึกษา
ภาษาจีนระดบัอุดมศึกษา ประจาํปี 2558"  

นายกสมาคม
ตระกลูช้ือแห่ง
ประเทศไทย 

46 52 ภาษา
ตะวนัออก/

จีน 

น.ส.
ธญัญาลยั 
ไกรทอง  

นิสิตระดบั
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ทุนสวรีย ัว่มู่กงฯ เป็น
ทุนการศึกษาและทุนสนบัสนุน
การทาํวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิา
ภาษา จีน คดัเลือกจากนิสิตท่ีมี
ผลการเรียนดีและมีความ
ประพฤติดี  

ไดรั้บทุน "สวรีย ัว่มู่กง เพ่ือการศึกษา
ภาษาจีนระดบัอุดมศึกษา ประจาํปี 2558"  

นายกสมาคม
ตระกลูช้ือแห่ง
ประเทศไทย 

47 53 ภาษา
ตะวนัออก/

จีน 

น.ส.พร
สมสรวง 
สัจจาอคัร
มนตรี  

นิสิตระดบั
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ทุนสวรีย ัว่มู่กงฯ เป็น
ทุนการศึกษาและทุนสนบัสนุน
การทาํวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิา
ภาษา จีน คดัเลือกจากนิสิตท่ีมี
ผลการเรียนดีและมีความ
ประพฤติดี  

ไดรั้บทุน "สวรีย ัว่มู่กง เพ่ือการศึกษา
ภาษาจีนระดบัอุดมศึกษา ประจาํปี 2558"  

นายกสมาคม
ตระกลูช้ือแห่ง
ประเทศไทย 

48 54 ศิลปการ
ละคร 

น.ส.ภทัรี
ยา พวั
พงศกร 

534 01777 
22 

บทละครดั้งเดิมยอดเยีย่ม(best 
original script of a 
play/performance) เร่ือง"น่ีไม่ใช่
การเมือง" (Ceci n'est pas la 
politique) 

รางวลั IATC Thailand Awards 2015  ชมรมวจิารณ์
ศิลปะการแสดง 
(International 
Association of 
Theatre 
Critics--
Thailand 
Centre)  



49 55 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

น.ส.
ปณิตตรา 
อมรกิตติ
สาร 

 (นิสิตชั้นปี
ท่ี 2) 

นิสติ ท่ี เรียนดี มีความประพฤติ
ดี  และขาดแคลนทุนทรัพยเ์ป็น
ผูส้มควร ไดรั้บทุนการศึกษา 

ไดทุ้นการศึกษาจาก “บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์  

บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ 
ประเทศไทย 
จาํกดั 

นิสิตรางวลั ภาควชิา ช่ือ -
นามสกลุ 

ชั้นปี รายการประกวด/แข่งขนั ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ี
จดัการประกวด 

50 56 ภาษา
ตะวนัออก/

ญ่ีปุ่น 

น.ส.ช
วศิา ไทร
งาม  

(นิสิตชั้นปีท่ี 
4) 

นิสติ ท่ี เรียนดี มีความประพฤติ
ดี  และขาดแคลนทุนทรัพยเ์ป็น
ผูส้มควร ไดรั้บทุนการศึกษา 

ไดทุ้นการศึกษาจาก “บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์  

บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ 
ประเทศไทย 
จาํกดั 
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ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 6 คน ได้รับรางวัลระดบัชาต ิ6 รายการ 
ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-นามสกลุ รายการประกวด/

แข่งขนั 
ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ีจดัการประกวด 

1 ภาษาจีน นายนวพล ธาํรง
รัตนฤทธ์ิ 

งานประกาศรางวลั
ภาพยนตร์แห่งชาติ 
"สุพรรณหงส์ 25 
เดินหนา้...หนงั
ไทย" 

ไดรั้บรางวลัผูก้าํกบั
ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 

สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ ท่ีโรงละครเคแบงค์
สยามพิฆเนศ ศูนยก์ารคา้สยามส
แควร์วนั 

2   คุณดารกา วงศศิ์ริ นกัเขียนบทละคร
เวทีของคณะละคร 
Dreambox และ
อาจารยพิ์เศษ
วชิาการเขียนบท
ละครเวที 

ไดรั้บรางวลั Lifetime 
Achievement Award 
รางวลัระดบัชาติ 

ชมรมวจิารณ์ศิลปะการแสดง 
(International Association of 
Theatre Critics--Thailand 
Centre) IATC Thailand Dance 
and Theatre Review 2015 

3   คุณภทัรียา พวัพงศกร บทละครดั้งเดิมยอด
เยีย่ม (best original 
script of a 
play/performance) 
จากละครเร่ือง "น่ี
ไม่ใช่การเมือง" 
(Ceci n'est pas la 
politique) ซ่ึงจดัการ
แสดงโดยคณะ
ละคร B-Floor ท่ี 
Democrazy Studio 

ไดรั้บรางวลั IATC 
Thailand Awards 2015 
สาขาบทละครดั้งเดิม
ยอดเยีย่ม (best original 
script of a 
play/performance) จาก
ละครเร่ือง "น่ีไม่ใช่
การเมือง" (Ceci n'est 
pas la politique) ซ่ึง
จดัการแสดงโดยคณะ
ละคร B-Floor ท่ี 
Democrazy Studio  

ชมรมวจิารณ์ศิลปะการแสดง 
(International Association of 
Theatre Critics--Thailand 
Centre) IATC Thailand Dance 
and Theatre Review 2016 

4 ภาษาศาสตร์ น.ส.วรุณศิริ พรพจน์
ธนมาศ (ป.เอก) 

นิสิตดีเด่น 
การศึกษา 2558 

ไดรั้บตาํแหน่งนิสิต
ดีเด่น ปีการศึกษา 2558 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5   ผศ.ดร. อญัชลี โตพ่ึง
พงศ ์ 

รางวลัวรรณกรรม 
“พระยาอนุมานราช
ธน" ประจาํปี พ.ศ. 
2558 หนงัสือแปล
เร่ือง ลมหายใจท่ี
ขาดหว้ง 

ไดรั้บรางวลัพิเศษ
ประเภทหนงัสือแปล
ดีเด่น 

  



ลาํดบั ภาควชิา ช่ือ-นามสกลุ รายการประกวด/
แข่งขนั 

ผลการประกวด/แข่งขนั หน่วยงานท่ีจดัการประกวด 

6 ศิลปการละคร รัดเกลา้ อามระดิษ รางวลันาฏราช คร้ัง
ท่ี 7 

นกัแสดงนาํหญิงยอด
เยีย่ม จากละคร
โทรทศัน์เร่ือง "สุดแคน้
แสนรัก" ทางไทยทีวสีี
ช่อง 3  

สมาพนัธ์สมาคมวชิาชีพ
วทิยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์  
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 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 129 คน 
 
นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ 

ลาํดบั ช่ือนิสิต ระดบัชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หน่วยงานท่ีใหทุ้น 
1 
 
 

นางสาวเบญญา คงธนา
สมบูรณ์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Rikkyo  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

 Rikkyo  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

2 
 
 

นางสาวเอมารินทร์  
บิณษีร์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Seol  national  University 
ประเทศเกาหลี 
  

Seol  national  
University 
ประเทศเกาหลี 
  

3 
 
 

นางสาวกมลชนก  
หงส์ทอง 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Saitama  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Saitama  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

4 
 
 

นางสาวกรหทยั  
ประกอบศิลป์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ประวติัศาสตร์ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Kamasawa  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Kamasawa  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

5 
 
 

นางสาวกฤษฏ์ิฐิตา นิติ
อมรโรจน์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาจีน 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

รัฐบาลจีน 
  
  

6 
 
 

นางสาวกษิญา  พิมพชู์
นาถ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาจีน 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

รัฐบาลจีน 
  
  

7 
 

นางสาวกญัญาภทัร มี
ชยั 

ป.ตรี 
ปี 4 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Toyoeiwa  University 

 Toyoeiwa  
University 



ลาํดบั ช่ือนิสิต ระดบัชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หน่วยงานท่ีใหทุ้น 
   ปลาย 

2557) 
 

ประเทศญ่ีปุ่น 
  

ประเทศญ่ีปุ่น 
  

8 
 
 

นางสาวกญัญารัตน์  ชี
นาเรือนทอง 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

 Okayama  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

9 
 
 

นางสาวกานตธิ์ดา  
เมฆวงศต์ระการ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ 
Nagoya  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

JASSO (Japan 
Student 
Services 
Organization)  
ประเทศญ่ีปุ่น 

10 
 
 

นางสาวกุลธิดา คีรีกลุ
พนัธ์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

 Okayama  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

11 
 
 

นางสาวขวญัดาว แซ่
เจีย 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Kyoto Notre Dame  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  
 

Kyoto Notre Dame  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  
 

12 
 
 

นางสาวจิราภา บาง
แวก 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Doshisha  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

13 
 
 

นางสาวชนมณิ์ชา ภทัร
องักรู 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

 Toyoeiwa  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

14 นางสาวชนิสรา  ป.ตรี ภาษาญ่ีปุ่น 1 ปี ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  Gakuchuin  
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สร้อยทองรดา ปี 4 
 

 
 

( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

Gakuchuin  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

15 
 
 

นางสาวชวศิา  ไทรงาม 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Kansai  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Kansai  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

16 
 
 

นางสาวชิษณุชา  หวงั
อรุณโรจน์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Nanzan  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

TOYOTA -
NANZAN 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

17 
 
 

นางสาวชุติกาญจน์  
เนียมสกลุ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Ryukyus University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Ryukyus University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

18 
 
 

นางสาวชุติชล  
เอมดิษฐ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Toko  University of  Foreign  
Student 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Toko  University of  
Foreign  Student 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

19 
 
 

นางสาวฐิติกาญจน์  ชยั
ภูวภทัร 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Kumamoto  Gakuen  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Kumamoto  
Gakuen 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

20 
 
 

นางสาวฐิติกานต ์ 
ประภาพนัธ์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา ณ  
Osaka University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

21 นางสาวณฏัฐณิชา  สุข ป.ตรี ภาษาญ่ีปุ่น 1 ปี ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  World of  Japanese 
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มงคล ปี 4 
 

 
 

( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

Fukuoka women's  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Contemporary 
 culture  program  
(WJC) 
  

22 
 
 

นางสาวณฐันิช  เกลียว
ปฏินนท ์
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Fukuoka women's  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Fukuoka women's  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

23 
 
 

นางสาวณฐัมน  เครือ
หิรัญ 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Osaka  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Osaka  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

24 
 
 

นางสาวณิชา  อนนัต์
วทญัญู 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

 Okayama  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

25 
 
 

นางสาวดิษรินทร์  โต
วกิกยั 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

26 
 
 

นางสาวทิพภา  ศิริสัจจ
วฒัน์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา ณ  
Nagoya  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

27 
 
 

นางสาวทิพยรัตน์ ล้ิม
สายสุข 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
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28 

 
 

นางสาวทิพาพร  คริ
สติน  เฟลมม่ิง 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา ณ  
Tohoku  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

29 
 
 

นางสาวธรรมธิดา  
ด่านธานินทร์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาอิตา
เลียน 

 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Jiba  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Jiba  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

30 
 
 

นางสาวธวลัยา  พวก
นอ้ย 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา ณ  
Tohoku  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

31 
 
 

นางสาวธญัพร  เกาฎี
ระ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

32 
 
 

นางสาวธนัยนนัท ์ 
โชติปาละกุล 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น ไปศึกษา ณ  
Tokyo  University of  
Foreign  Studies 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

33 
 
 

นางสาวธาวนีิ  เต่าทอง 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Doshisha  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

34 
 
 

นางสาวธิดาวรรณ  
พรานเสรี 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Seoul National  University 
ประเทศเกาหลีใต ้
  

รัฐบาลประเทศ
เกาหลีใต ้
  
  

35 นางสาวนทีรา นา ป.ตรี ภาษาองักฤษ 1  ภาค ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ โครงการแลกเปล่ียน
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ประดิษฐ์ ปี 4 
 

 
 

การศึกษา 
( ภาค ปลาย 

2557) 
 

เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  York  University ประเทศ
แคนาดา 
  

นกัศึกษาของสถาบนั  
อุดมศึกษาไทยกบั
ต่างประเทศ 
สาํนกังาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.) 

36 
 
 

นางสาวนภสัชล ทะ
แพงพนัธ์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาเยอรมนั 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา 
Ludwig-Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมนี 
  

Ludwig-
Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมนี 
  

37 
 
 

นางสาวนภสัสร  มา
เสถียรวงศ ์
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาเยอรมนั 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Ludwig-Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมนี 
  

Ludwig-
Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมนี 
  

38 
 
 

นางสาวนฬมน  พฒิุ
พฒุชาติ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Doshisha  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

39 
 
 

นางสาวนยัน์ปพร  ช่ืน
ชนาวฒิุพงศ ์
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Hokkaido  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Hokkaido  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

40 
 
 

นางสาวนิชาภา อิน
สวา่ง 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภูมิศาสตร์ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Ritsumeikan Asia Pacific  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Ritsumeikan Asia 
Pacific  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

41 
 
 

นางสาวนีรชา  เนียม
เจริญ 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 
2557 - ตน้ 

2558) 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Kokushikan  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Kokushikan  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
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42 
 
 

นางสาวประภสัสรา  
บุญบาล 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nottingham Trent  
University ประเทศสหราช
อาณาจกัร 
  

Nottingham Trent  
University 
ประเทศสหราช
อาณาจกัร 
  

43 
 
 

นางสาวปรินทร ตั้งทวี 
 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hankuk University of 
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต ้
  

Hankuk University 
of Foreign Studies 
ประเทศเกาหลีใต ้
  

44 
 
 

นางสาวปวติรา  โรจน์
วาธรรม 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Waseda University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Waseda University   
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

45 
 
 

นางสาวปัณฑช์นิต 
พฤทธ์กิตติวงศ ์
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  National Taiwan 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  

National Taiwan 
University   
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  

46 
 
 

นางสาวปาณิศา เสนีย์
วงศ ์ณ อยธุยา 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Sophia University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Sophia University   
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

47 
 
 

นางสาวปานเนตร  โรจ
นาศรีรัตน์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

48 นางสาวพรชนก  ศรี ป.ตรี ภาษาและ 1  ภาค ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ Hiroshima 
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ชมภู ปี 3 
 

วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

การศึกษา 
( ภาค ปลาย 

2557) 
 

ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

49 
 
 

นางสาวพรชนนั สุกิจ
โสภณ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Seoul National University 
ประเทศเกาหลีใต ้ 
  

Seoul National 
University   
ประเทศเกาหลีใต ้
  

50 
 
 

นางสาวพร้อมเพียง 
หุ่นธานี 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

51 
 
 

นางสาวพณัณ์ชิตา  ศิ
ริพฒัน์ธนากร 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hankuk University of 
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต ้
  

Hankuk University 
of Foreign Studies 
 ประเทศเกาหลีใต ้
  

52 
 
 

นางสาวพิชญธิ์ดี  รอด
รักขวญั 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  National Taiwan 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  

National Taiwan 
University   
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  

53 
 
 

นางสาวพิรญาณ์  
วรรณกิจ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

54 
 
 

นางสาวภริดา  จิร
วฒิุนนัท ์
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hankuk University of 
Foreign Studies ประเทศ

Hankuk University 
of Foreign Studies 
 ประเทศเกาหลีใต ้
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  เกาหลีใต ้

  
55 

 
 

นางสาวภวศิา จนัทร์
สุดา 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Ritsumeikan University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Ritsumeikan 
University 
  ประเทศญ่ีปุ่น 
  

56 
 
 

นางสาวภทัรสร  คูร์
พิพฒัน์ 
 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 
 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ Waseda University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Waseda University 
  ประเทศญ่ีปุ่น 
  

57 
 
 

นางสาวภารวี   ขจรบุญ 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

58 
 
 

นางสาวภาวณีิ  ณ  
ถลาง 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ Waseda University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Waseda University 
  ประเทศญ่ีปุ่น 
  

59 
 
 

นางสาวมทัลิกา  
อินทรหอม 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  National Taiwan 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  

National Taiwan 
University   
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  

60 
 
 

นางสาวรมยธี์รา  บาง
สร้อย 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  National Taiwan 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

National Taiwan 
University   
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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61 
 
 

นางสาวรัตนาภรณ์  วา
นิชยห์านนท ์
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Ritsumeikan  University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Ritsumeikan 
University   
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

62 
 
 

นางสาวรินรดา  ไวยะ
วงษ ์
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ Waseda University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Waseda University 
  ประเทศญ่ีปุ่น 
  

63 
 
 

นางสาวลภสัรดา  
ลกัขณา 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ Waseda University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Waseda University 
  ประเทศญ่ีปุ่น 
  

64 
 
 

นางสาวลลิตา  ป้ันรัต
นกร 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ Waseda University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Waseda University 
  ประเทศญ่ีปุ่น 
  

65 
 
 

นางสาวลลินา ธรรม
รักษ ์
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Sophia University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Sophia University   
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

66 
 
 

นางสาววรรษรินทร์  
ปัทมวรคุณ 
 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 
 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Sophia University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Sophia University   
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

67 
 

นางสาววสวรินทร์  ภุมิ
รินทร์ 

ป.ตรี 
ปี 2 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

1  ภาค
การศึกษา 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  

Hiroshima 
University 
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  หลกัสูตร

นานาชาติ 
 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ณ  Hiroshima University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

ประเทศญ่ีปุ่น 
  

68 
 
 

นางสาววายามะ  เรือง
ฤทธ์ิ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

69 
 
 

นางสาววธิารณี  จง
สถิตยว์ฒันา 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 

( ภาค ปลาย 
2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Sophia University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Sophia University   
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

70 
 
 

นางสาวววีิภา  วิชชุ
ไตรภพ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

71 นางสาวศุภิสรา ทอง
เอ่ียม 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

72 
 
 

นางสาวสุภารวี กึงฮะ
กิจ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

73 
 
 

นางสาวอภิษฎา  
สุวรรณสุขโรจน์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

74 
 

นางสาวอรณิชา  งาม
เศรษฐมาศ 

ป.ตรี 
ปี 3 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

1 ภาค
การศึกษา 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  

 Santiago de 
Compostela 
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นานาชาติ 
 

( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

Universidad  
ประเทศสเปน 
  

75 
 
 

นางสาวอริสรา  ป่ิน
กระจาย 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

76 
 
 

นางสาวอมัพรเทวี  อึง 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

77 
 
 

นางอภิศรา  เลิศชนะ
พิสิฐ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

78 
 
 

นายเคียราน ชยัธชั ชี
วมงคล 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

79 
 
 

นายกลา้ไม ้ไมเก้ิล 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

80 
 
 

นายขจีภพ  ชุนภาษี 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

81 
 
 

นายณฐัปคลัภ ์จิราเตม็
โอฬาร 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
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ร้อน 2557) 

 
Universidad ประเทศสเปน 
  

ประเทศสเปน 
  

82 
 
 

นายธนรุจ  อิศรางกรู 
ณ อยธุยา 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

83 
 
 

นายธนาพงษ ์ คงเซ็น 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

84 
 
 

นายนนทกร  นพนาคร 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

85 
 
 

นายภวนิท ์ พงษไ์กร
กิตติ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

86 
 
 

นายรัฐพล  บูระผลิต 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

87 
 
 

นายวิชริศ  ฉนัทจินดา 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

88 
 
 

นายศตคุณ เกิดผล 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
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ร้อน 2557) 

 
Universidad ประเทศสเปน 
  

ประเทศสเปน 
  

89 
 
 

นายศรัณย ูพลเสน 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

90 
 
 

นายศกัดิธชั ขวญัใจ
ธญัญา 
 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 
 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

91 
 
 

นางสาวเบญญา คงธนา
สมบูรณ์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

92 
 
 

นางสาวเอมารินทร์  
บิณษีร์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

93 
 
 

นางสาวกมลชนก  
หงส์ทอง 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

94 
 
 

นางสาวกรหทยั  
ประกอบศิลป์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 2 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1 ภาค
การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

95 นางสาวกฤษฏ์ิฐิตา นิติ ป.ตรี ภาษาและ 1 ภาค ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ  Nebrija 
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อมรโรจน์ ปี 1 
 

วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

การศึกษา 
( ภาคฤดู
ร้อน 2557) 

 

ขอเทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

Universidad  
ประเทศสเปน 
  

96 
 
 

นางสาวกษิญา  พิมพชู์
นาถ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้ 

2558) 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  มหาวทิยาลยัอินโดนีเซีย   
ประเทศอินโดนีเซีย 
  

ทุนแลกเปล่ียน 
(AUN-ACTS) 
  
  

97 
 
 

นางสาวกญัญาภทัร มี
ชยั 
 
 
 
 

ป.เอก 
 
 

ภาษาศาสตร์ 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้ 

2558) 
 

ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก  ไปศึกษาวจิยั  
ณ  
Humboldt University, 
Germany 
  

สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั
(สกว.) 
  
  

98 
 
 

นางสาวกญัญารัตน์  ชี
นาเรือนทอง 
 
 
 

ป.เอก 
 
 

ภาษาศาสตร์ 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้ 

2558) 
 

ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก  ไปศึกษาวจิยั  
ณ  
Stanford University, USA 
  

สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั
(สกว.) 
  
  

99 
 
 

นางสาวกานตธิ์ดา  
เมฆวงศต์ระการ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้  

2558) 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Universidad de Alcala   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Alcala 
 ประเทศสเปน 
  

100 
 
 

นางสาวกุลธิดา คีรีกลุ
พนัธ์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้  

2558) 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Universidad de Alcala   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Alcala 
 ประเทศสเปน 
  

101 
 
 

นางสาวขวญัดาว แซ่
เจีย 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้  

2558) 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Universidad de Alcala   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Alcala 
 ประเทศสเปน 
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นางสาวจิราภา บาง
แวก 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้  

2558) 
 
 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Universidad de Alcala   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Alcala 
 ประเทศสเปน 
  

103 
 
 

นางสาวชนมณิ์ชา ภทัร
องักรู 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Nagoya  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Nagoya  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

104 
 
 

นางสาวชนิสรา  
สร้อยทองรดา 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Fukuoka  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Fukuoka  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

105 
 
 

นางสาวชวศิา  ไทรงาม 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Aoyama Gakuin  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Aoyama Gakuin  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

106 
 
 

นางสาวชิษณุชา  หวงั
อรุณโรจน์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Toyoeiwa  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

107 
 
 

นางสาวชุติกาญจน์  
เนียมสกลุ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Toyoeiwa  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

108 
 
 

นางสาวชุติชล  
เอมดิษฐ 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Nanzan  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Nanzan  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
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109 
 
 

นางสาวฐิติกาญจน์  ชยั
ภูวภทัร 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Rikkyo  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Rikkyo  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

110 
 
 

นางสาวฐิติกานต ์ 
ประภาพนัธ์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Aoyama Gakuin  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Aoyama Gakuin  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

111 
 
 

นางสาวณฏัฐณิชา  สุข
มงคล 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ   
Ryukoku  University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

Ryukoku  
University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

112 
 
 

นางสาวณฐันิช  เกลียว
ปฏินนท ์
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Doshisha University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

113 
 
 

นางสาวณฐัมน  เครือ
หิรัญ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

114 
 
 

นางสาวณิชา  อนนัต์
วทญัญู 
 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 
 
 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Yamagata University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

115 
 

นางสาวดิษรินทร์  โต
วกิกยั 

ป.ตรี 
ปี 4 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Osaka University 

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  



ลาํดบั ช่ือนิสิต ระดบัชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หน่วยงานท่ีใหทุ้น 
   ปลาย 

2558) 
 

ประเทศญ่ีปุ่น 
  

  

116 
 
 

นางสาวทิพภา  ศิริสัจจ
วฒัน์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น ไปศึกษา ณ  
Tokyo  University of  
Foreign  Studies 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

117 
 
 

นางสาวทิพยรัตน์ ล้ิม
สายสุข 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น ไปศึกษา ณ  
Nagoya University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

118 
 
 

นางสาวทิพาพร  คริ
สติน  เฟลมม่ิง 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาจีน 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

รัฐบาลจีน 
  
  

119 
 
 

นางสาวธรรมธิดา  
ด่านธานินทร์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 4 

 

ภาษาจีน 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

รัฐบาลจีน 
  
  

120 
 
 

นางสาวธวลัยา  พวก
นอ้ย 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาจีน 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ    
Tsinghua   University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

Tsinghua   
University 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  

121 
 
 

นางสาวธญัพร  เกาฎี
ระ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาเยอรมนั 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ  
Ludwig-Maximilian  
Universitat 
ประเทศเยอรมนี 
  

Ludwig-
Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมนี 
  

122 
 

นางสาวธนัยนนัท ์ 
โชติปาละกุล 

ป.ตรี 
ปี 3 

ภาษาเยอรมนั 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษา ณ   
Ewha Women University 

Ewha Women 
University 
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ลาํดบั ช่ือนิสิต ระดบัชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หน่วยงานท่ีใหทุ้น 
   ปลาย 

2558) 
 

ประเทศเกาหลี 
  

ประเทศเกาหลี 
  

123 
 
 

นางสาวธาวนีิ  เต่าทอง 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น ไปศึกษา ณ  
Tokyo  University  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

124 
 
 

นางสาวธิดาวรรณ  
พรานเสรี 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

125 
 
 

นางสาวนทีรา นา
ประดิษฐ์ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

126 
 
 

นางสาวนภสัชล ทะ
แพงพนัธ์ 
 
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 
 
 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Chiba University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

127 
 
 

นางสาวนภสัสร  มา
เสถียรวงศ ์
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 
ปลาย 
2558) 

 

ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น  ไปศึกษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

รัฐบาลญ่ีปุ่น 
  
  

128 
 
 

นางสาวนฬมน  พฒิุ
พฒุชาติ 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้-
ปลาย 
2558) 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Universidad de Nebrija   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Nebrija   
 ประเทศสเปน 
  



ลาํดบั ช่ือนิสิต ระดบัชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หน่วยงานท่ีใหทุ้น 
 

129 
 
 

นางสาวนยัน์ปพร  ช่ืน
ชนาวฒิุพงศ ์
 
 
 
 

ป.ตรี 
ปี 3 

 

ภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตร
นานาชาติ 

 

1  ภาค
การศึกษา 
( ภาคตน้-
ปลาย 
2558) 

 

ทุนแลกเปล่ียน  ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต  
ณ  Nottingham Trent  
University ประเทศสหราช
อาณาจกัร 
  

Nottingham Trent  
University 
ประเทศสหราช
อาณาจกัร 
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ด้านการเรียนการสอนและบัณฑติ 

 (1)  นิสิตโปรแกรมเกียรตนิิยม (Honors Program) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต      
 ในปีการศึกษา  2559  นิสิตท่ีเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม   มีจาํนวน  8 คน  เป็นนิสิตรุ่นท่ี 12   
และนิสิตรุ่นท่ี 9-10  จาํนวน    3  คน  ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา 2558   รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. นางสาวประภสัสร เจียมวงษา       ภาควิชาภาษาไทย               คะแนนเฉล่ีย   3.81 
ปัจจุบัน :   ศึกษาต่อ :  ระดบัปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ประยกุต ์(Applied Linguistics) Edinburgh University, 
United Kingdom 
 

2. นางสาวอคริาภ์  เจริญสิทธ์ิ              ภาควิชาภาษาองักฤษ          คะแนนเฉล่ีย   3.77 
ปัจจุบัน :   ศึกษาต่อ  :  ระดบัปริญญาโท ณ มหาวิทยาลยัออกฟอร์ด สาขา General Linguistics and Comparative    
                                      Philology 
 

3. นางสาวพรพศิุทธ์  คุณเพชรนาค        สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น            คะแนนเฉล่ีย   3.91  
ปัจจุบัน :   ทาํงาน  :  บริษทั NTT Communications Co.ltd (Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo ประเทศญ่ีปุ่น) 
 

4. นางสาวปฐมพร  แย้มสุขเสรี         สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น            คะแนนเฉล่ีย   3.94  
ปัจจุบัน :   ศึกษาต่อ :  ระดบัปริญญาโท   Studies  in  Japanese  Language  and  Culture, Graduate School of   
                                    Language and Culture, Osaka University ประเทศญ่ีปุ่น 
 

  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 9  -  รุ่นท่ี 12     มีจํานวนท้ังหมด    26  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา  
ระดบัปริญญาโท 35 คน      จาํนวน  35 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 20 คน      จาํนวน  20 รายการ 
 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 35 คน จํานวน 35 รายการ 
ลาํดบั ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ์ ช่ือสกลุนิสิต หลกัสูตร ระดบั ช่ือวารสารวชิาการ / 

การเผยแพร่ 
1 กลวธีิทางภาษาในการนาํเสนอ

ความคิดเก่ียวกบั "การศึกษา" และ 
"การเรียนกวดวิชา" ในวาทกรรม
โฆษณาสถาบนักวดวชิา 

นายชิษณุพงศ ์  
อินทรเกษม  

ภาษาไทย ชาติ วารสาร EAU Heritage ฉบบั
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2 พระนามเจา้ฟ้าสมยัรัตนโกสินทร์: 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา
กบัวฒันธรรมไทย 

นายดนยั  พลอยพลาย ภาษาไทย ชาติ วารสารอกัษรศาสตร์ ปีท่ี 46 
ฉบบัท่ี 1 

3 ถอ้ยคาํแสดงการเป็นผูฟั้งใน
ภาษาไทย: การศึกษาตามแนวสนทนา
วเิคราะห์ 

นางสาวนริศรา  หาสนาม ภาษาไทย  ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
ฉบบัปีท่ี 33  

4 การประยกุตร์ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือกาํหนดพ้ืนท่ีเส่ียงต่อ
โรคไขห้วดัใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 

นางสาววลญัซ์อร 
เอ้ือรัตนวงศ ์

ภูมิศาสตร์
และภูมิ

สารสนเทศ 

ชาติ โครงการประชุมวชิาการ
บณัฑิตศึกษาระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 6 เร่ือง สห
วทิยาการสร้างสรรคเ์พ่ือการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

5 การคาดการณ์นํ้าท่าตามการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน โดยใช้
แบบจาํลองอุทกวทิยาบนระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

นางสาวทตัธนภรณ์ คาํศรี ภูมิศาสตร์
และภูมิ

สารสนเทศ 

ชาติ โครงการประชุมวชิาการ
บณัฑิตศึกษาระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 6 เร่ือง สห
วทิยาการสร้างสรรคเ์พ่ือการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

6 การวเิคราะห์แบบหลายเกณฑด์ว้ย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาํหรับ
การเลือกท่ีตั้งจุดบริการไปรษณียใ์น
พ้ืนท่ีบริการของไปรษณียศู์นยก์ลาง
จ่ายบางขนุเทียน 

นางสาว สุธาสินี ขาว
เจริญ 

ภูมิศาสตร์
และภูมิ

สารสนเทศ 

ชาติ โครงการประชุมวชิาการ
บณัฑิตศึกษาระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 6 เร่ือง สห
วทิยาการสร้างสรรคเ์พ่ือการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

7 อารมณ์ขนักบัการเล่นในจวงจ่ือ นางสาว วนสันนัท ์ 
ขนุพล 

ปรัชญา ชาติ วารสารอกัษรศาสตร์ 

8 เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาภูเกต็
บา้บ๋าและภาษามลายบูา้บ๋าร่วมสมยั 

นางสาวภทัริณี  สุขสุ
อรรถ 

ภาษาศาสต
ร์  

ชาติ วารสารมหาวทิยาลยัศิลปากร ปี
ท่ี 37 ฉบบัท่ี 2 
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ลาํดบั ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ์ ช่ือสกลุนิสิต หลกัสูตร ระดบั ช่ือวารสารวชิาการ / 
การเผยแพร่ 

9 ความต่างท่ีมีนยัสาํคญัดา้นความสั้น
ยาวของสระกลางและสระตํ่าใน
ภาษาไทยสมยัสุโขทยั  

นางสาวสิรีมาศ มาศพงษ ์ ภาษาศาสต
ร์  

ชาติ  วารสารอกัษรศาสตร์  ปีท่ี 45 
ฉบบัท่ี 2 

10 ลกัษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคาํ
บูชาพระธาตุและพระพทุธรูปสาํคญั
ทางภาคเหนือตอนบน 

นายนนทล์ชา  ณะภูมิ ภาษาบาลี-
สันสกฤต 

ชาติ วารสารอกัษรศาสตร์ ปีท่ี 46 
ฉบบัท่ี 1 

11 How Yunnanese people negotiate 
their thai identity: A case study of ID 
card system in Ban Hin Taek village, 
Chiang Rai province 

นางสาวเฉิน เหวย่หลิน ไทยศึกษา นานาชา
ติ 

 The Art Thai and SEA studies 
Graduate Symposiam  

12 "ตวัตนท่ีแทจ้ริง หรือ ทุกส่ิงลว้น
มายา?" : ภาพแทนผูท่ี้เรียกวา่ "เซเลบ
ริต้ี" ท่ีส่ือผา่นกลวธีิทางภาษาในบท
สัมภาษณ์ในนิตยสารภาษาไทย 

นายชุณพฤทธ์ิกร จิรบวร
กิจ  

ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
ปีท่ี 34 ฉบบัท่ี 1 

13 แดนอรัญ แสงทอง: นกัเขียนหรือนกั
เล่านิทาน? 

นางสาวนิชานนัท ์
นนัทศิริศรณ์   

ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2 

14 บทบาทของสินคา้ การบริการ และชุด
ความคิดเก่ียวกบั "ความเป็นเดก็" ท่ีส่ือ
ผา่นกลวธีิทางภาษาในวาทกรรม
โฆษณาในนิตยสารครอบครัว 

นางสาวพิชญา เช่ียวภาษา  ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ปีท่ี 34 ฉบบัท่ี 1  

15 ลกัษณะของถอ้ยคาํนยัผกผนั (verbal 
irony) ในการแสดงเด่ียวไมโครโฟน
คร้ังท่ี 7-10 ของอุดม แตพ้านิช 

นางสาวอรกญัญา 
อนนันตท์รัพยสุ์ข  

ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2 

16 บทแสดงโขนพระราชทาน: ลกัษณะ
เด่นดา้นความเร็วและเอกภาพ 

นางสาวณฐักานต ์พล
พิทกัษ ์

ภาษาไทย ชาติ วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal, Silpakorn University 
ฉบบัภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีท่ี 
10 ฉบบัท่ี 2 

17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัภาพ
ตวัแทนคนอีสานในหนงัสือพิมพ์
ระดบัชาติ: การศึกาตามแนววาทกรรม
วเิคราะห์เชิงวพิากษ ์

นางสาวสุภทัร แกว้พตัร  ภาษาไทย ชาติ วารสารไทยศึกษา ปีท่ี 13 ฉบบั
ท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 

18 "คติชนสร้างสรรค"์ จากความเช่ือเร่ือง
ครูหมอโนราท่ีตาํบลท่าแค จงัหวดั

นายณฐัวตัร อินทร์ภกัดี  ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
ปีท่ี 34 ฉบบัท่ี 1  



ลาํดบั ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ์ ช่ือสกลุนิสิต หลกัสูตร ระดบั ช่ือวารสารวชิาการ / 
การเผยแพร่ 

พทัลุง 
19 Vampires and Sexual Degeneration in 

Bram Stoker's Dracula 
นางสาวณฐมน สันติ
คุณากร 

ภาษาองักฤ
ษ 

นานาชา
ติ 

MANUSYA: Journal of 
Humanities Regular Issue 
No.21, Vol.1 

20 Healing Place and Self: The Renewed 
Ecological Perception and the 
Invisible Landscape in Barbara 
Kingsolver's Animal Dreams 

นายวศิรุต ไผน่าค ภาษาองักฤ
ษ 

นานาชา
ติ 

MANUSYA: Journal of 
Humanities 

21 การวเิคราะห์ขีดความสามารถในการ
รองรับการท่องเท่ียวขา้มแดนเพ่ือการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื: กรณีศึกษาจงัหวดั
อุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวง
จาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

นางสาวฤทยัรัตน์ เปล่ง
วรรณ 

ภูมิศาสตร์
และภูมิ

สารสนเทศ 

ชาติ วารสารอกัษรศาสตร์ ปีท่ี 46 
ฉบบัท่ี 2 

22 การเปรียบเทียบศกัยภาพการขนส่ง
สินคา้ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศ
ไทย 

นางสาวณิชา คุณวงษ ์ ภูมิศาสตร์
และภูมิ

สารสนเทศ 

ชาติ การวจิยัเพ่ือการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื KU SRC 1st National 
conference 2016 

23 การวเิคราะห์โครงข่ายดว้ยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการ
วางแผนจดัเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 

นายธนลกัษณ์ ศิรธรรมธร ภูมิศาสตร์
และภูมิ

สารสนเทศ 

ชาติ วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 20  

24 สารสนเทศส่ือรัก: รูปแบบสารสนเทศ
ดิจิทลัส่วนบุคคลในบริบทการหาคู่
ออนไลน์ของชายรักชาย 

นางสาวปภสัรา อาษา บรรณารักษ
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์ 

ชาติ วารสารสารสนเทศศาสตร์  

25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งงานสืบคน้กบั
สภาวะอารมณ์ระหวา่งการสืบคน้ 
Google  

นางสาวธนพร อธิกิจ บรรณารักษ
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์ 

ชาติ วารสารสารสนเทศศาสตร์  

26 หน่วยสร้างพรรณนาเหตุการณ์หยบิ
ฉวยวตัถุในภาษาไทย: การศึกษาตาม
แนวภาษาศาสตร์ปริชาน 

นายกนัตณฐั ปริมิตร  ภาษาศาสต
ร์ 

ชาติ การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มนุษยศาสตร์: ความจริงกบั
พลงัแห่งความฝัน 

27 คุณสมบติัทางวากยสัมพนัธ์และ นายพิรุฬห์ ปิยมหพงศ ์ ภาษาศาสต ชาติ วารสารอกัษรศาสตร์ ปีท่ี 46 
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อรรถศาสตร์ของตวับ่งช้ีผูรั้บ
ประโยชน์ "เพ่ือ" และ "ให"้ ใน
ภาษาไทย 

ร์ ฉบบัท่ี 2 

28 ความหมายของคาํวา่ ของ ในฐานะคาํ
บุพบทในภาษาไทย 

นายสรณ์ แอบเงิน ภาษาศาสต
ร์ 

ชาติ วารสารอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีท่ี 46 
ฉบบัท่ี 2 

29 การเปรียบเทียบลกัษณะทางกล
สัทศาสตร์ของสระภาษาไทยท่ีออก
เสียงโดยนกัศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทย
กบัผูพ้ดูภาษาไทย  

นางสาว YI LE ภาษาศาสต
ร์ 

ชาติ วารสารมนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีท่ี 
24 ฉบบัท่ี 1 

30 "เร่ืองเล่าจากต่างแดน" กบัการ
ประกอบสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นชาย
ชนชั้นกลางในไพรัชนิยายไทย
ระหวา่ง พ.ศ. 2484-2489 

นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ชาติ รัฐศาสตร์สาร ฉบบัท่ี 2 ปีท่ี 38 

31 สหบทในบทละครจีนเร่ือง ซีเซียงจี ้
แห่งราชวงศห์ยวน 

นางสุณี เนียมคาํ ภาษาจีน ชาติ วารสารจีนวทิยา มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง ปีท่ี 10 

32 การศึกษาเปรียบเทียบคาํกริยาช่วย "
会" ในภาษาจีนกลางกบัคาํกริยาช่วย 
"จะ" ในภาษาไทย 

นางสาวอารดี เกา้เอ้ียน ภาษาจีน ชาติ การประชุมวิชาการระดบัชาติ
ดา้นจีนศึกษาคร้ังท่ี 1 ประจาํปี 
2559 "จีนศึกษา ภาษาจีน: 
บทบาทต่อประชาคมโลก" 

33 การศึกษาการแปลสาํนวนจีนในบท
ละครโทรศพัทเ์ร่ือง ปู้ปู้จิงซิน ในบท
พากยภ์าษาไทยของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

นางสาวธญัวลยั ไกรทอง  ภาษาจีน ชาติ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานระดบัชาติและนานาชาติ
คร้ังท่ี 8 "Research 4.0 
Innovation and Development 
SSRU'S 80th Anniversary" 

34 The Comparative Study of Textual 
Structure in Statements of Purpose 
for Job Applications Written by Thai 
Learners of Japanese 

นางสาวสุธีภา สุวชิานรา
กลุ 

ภาษาญ่ีปุ่น
เป็น

ภาษาต่างปร
ะเทศ 

ชาติ Japanese Studies Journal: 
ISSN 1906-8891 ฉบบัท่ี 15  

35  The use of audiovisual aids (videos) 
for Spanish vocabulary acquisition of 
A1 level Thai learners  

นายแดเนียล จาอีร์ ซาน
เชซ กอนซาเลซ 

ภาษาสเปน ชาติ วารสารวจนะ             ( e - 
journal)             Vol.5 Issue 1 

 
 



ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 20 คน จํานวน 20 รายการ 

ลาํดบั ช่ือสกลุนิสิต หลกัสูตร ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ์
ระดบั ช่ือวารสารวชิาการ / 

การเผยแพร่ 
1 นางสาวองัคณา 

กมลเพช็ร์ 
ไทยศึกษา Preveiling constrants in  durable 

solutions for Refugees ib displacement  
along Thai-Myanmar Border 

นานาชาติ Rian Thai  vol.9/2016 

2 นายฐณยศ  
โล่ห์พฒันา 

ไทยศึกษา Film or Flick?: BUNDIT RITTAKOL'S 
YOUTH FILMS AS A REFLECTION 
OF RESISTANCE TO SOCIO-
CULTURAL TRANSITION IN 
THAILAND 

นานาชาติ Manusya 19.1/2016 

   
Bunchu Phu Narak and Resistance to 
Modernity 

นานาชาติ Rian Thai vol.9/2016 

3 นายโรเบิร์ต ลี 
คมัมิงส์ จูเนียร์ 

ไทยศึกษา Understanding the Thai-Chinese 
Community in Hat Yai through the Role 
of Ethnic Chinese-Affiliated 
Organizations 

นานาชาติ Rian Thai 

4 นางสาว
วรรณพร พงษ์
เพง็ 

ไทยศึกษา Bangkok as "Buddhist City": The 
Representation of "Civilized Bangkok" 
from Buddhist Culture 

นานาชาติ Rian Thai: International 
Journal of Thai Studies 
Vol.9/2016 

5 นางสาวสุดฤดี 
บาํรุง 

ไทยศึกษา Western Settlers' Impact on Phuket's 
Demographic Diversity in an Era of 
International Tourism 

ชาติ Journal of International 
Studies, Prince of Songkla 
University Vol. 6 No.2 July-
December 2016 

   

The Impact of Foreign Settlers on Phuket 
Society: A Focus on the Education 
Change 

นานาชาติ Rian Thai: International 
Journal of Thai Studies 
Vol.10-2/2017 

6 นายเฟรเดอริก 
บี กอสส์ 

ไทยศึกษา Literature in Gold: The Significance of 
the use of Rama Story on Thai 
Lacquerware Scripture Cabinets and 
Other Sacred Setttings 

นานาชาติ Asian Review Vol.31 2016/2 

  
Literature in Transmigration: The Rama 
Story in Southeast Asia 

นานาชาติ Asian Review Vol. 30, No. 1, 
2017 

7 นายประเสริฐ  
รุนรา 

ภาษาไทย "New Year "Countdown" Chanting 
ceremony in contemporary Thai society: 
An Analysis of an invented tradition" 

นานาชาติ Rian Thai vol.9/2016 
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ลาํดบั ช่ือสกลุนิสิต หลกัสูตร ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ์
ระดบั ช่ือวารสารวชิาการ / 

การเผยแพร่ 
8 นายดิเรก หงษ์

ทอง 
ภาษาไทย เพลงกนัตรึมเก่ียวกบัประเพณีแซนโฎนตา

และอตัลกัษณ์ของผูพ้ดูภาษาเขมรถ่ินไทย
ในอีสานตอนใตข้องไทย 

ชาติ วารสารอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีท่ี 
45 ฉบบัท่ี 2 

9 นางสาวกานต์
ธิดา เกิดผล 

ภาษาศาสตร์ Phonetic Sources of Sound Change: The 
Influence of  Thai on Nasality in Pwo 
Karen 

นานาชาติ MANUSYA 

10 นางสาวชุติชล 
เอมดิษฐ 

ภาษาศาสตร์ อิทธิพลของภาษาองักฤษต่อระบบปริชาน
ของผูรู้้สองภาษา: การทดสอบสมมติฐาน
ภาษาสัมพทัธ์ในผูพ้ดูภาษาไทย 

ชาติ วารสารศรีปทุมปริทศัน์ ฉบบั
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 2  

11 นางสาวสุ
มินตรา มาคลา้ย 

ภาษาศาสตร์ THE USE OF THE THAI FINAL 
PARTICLE NA BY JAPANESE 
LEARNERS OF THAI 

นานาชาติ MANUSYA: Journal of 
Humanities, Regular Issue 
No.20.1  

12 นายเกียรติ เทพ
ช่วยสุข 

ภาษาศาสตร์ คุณสมบติัทางวากยสัมพนัธ์และ
อรรถศาสตร์ของคาํกริยาแสดงเหตุการณ์
การแยกส่วนภาษาไทย 

ชาติ วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร ศาสตร์ ปี
ท่ี 24   ฉบบัท่ี 2 

13 นายวรีชยั อาํพร
ไพบูลย ์

ภาษาศาสตร์ การวเิคราะห์ระบบตวัอกัษรเบรลลไ์ทย  ชาติ วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปีท่ี 
17 ฉบบัท่ี 2 

17 นางภทัร์อร  
พิพฒันกลุ 

 "บทบาททางวฒันธรรมของตาํนานเทพ
ญ่ีปุ่นในปัจจุบนั: ระหวา่งความหลากหลาย
กบัความเป็นหน่ึงเดียว" 

ชาติ วารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN 0125-2690  
ปีท่ี 36 เล่ม2  

18 นายณชัพล  บุญ
ประเสริฐกิจ 

 สองมือมนุษยจ์ะกาํหนดอนาคตตน : มนุษย์
และการใชเ้ทคโนโลยใีนบนัเทิงคดีแนว
วทิยาศาสตร์เร่ือง Makers ของ Cory 
Doctorow 

ชาติ วารสารดาํรงวิชาการ   ปีท่ี 14  
ฉบบัท่ี 1 

19 น.ส.รัญวรัชญ ์ 
พลูศรี 

 คาํลวงและผีเส้ือ : อตัลกัษณ์สิงคโปร์ใน
รอมเร่ืองสั้น the lies that build a marriage 
ของซูเฉิน คริสธีน ลิมและบทละคร 
butterflies don't cry ของสเตลลา กง 

ชาติ วรรณคดีเปรียบเทียบ 

20 น.ส. จิราภรณ์ 
อจัฉริยะประ
สิทธ์  

 จิตสาํนึกของปัจเจกกบัอุดมการณ์ชาติยคุ
สงครามและการปฎิวติัในบนัทึกของดัง่ ถุ่ย 
เจ่ิม และปวดร้าวแห่งสงคราม 

ชาติ วรรณคดีเปรียบเทียบ 



ด้านกิจกรรม 
 การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติ การการจดัประชุมวิชาการอ่ืนๆ / บรรยาย 
      วิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา 61  กิจกรรม 
 กาประชุมระดบันานาชาติ 3 คร้ัง 

การจัดการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละการจัดประชุมวชิาการอ่ืน  ๆ/ บรรยายวิชาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สัมมนา 
ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 

1 ภาษาศาสตร์ โครงการสัมมนาวทิยานิพนธ์
ระดบัดุษฎีบณัฑิต 

ก.พ.-ก.ย.59  

2 วรรณคดีเปรียบเทียบ การประชุมวิชาการระดบัชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ คร้ังท่ี 4 
"Exploring the Literary 
World IV: The Affective 
Turn in The Humanities and 
Social Sciences " 
 

11 ส.ค.59 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 708 ชั้น 
7 อาคารบรมราชกมุารี 

นิสิตป.โท 8 
นิสิตป.เอก 2 
อาจารย ์6 
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 20 
Rมีศิษยเ์ก่าเขา้ร่วม 4 

3 วรรณคดีเปรียบเทียบ การประชุมวิชาการระดบัชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ คร้ังท่ี 4 
"Exploring the Literary 
World IV: The Affective 
Turn in The Humanities and 
Social Sciences " 

23 มิ.ย.59 เวลา 13.00-
16.00 น. ณ หอ้ง 707 ชั้น 
7 อาคารบรมราชกมุารี 

นิสิตป.โท 8 
นิสิตป.เอก2 
อาจารย ์ 6 
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก20 
Rมีศิษยเ์ก่าเขา้ร่วม 4 

4 บรรณารักษศาสตร์ โครงการประชุมทางวชิาการ 
เร่ือง "มนุษยสารสนเทศ:
พรมแดนการวจิยั" 

7 ส.ค.58 คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาฯ 

นิสิต ป.โท 5 
อ.8 
บุคลากร 2 
บุคลากรภายนอก 22 
ศิษยเ์ก่า 3 
 

5 ภูมิศาสตร์ การประชุมวิชาการนิสิต
นกัศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี8 
 
 
 
 

25-26 ธค.58 อาจารย ์85 นิสิต 480 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
6 ภาควชิาภาษาไทย 

และภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 

การประชุมวิชาการ “สรรพ์
วทิยา ภาษาไทย-
ภาษาศาสตร์”การรายงาน
ความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์
ระดบับณัฑิตศึกษา 

23 พ.ค. 59 ณ หอ้ง 303-
304 

150 คน 

7 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
“ศาสตร์แห่ง การเล่าเร่ือง: 
สะพานเช่ือมสู่มรดกทาง
วฒันธรรมอิตาเลียน” 

7 – 8 มี.ค.59 น้ี เวลา 
15.00 – 18.00 น. ณ หอ้ง 
304 อาคารมหาจกัรีสิริน

ธร 

100 คน 

8 ภูมิศาสตร์ โครงการสัมมนาผูส้อนวิชา
พ้ืนฐานอกัษรศาสตร์ 

3 ก.พ.59 โรงแรมตวนันา  

9 ภูมิศาสตร์ โครงการสัมมนาคณาจารย์
ภาควชิาภูมิศาสตร์ 

3 ก.พ.59 โรงแรมตวนันา  

10 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

หวัขอ้การบรรยาย 
"Biblioteche digitali italiane 
online" 

12 ก.พ.59 เวลา 16.00-
18.00 น. ณ หอ้ง 815 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 

11 ศิลปการละคร เสวนาหลงัการแสดงร่วมสมยั 
"เร่ืองของดลัแล"  

15-16 ก.พ. 59  เวลา  
20.30-21.00  น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส 
พนัธุมโกมล อาคารมหา
จกัรีสิรินธร 

 

12 ศิลปการละคร เสวนาหลงัการแสดงร่วมสมยั 
"ตาํนาฮารัค" 

18-19 ก.พ. 59  เวลา  
20.30-21.00  น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส 
พนัธุมโกมล อาคารมหา
จกัรีสิรินธร 

 

13 ภาษาศาสตร์ การบรรยายภาษาศาสตร์สู่
สาธารณะ คร้ังท่ี 1 เร่ือง "สอง
ภาษาสร้างได?้: การเรียนรู้
ภาษาท่ีสองของเดก็และ
ผูใ้หญ่" โดย ผศ.ดร.ธีราภรณ์ 
รติธรรมกลุ 

19 ก.พ. 59 หอ้ง 303-304 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
เวลา 13.00-15.00 น. 

 

14 ภาษาศาสตร์ ชาวเล:อดีต ปัจจุบนั อนาคต  1 มี.ค.59 เวลา 16.30-
18.30 น. หอ้ง 501/29 
 

 



ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
15 ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และสาขาวชิา

ภาษาเอเชียใต ้"อาํนาจกระทาํ
การของศิลปกรรมและ
สถานท่ีในวฒันธรรม
พราหมณ์และพุทธ"  

8 มีค.59 เวลา 13.30-
15.30 น.หอ้ง 401/18 
มหาจกัรีสิรินธร 

 

16 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

บรรยายหวัขอ้ "Cenni storici 
sa Trieste-dalla 32preistria 
agli Asburgo" 

วนัท่ี 24 พ.ย. 58 หอ้ง 609 
BRK 

 

17 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

บร33รยายหวัขอ้ "Biblioteche 
digitali italiane onlin34e" 

วนัศุกร์ท่ี 12 ก.พ.59 หอ้ง 
815 MCS 

 

18 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

บรรยาย35หวัขอ้ "Produaione 
e consumiso36stenibili" 

วนัท่ี 19 ก.พ. 59 หอ้ง 
601/7 MCS 

 

19 ภาษาตะวนัออก/
เกาหลี 

สัมมนาวิชาก37ารนานาชาติ
ดา้นการเรียนการสอนภาษา
เกาห38ลี 28-ส.ค.-59 

 

20 บรรณารักษศาสตร์ เสวนาอนาคตของ39หนงัสือ
เรามาถึงจุด จุดฟูลสตอ๊บแลว้
หรือเพี40ยงจุดมืดสู่จุดสวา่ง
อนัรุ่งโรจน์ 

5 มี.ค.59 ชั้น 9 มหาจกัรีฯ  

21 ภาษาตะวนัตก/สเปน 
และศูนยล์าติน 

จดัการประชุมนานาชาติ
สมาคมผูเ้ช่ียวชาญภาษาและ
วฒันธรรมของกลุ่มประเทศ
ผูใ้ชภ้าษาสเปนภาคพ้ืนเอเชีย 
คร้ังท่ี 9 (IX Congreso 
Internacional de la 
AsociaciónAsiática de 
Hispanistas) 

22 – 24 ม.ค.59 

 

22 ภาษาศาสตร์ จดับรรยายหวัขอ้ "สองภาษา
สร้างได?้: การเรียนรู้ภาษาท่ี
สองของเดก็และผูใ้หญ่"  

19 ก.พ. 59 เวลา 13.30-
15.30 ณ หอ้ง 303 อาคาร
มหาจกัรีสิรินธร 

 

23 วรรณคดีเปรียบเทียบ จดับรรยาย ณ คณะอกัษร
ศาสตร์ เร่ือง “World 
Literature, National Markets” 
และร่วมเสวนาเร่ือง “World 
Literature in Thailand”  

15 ก.พ.59เวลา 9.00-
12.00 น. หอ้ง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
24 หอพระไตรปิฎก

นานาชาติ 
จดักิจกรรม "สนทนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต 
คร้ังท่ี 1 : การสวดมนตก์บั
การรักษาสุขภาพกายสุขภาพ
ใจ" 

28 ม.ค.59 เวลา 12.00-
13.00 น 

 

25 หอพระไตรปิฎก
นานาชาติ 

จดักิจกรรม "สนทนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต 
คร้ังท่ี 2 : บริหารงาน บริหาร
ใจ" 

25 ก.พ.59 เวลา 12.00-
13.00 น. 

 

26 ศูนยส์ารนิเทศ
มนุษยศาสตร์ 

งานเทศกาลออกร้านหนงัสือ 
คร้ังท่ี 7 

23-26 ก.พ. 59 เวลา 9.00-
17.00 น.ณ โถงชั้นล่าง 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร  

 

27 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

จดัการบรรยายพิเศษและ
สัมมนารายวิชา 2221604 
สัมมนาประวติัและอารย
ธรรมพทุธศาสนา 

24 ก.พ.59 เวลา 9.30-
12.30 น. หอ้ง 601/21 

 

28 ภาษาตะวนัตก/อิตา
เลียน 

จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
“ศาสตร์แห่ง การเล่าเร่ือง: 
สะพานเช่ือมสู่มรดกทาง
วฒันธรรมอิตาเลียน” 

7 – 8 มี.ค.59 น้ี เวลา 
15.00 – 18.00 น. ณ หอ้ง 
304 อาคารมหาจกัรีสิริน

ธร 

 

29 

คณะอกัษรศาสตร์ 

จดังาน“นอ้งใหม่ '๐๙ - พ่ีเก่า
อกัษร ฯ”  เพ่ือจดักิจกรรมให้
ศิษยเ์ก่าอกัษรศาสตร์ไดม้า
พบปะสังสรรคใ์นบรรยากาศ
ยอ้นวนัวาน 

21 ก.พ.59 ณ สนามหญา้
หนา้เทวาลยั 

 

30 
ศูนยค์ติชนวทิยา 

จดัโครงการเสวนคติชนคร้ังท่ี 
6 ในหวัขอ้เร่ืองตลกพื้นบา้น
เยอรมนั 

8 มี.ค. 59 เวลา 12.00-
13.00 น.ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกุมารี 

 

31 ภาษาตะวนัออก/ญ่ีปุ่น เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม
สรุปผลงานการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนนกัศึกษาโครงการ 
SEND ร่วมกบัมหาวทิยาลยัวา
เซดะ 

12 มี.ค. 59  10.00-12.00 
ท่ีหอ้ง 304 อาคารมหา

จกัรีสิรินธร 

 

32 หอพระไตรปิฎก
นานาชาติ 

จดัโครงการศึกษาปฏิบติั
ธรรมเน่ืองในวนัมาฆบูชา 

 21 ก.พ. 59 เวลา 10.00 - 
11.30 น. 

 



ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
33 

ฝ่ายส่งเสริมผลงาน
วชิาการ 

จดัเสวนาในโครงการอาศรม
วจิยั เร่ือง แนวทางการจดัทาํ
โครงการเพ่ือขอทุนจากศูนย์
อาเซียนศึกษา 

 23 มี.ค.59 เวลา 11.30–
13.00 น. ณ หอ้ง 815 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 

34 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 
ร่วมกบัสาํนกัพิมพ์
ผเีส้ือ  

โครงการเสวนา เร่ือง อนาคต
ของหนงัสือ เรามาถึงจุด..จุด
ฟุลสตอ๊ปแลว้ หรือเพียงจุด
มืดสู่จุดสวา่งอนัรุ่งโรจน์ ณ 
หอ้งประชุมชั้น 9 อาคารมหา
จกัรีสิรินธร คณะอกัษร
ศาสตร์ โครงการเสวนาฯ น้ี 
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน
การสอนรายวิชา 2206353 

5/3/2559 เวลา13.00-
18.00 น.  

 

35 ภาษาตะวนัตก/
โปรตุเกส  ร่วมกบั 
Portuguese Cultural 
Center-Camões  

จดักิจกรรม “สัปดาห์
ภาพยนตร์โปรตุเกส” และชม
ภาพยนตร์เร่ืองFADOS 
ภาพยนตร์เร่ือง JOSÉ 
EPILAR และเร่ือง OS 
GATOS NÃO TÊM 
VERTIGENS ตามลาํดบั  

4 เม.ย.59 เวลา 16.30 น.  
วนัท่ี 5 และ7 ณ โถง
อเนกประสงค ์ชั้น 9 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร  

 

36 ภาษาไทย จดัโครงการสนทนาวิชาการ
เพ่ือนบณัฑิตศึกษา คณะ
อกัษรศาสตร์ บรรยายใน
หวัขอ้เร่ือง "9 นวนิยาย
เขา้รอบสุดทา้ยรางวลัซีไรต ์
2558 และบทบาทของรางวลั
วรรณกรรม" โดย คามิน 
คมนีย ์(นิกร เภรีกลุ) 
กรรมการคดัเลือกรางวลัซี
ไรต ์ประจาํปี 2559  

22 เม.ย.59 เวลา 13.00-
15.00 ณ หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 

37 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

จดักิจกรรมเสวนาภารตวิทยา 
คร้ังท่ี 3/2559 ในหวัขอ้ "เทพ
ปกรณมัอินเดีย...รู้ไปทาํไม?" 
โดย ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์ทดั
แกว้  

5 เม.ย.59 เวลา 13.00-
16.00 น. ท่ีหอ้งประชุม 

707 ชั้น 7 อาคารบรมราช
กมุารี 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
38 ศูนยค์ติชนวทิยา จดัโครงการคติชนเสวนาคร้ัง

ท่ี 7 ในหวัขอ้ "เมืองกซุโก: 
ถอดรหสัพ้ืนท่ีทบัซอ้น
อาณาจกัรอินคาและจกัรวรรดิ
สเปน"  

19 เม.ย.59 ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกุมารี 
เวลา12.00-13.00 น. 

 

39 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการการเรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรมดา้นอาหารของ
ประชาคมโลกท่ีใชภ้าษา
ฝร่ังเศส 

4-มี.ค.-59  

40 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

การฉายภาพยนตร์ฝร่ังเศส 
เร่ือง « Belle et Sébastien » 
และ« Camille Claudel » ณ 
สมาคมฝร่ังเศส  

12-มี.ค.-59  

41 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

การบรรยายพิเศษในหอ้งเรียน
ภาษาฝร่ังเศส เก่ียวกบั
ประเทศสมาชิกประชาคม
โลกท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส โดย
เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของสถาน
เอกอคัรราชทูตเบลเยยีม 
โมร็อกโก สวติเซอร์แลนด ์
 

25-มี.ค.-59  

42 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

ค่ายภาษาฝร่ังเศส « 
Convivialement francophone 
…Hop là Pattaya »  
 

26-27 มี.ค.59 ณ Baptist 
Conference Center ท่ี
จอมเทียม พทัยา 

 

43 หอพระไตรปิฎก
นานาชาติ 

จดักิจกรรม "สนทนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต 
คร้ังท่ี 4: เจริญตา เจริญใจ ใน
จุฬา" 
 

21 เม.ย.59 เวลา 12.00 - 
13.00  ณ หอ

พระไตรปิฎกนานาชาติ 

 

44 ปรัชญา จดัเสวนาปรัชญาเร่ือง "คล่ืน
ความโนม้ถ่วง (gravitational 
wave) หนา้ต่างบานใหม่
สาํหรับการศึกษาจกัรวาล" 
 

11 เม.ย.59 เวลา 9.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกุมารี 

 



ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
45 ภาษาตะวนัออก/

เกาหลี 
จดัเทศกาลเกาหลีคร้ังท่ี 6 ใน
งานมีการบรรยายจากสถาน
เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลีและหน่วยงานอ่ืนๆ อีก
ทั้งมีกิจกรรมดา้นวฒันธรรม  

5 เม.ย.59 ณ หอ้ง 304 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
เวลา 9.30-16.00 น. 

 

46 ภาษาองักฤษ จดัสัมมนาทางวิชาการ
ระดบัชาติเร่ือง “อตัลกัษณ์
ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน” 
กรมศิลปากร] “เร่ืองน่ารู้ใน
วรรณกรรมฟิลิปปินส์” /ผศ.
ดร.คารินา โชติรว ีและ อ.
ดร.วริตตา ศรีรัตนา 

21 เม.ย. 59 15.15-16.30  

47 ฝ่ายวจิยั จดับรรยายในหวัขอ้“เร่ืองน่ารู้
และขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการ
ลกัลอกงานวชิาการ” 

27 เม.ย.59 เวลา 13.00-
16.00 น.ณ หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 

48 

ภาษาตะวนัออก/เอเชีย
ใต ้

จดัเสวนาภารตวิทยาคร้ังท่ี 
4/2559 เร่ือง Buddhist Astral 
Science in Asia โดย Assoc. 
Prof. Dr. Bill M. Mak 
มหาวทิยาลยัเกียวโต 

29 เม.ย.59 เวลา 13.00-
16.00 น. ณ หอ้งประชุม 
707 อาคาร 

 

49 ศิลปการละคร จดับรรยายพิเศษหวัขอ้ 
“Theatre 
Playground:Playfulness 
Possibilities for Connecting 
Traditions" ใหนิ้สิตหลกัสูตร
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปการละคร 7-เม.ย.-59 

 

50 คณะอกัษรศาสตร์ จดัโครงการอบรม
ภาษาองักฤษใหก้บัเจา้หนา้ท่ี
สายปฏิบติัการทุกวนัจนัทร์
และพธุ เวลา 16:00-17:30 น.  

ระหวา่งวนัท่ี 2 พ.ค. – 27 
ก.ค.59 

 

51 คณะอกัษรศาสตร์ สัมมนาอาจารยค์ณะอกัษร
ศาสตร์ ประจาํปี 2559 

24 พ.ค.59 ณ โรงแรม
แลนดม์าร์ค เวลา 8.30 น. 
ถึง 16.30 น. 
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ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
52 ภาษาตะวนัออก/เอเชีย

ใต ้
เสวนาภารตวทิยาคร้ังท่ี 
5/2559 หวัขอ้ Going on 
Pilgrimage in 19th Century 
China: The Itinerary Network 
in the Canxue zhijin 
 
 

19 พ.ย.59 เวลา 16.00-
17.30 น. ณ หอ้ง 601/13 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 

53 ภาษาองักฤษ จดัประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพ่ือระดมความคิดในการ
จดัทาํมาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ คร้ังท่ี 2/2559 

30 เม.ย.59 เวลา 08.30 -
16.00 น. ณ โรงแรมโน
โวเทลกรุงเทพ สยามส
แควร์ 

 

54 ภาควชิาภาษาไทย 
และภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 

การประชุมวิชาการ “สรรพ์
วทิยา ภาษาไทย-
ภาษาศาสตร์”การรายงาน
ความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์
ระดบับณัฑิตศึกษา 

23 พ.ค. 59 ณ หอ้ง 303-
304 

 

55 ภาษาไทย บรรยายทางวิชาการในหวัขอ้
เร่ือง “สุนทรภู่กบัการเรียน
การสอน” 

25 มิ.ย.59 เวลา 8.30-
13.00 น.ณ หอ้ง 503 
อาคารบรมราชกุมารี 

 

56 บรรณารักษศาสตร์ บรรยายเร่ือง Customer 
Survey and Analysis 

12 ก.ค.59 เวลา 13.30-
14.30 หอ้ง 501/2 อาคาร
มหาจกัรีสิรินธร 

 

57 ศิลปการละคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัโดยศิลปิน
คณะ Ryuzanji จากญ่ีปุ่น 
"ไซอ๋ิวผจญภยั" 

29 มี.ค. 59 ณ ศูนยศิ์ลป
การละครสดใส พนัธุม
โกมล อาคารมหาจกัรีสิ
รินธร 

 

58 
 

ศิลปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร
เร่ือง "ชีวติด๊ีดี" 

23 เม.ย. 59  เวลา  15-16  
น. ณ ศูนยศิ์ลปการละคร
สดใส พนัธุมโกมล 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 

59 ศิลปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร
เร่ือง "# กิน ฿ อยู ่€ คือ ? (มี
เตน้ดว้ย)" 

23 มิ.ย. 59  เวลา  21-
21.30 น. ณ ศูนยศิ์ลปการ
ละครสดใส พนัธุมโกมล 
อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 



 

ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ีจดั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
60 ภาษาศาสตร์ โครงการอบรม ภาษาไท

เปรียบเทียบ101 
29 มิ.ย59-1 ก.ค.59 หอ้ง 
401/18 อาคารมหาจกัรีฯ 

 

61 ศูนยก์ารแปลฯ โครงการอบรมเทคนิคการ
ล่ามพดูพร้อมเบ้ืองตน้ 
(องักฤษ-ไทย)  

21 พ.ค. –  23 ก.ค. 59 
หอ้ง 713 อาคารบรมราช
กมุารี 
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การจัดการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ3 คร้ัง 
ลาํดบั ภาควชิา ช่ือการประชุม วนัเวลาและสถานท่ี

จดั 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 

1 ภาษาตะวนัตก/
สเปน และศูนย์
ลาติน 

จดัการประชุมนานาชาติ
สมาคมผูเ้ช่ียวชาญภาษาและ
วฒันธรรมของกลุ่มประเทศ
ผูใ้ชภ้าษาสเปนภาคพ้ืนเอเชีย 
คร้ังท่ี 9 (IX Congreso 
Internacional de la 
AsociaciónAsiática de 
Hispanistas) 

22 – 24 ม.ค.59 

200 คน 

2 บรรณารักษศาสตร์ โครงการประชุมทางวชิาการ 
เร่ือง "Publishing in 
Interational Journals : You 
can do it" 

28 ก.ย.58 คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาฯ 

นิสิต ป.โท 20 
อ.10 

3 ภาษาตะวนัออก/
ญ่ีปุ่น 

จดัการประชุมสรุปผลงาน
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
นกัศึกษาโครงการ SEND 
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัวาเซดะ 

12 มี.ค. 59  10.00-
12.00 ท่ีหอ้ง 304 

อาคารมหาจกัรีสิริน
ธร 

10 คน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการวจิยั  
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) (ม.ค.-ก.ย.58)  จาํนวน 35 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 55 คร้ัง  

จาํนวน
บทความ 

ภาควชิา author รายการท่ีถูกอา้งถึง ช่ือฐานขอ้มูล 

1 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

Bible, J.E., Choemprayong, S., O'Neill, 
K.R., Devin, C.J., Spengler, D.M. 
"Whole-body vibration: Is there a causal 
relationship to specific imaging findings 
of the spine?". Spine. Volume 37, Issue 
21, 1 October 2012, Pages E1348-
E1355. [Online] Available: Scopus DOI: 
10.1097/BRS.0b013e3182697a47. 
Retrieved June 24, 2016. 

Violante, F.S., Mattioli, S., 
Bonfiglioli, R."Low-back 
pain". Handbook of 
Clinical Neurology. 
Volume 131, 2015, Pages 
397-410. [Online] 
Available: Scopus DOI: 
10.1016/B978-0-444-
62627-1.00020-2. 
Retrieved June 24, 2016. 

Scopus 

2 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

Corrall, S., Sriborisutsakul, S. 
"Evaluating intellectual assets in 
university libraries: A multi-site case 
study from Thailand ". Journal of 
Information and Knowledge 
Management. Volume 9, Issue 3, 2010, 
Pages 277-290. [Online] Available: 
Scoups DOI: 
10.1142/S021964921000267X. 
Retrieved September 21, 2016. 

de Bem, R.M. , Coelho, 
C.C.D.S.R., Dandolini, 
G.A. "Knowledge 
management framework to 
the university libraries". 
Library Management. 
Volume 37, Issue 4-5, 13 
June 2016, Pages 221-236. 
[Online] Available: Scoups 
DOI: 10.1108/LM-01-
2016-0005. Retrieved 
September 21, 2016. 

Scopus 
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3 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

King D.W., Tenopir C., Choemprayong 
S., Wu L. "Scholarly journal 
information-seeking and reading patterns 
of faculty at five US universities". 
Learned Publishing, Volume 22, Issue 2, 
April 2009, pp. 126-144. [Online] 
Available: Scoups DOI: 
10.1087/2009208. Retrieved September 
21, 2016. 

Winarko, B., Abrizah, A., 
Tahira, M. "An assessment 
of quality, trustworthiness 
and usability of Indonesian 
agricultural science 
journals: stated preference 
versus revealed preference 
study". Scientometrics. 
Volume 108, Issue 1, 1 
July 2016, Pages 289-304. 
[Online] Available: Scoups 
DOI: 10.1007/s11192-016-
1970-x. Retrieved 
September 21, 2016. 

Scopus 

4 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

King, D.W. ,Tenopir, C., 
Choemprayong, S., Wu, L. "Scholarly 
journal information-seeking and reading 
patterns of faculty at five US 
universities". Learned Publishing. 
Volume 22, Issue 2, April 2009, Pages 
126-144. [Online] Available: Scopus 
DOI: 10.1087/2009208. Retrieved 
March 14, 2016. 

Spezi, V. "Is Information-
Seeking Behavior of 
Doctoral Students 
Changing?: A Review of 
the Literature (2010–
2015)". New Review of 
Academic Librarianship. 
Volume 22, Issue 1, 2 
January 2016, Pages 78-
106. [Online] Available: 
Scopus DOI: 
10.1080/13614533.2015.11
27831. Retrieved March 
14, 2016. 

Scopus 



5 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

King, D.W., Tenopir, C., 
Choemprayong, S., Wu, L. "Scholarly 
journal information-seeking and reading 
patterns of faculty at five US 
universities". Learned Publishing. 
Volume 22, Issue 2, April 2009, Pages 
126-144. [Online] Available: Scopus 
DOI: 10.1087/2009208. Retrieved May 
18, 2016. 

Mohammadi, E., Thelwall, 
M., Kousha, K. "Can 
Mendeley bookmarks 
reflect readership? A 
survey of user 
motivations". Journal of 
the Association for 
Information Science and 
Technology. Volume 67, 
Issue 5, 1 May 2016, Pages 
1198-1209. [Online] 
Available: Scopus DOI: 
10.1002/asi.23477. 
Retrieved May 18, 2016. 

Scopus 

6 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

King, DW (King, Donald W.) ; Tenopir, 
C (Tenopir, Carol); Choemprayong, S 
(Choemprayong, Songphan); Wu, L 
(Wu, Lei). "Scholarly journal 
information-seeking and reading patterns 
of faculty at five US universities" 
LEARNED PUBLISHING. Volume: 22. 
Issue: 2. Pages: 126-144. Published: 
APR 2009. [Online] Available: ISI. 
DOI: 10.1087/2009208. Retrieved 
September 28, 2016. 

Winarko, B (Winarko, 
Bambang); Abrizah, A 
(Abrizah, A.); Tahira, M 
(Tahira, Muzammil)."An 
assessment of quality, 
trustworthiness and 
usability of Indonesian 
agricultural science 
journals: stated preference 
versus revealed preference 
study". 
SCIENTOMETRICS. 
Volume: 108. Issue: 1. 
Pages: 289-304. Published: 
JUL 2016. [Online] 
Available: ISI. DOI: 
10.1007/s11192-016-1970-
x. Retrieved September 28, 
2016. 

ISI 
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7 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

Limwichitr, S. ,Broady-Preston, J., Ellis, 
D. "A discussion of problems in 
implementing organisational cultural 
change: Developing a learning 
organisation in university libraries". 
Library Review. Volume 64, Issue 6-7, 7 
September 2015, Pages 480-488. 
[Online] Available: Scoups DOI: 
10.1108/LR-10-2014-0116 . Retrieved 
September 21, 2016. 

Balagué, N., Düren, P., 
Saarti, J. "Comparing the 
knowledge management 
practices in selected 
European higher education 
libraries". Library 
Management. Volume 37, 
Issue 4-5, 13 June 2016, 
Pages 182-194. [Online] 
Available: Scoups DOI: 
10.1108/LM-12-2015-0068 
. Retrieved September 21, 
2016. 

Scopus 

8 ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

ทรงพนัธ์ เจิมประยงค.์ "หอ้งสมุดกบั
ทกัษะการเรียนรู้สารสนเทศ". ช่ือวารสาร 
: วารสารหอ้งสมุด ปีท่ี : 48 ฉบบัท่ี : 1 
เลขหนา้ : 15-30 ปีพ.ศ. : 2547. [Online] 
TCI. บนัทึกขอ้มูล 27 ก.ย. 59. 

นํ้าลิน เทียมแกว้. "แนว
ทางการพฒันาความร่วมมือ
ระหวา่งอาจารยแ์ละ
บรรณารักษใ์นการส่งเสริม
การใชบ้ริการสาํนกัวทิย
บริการ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม". ช่ือวารสาร : 
วารสารสาํนกัหอสมุด
มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีท่ี : 5 
ฉบบัท่ี : 1 เลขหนา้ : 52-69 
ปีพ.ศ. : 2559. [Online] 
TCI. บนัทึกขอ้มูล 27 ก.ย. 
59. 

TCI 

9 ภาควชิา
ประวติัศาสตร์ 

Limapichart, T (Limapichart, Thanapol) 
"The emergence of the Siamese public 
sphere: colonial modernity, print culture 
and the practice of criticism (1860s-
1910s)". SOUTH EAST ASIA 
RESEARCH, Volume: 17, Issue: 3, 
Pages: 361-399. Published: NOV 2009. 
[Online] Available: ISI DOI: -. 
Retrieved May 18, 2016. 

Pearson, Q. ""Womb with 
a View": The Introduction 
of Western Obstetrics in 
Nineteenth-Century Siam". 
BULLETIN OF THE 
HISTORY OF 
MEDICINE, Volume: 90, 
Issue: 1, Pages: 1-31, 
Published: SPR 2016. 

ISI 



10 ภาควชิา
ประวติัศาสตร์ 

Limapichart, T."The emergence of the 
Siamese public sphere: Colonial 
modernity, print culture and the practice 
of criticism (1860s-1910s)". South East 
Asia Research. Volume 17, Issue 3, 
November 2009, Pages 361-369. 
[Online] Available: Scopus DOI: 
10.1109/SNLP.2009.5340912. Retrieved 
June 22, 2016. [Online] Available: 
Scopus DOI: -. Retrieved June 22, 2016. 

Atkins, E.T. "Colonial 
modernity". Routledge 
Handbook of Modern 
Korean History. 1 January 
2016, Pages 124-140. 
[Online] Available: Scopus 
DOI: 
10.4324/9781315816722. 
Retrieved June 22, 2016. 

Scopus 

11 ภาควชิา
ประวติัศาสตร์ 

Wallis, P., Pirohakul, T. "Medical 
revolutions? The growth of medicine in 
England, 1660-1800". Journal of Social 
History. Volume 49, Issue 3, 1 March 
2016, Pages 510-531. [Online] 
Available: Scoups DOI: 
10.1093/jsh/shv091. Retrieved 
September 21, 2016. 

Deneweth, H., Wallis, P. 
"Households, consumption 
and the development of 
medical care in the 
Netherlands, 1650-1900". 
Journal of Social History. 
Volume 49, Issue 3, 1 
March 2016, Pages 532-
557. [Online] Available: 
Scoups DOI: 
10.1093/jsh/shv061. 
Retrieved September 21, 
2016. 

Scopus 

12 ภาควชิา
ประวติัศาสตร์ 

จุฬิศพงศ ์จุฬารัตน์. "ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถาปัตยกรรมอินโด-เปอร์เซีย
กบัรูปแบบสถาปัตยกรรม ในรัชสมยั
สมเดจ็พระนารายณ์ท่ีพระนารายณ์ราช
นิเวศน์เมืองลพบุรี". ช่ือวารสาร : หนา้จัว่ 
วา่ดว้ยประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมและ
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เขียวแกว้, พิมพร์ําไพ เปรมสมิทธ์. "การพฒันา
มาตรฐานและสมรรถนะการรู้สารสนเทศของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ใน
ประเทศไทย". ช่ือวารสาร : วารสารวจิัยสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ปีท่ี : 9  ฉบบัท่ี : 1  
เลขหนา้ : 1-15  ปีพ.ศ. : 2559. [Online] TCI. 
บนัทึกขอ้มูล 27 ก.ย. 59. 

4 ภาษาตะวนัออก ชานป์วชิช ์ ทดัแกว้ Buddhist Beliefs Reflected in 
Tibetan Daily Prayer Book in 
comparison with the Chinese 
Ones 

Understanding 21 st Century China in Buddhist 
Asia: History Modernity, and International 
Relations. Asia Research Center Chulaongkorn 
University. Editor Prof.Prapin Manomaivibool, 
Prof. Chih-yu shih, Page 221-230, 2016. 

5 ภาษาตะวนัออก ชญัญพร  จาวะลา A Semantic Study of the 
Classifiers "ZHI" , "GE" and 
"TIAO" in Mandarin And 
Three Southern Chinese 
Dialects 

MANUSYA: Journal of Humanities. Volume 
19, Number 1, 2016. หนา้ 1-21. 

6 ภาษาตะวนัออก ณชัพล ศิริสวสัด์ิ THE RELATIONSHIP ณชัพล ศิริสวสัด์ิ. "THE RELATIONSHIP 



 ภาควชิา ช่ือผูผ้ลิตผลงาน ช่ือผลงาน/ช่ือเร่ือง พิมพลกัษณ์ 
BETWEEN BUDDHISM 
AND INDIGENOUS 
BELIEFS AND PEOPLE AS 
REFLECTED IN THE 
NAMES OF LOKAPĀLAS 
IN EARLY BUDDHIST 
LITERATURE 

BETWEEN BUDDHISM AND INDIGENOUS 
BELIEFS AND PEOPLE AS REFLECTED IN 
THE NAMES OF LOKAPĀLAS IN EARLY 
BUDDHIST LITERATURE". ช่ือวารสาร : 
MANUSYA, Journal of Humanities  ปีท่ี : 19  
ฉบบัท่ี : 1  เลขหนา้ : 67-82  ปีพ.ศ. : 2559.  
[Online] TCI. บนัทึกขอ้มูล 27 ก.ย. 59. 

7 ภาษาศาสตร์ ก่ิงกาญจน์ เทพ
กาญจนา 

การกลายเป็นคาํไวยากรณ์ของ
คาํกริยา ไปเป็นคาํบ่งช้ีทศั
นภาวะ ชาฎินี มณีนาวาชยั 

ก่ิงกาญจน์ เทพกาญจนา. "การกลายเป็นคาํ
ไวยากรณ์ของคาํกริยา ไปเป็นคาํบ่งช้ีทศันภาวะ 
ชาฎินี มณีนาวาชยั". ช่ือวารสาร : วารสาร
มนุษยศาสตร์  ปีท่ี : 23  ฉบบัท่ี : 1  เลขหนา้ : 39-
69  ปีพ.ศ. : 2559. [Online] TCI. บนัทึกขอ้มูล 27 
ก.ย. 59. 

8 ภาษาศาสตร์ พิทยาวฒัน์ พิทยา
ภรณ์ 

การกาํหนดสมยัของการยาว
ข้ึนของสระในภาษาไทย 

พิทยาวฒัน์ พิทยาภรณ์ , สิรีมาศ มาศพงศ,์ จกัรภพ 
เอ่ียมดะนุช, พลวฒัน์ ไหลมนู, อิสรภาพ ลอ้รัตน
ไชยยงค.์ "การกาํหนดสมยัของการยาวข้ึนของสระ
ในภาษาไทย". ช่ือวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์  
ปีท่ี : 23  ฉบบัท่ี : 1  เลขหนา้ : 70-102  ปีพ.ศ. : 
2559.  [Online] TCI. บนัทึกขอ้มูล 27 ก.ย. 59. 

9 ภาษาองักฤษ ณฐัมา  พงศไ์พโรจน์ The Acquisition of the 
English Plural Morpheme by 
L1 Thai Learners: A Case of 
the Failed Functional 
Features Hypothesis 

วารสารภาษาปริทศัน์. ฉบบัท่ี 31, หนา้ 53 - 79. 
2559 

- 
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ด้านบริการวชิาการ 
 โครงการบริการวชิาการแบบมีรายได ้จาํนวน 73 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 7,060 คน 
 โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายไดท่ี้จดัโดยศูนยบ์ริการวิชาการ 72 โครงการ มีผูรั้บบริการ 4,865 คน 
 โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายไดท่ี้จดัโดยศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  1 โครงการ มี

ผูรั้บบริการ 2,195 คน 
 โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 71 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 6,633 คน 

 

 



ด้านนานาชาต ิ
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 48 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 45 คน 

 
นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 48 คน 
ลาํดบั ช่ือสกลุ ช่วงเวลาท่ีศึกษา ระดบั มหาวทิยาลยัตน้สังกดั ประเทศ 

1 
 

จิรภทัร  บุญคลงั 
 

August 2016 - 
December 2016 

Bachelor's 
 

University of  Malaya 
 

Malaysia 
 

2 
 

นาฏยา  เปรมชยัพร 
 

August 2016 - 
December 2016 

Bachelor's 
 

University of  Malaya 
 

Malaysia 
 

3 
 

ปภาวรินทร์  สาย
พฒันะ 

August 2016 - 
December 2016 

Bachelor's 
 

 Fukuoka women's 
University 

Japan 
 

4 
 

นายสิรฤกษ ์ สามเสน 
 

August 2016 - 
December 2016 

Bachelor's 
 

Universidad de 
Nebrija 

Spanish 
 

5 
 

จิรัชยา    นาคประพนัธ์ 
  

August 2016 - 
December 2016 

Bachelor's 
 Hankuk University 

Japan 
 

6 
 

ณชัชา   กองคาํ 
 

August 2016 - 
December 2016 

Bachelor's 
 

National of Taiwan 
University  

Taiwan 
 

7 
 

ปรีชญา  ประยงคท์รัพย ์
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
  Kyoto  University 

Japan 
 

8 
 

กรวร์ี  ปัญญสิน 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Hangzhou Normal 
University 

China 
 

9 
จิรัฏร์  น่ิมพลิารัตน์ 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Beijing Normal 
University 

China 
 

10 
ณรณา  มีริยะเกิด 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Minzu  University of 
China 

China 
 

11 
ณฐัพณา  พิทยครรชิต 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Shanghai Normal   
University 

China 
 

12 
ณฐัสุดา  ปีติขจรกลุ 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Nankai University 
 

China 
 

13 
ศุภชยั  ปิติธรรมภรณ์ 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Tsinghua University 
 

China 
 

14 
 
 

อริสรา  ป่ินกระจาย 
 
 

August 2016 – 
  July 2017 

 

Bachelor's 
 
 

Beijing Normal 
University 
 

China 
 
 

15 
 

ดีรักษ ์ ตั้งปกาศิต 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Beijing Language and 
Culture University 

China 
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ลาํดบั ช่ือสกลุ ช่วงเวลาท่ีศึกษา ระดบั มหาวทิยาลยัตน้สังกดั ประเทศ 

16 
 

มณฑา  เบญจถาวร
อนนัท ์

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Beijing Language and 
Culture University 

China 
 

17 
 

ณฐันิช  บูรณะโอสถ 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Kanazawa University 
 

Japan 
 

18 
 

พริม  สูงสวา่ง 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Nankai University 
 

China 
 

19 
 

พิมพช์นก  ชูศกัด์ิศิลป์ 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Ryukoku University 
 

Japan 
 

20 
 

พิมพนิ์ภา  เบญจ
ชยัวฒัน ์

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Kansai University 
 

Japan 
 

21 
 

มีม่ี  ด่านถาวรเจริญ 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Toyo Eiwa University 
 

Japan 
 

22 
 

ลกัศีกานต ์ กานตธ์น
ลกัษณ์ 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Toyo Eiwa University 
 

Japan 
 

23 
 

ศิรดา  อินอ่อน 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Chiba University 
 

Japan 
 

24 
 

สุภทัรา  ศรีพลาย 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Okayama  University 
 

Japan 
 

25 
 

สุรวยี ์ วรกิจนิรันดร์ 
 

August 2016 -  
July 2017 

Bachelor's 
 

Hokkaido  University 
 Japan 

26 
 

อารยา  กสิหตัถ ์
 

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Doshisha University Japan 

27 
 ไอริณ  ปังสกลุยานนท ์

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Saitama University Japan 

28 
 ปัญจพร สง่าอนนัตว์งษ ์

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Osaka  University Japan 

29 
 สุทธจิต บูรณกานนท ์

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Kyoto  University  Japan 

30 
 จนัทรา  หวงัเจริญวงศ ์

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Kyoto University Japan 

31 
 ธนญัญา  แจง้ศิริ 

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Hokkaido University Japan 

32 
 รติกร  ศรีอนุตชยั 

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Kobe University China 

33 
แพรวพลอย  สุวรรณ
มาลา 

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Osaka  University Japan 

34 
วรรณสิริ  ครุสตัยา
นนท ์

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Chiba  University Japan 



ลาํดบั ช่ือสกลุ ช่วงเวลาท่ีศึกษา ระดบั มหาวทิยาลยัตน้สังกดั ประเทศ 

35 
ศุภาพิชญ ์ หล่อวงศ์
กมล 

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Tohoku  University Japan 

36 กานตธิ์ดา  กล่ินศรีสุข  
August 2016 -  

July 2017 Bachelor's 
Aoyama Gakuin 
University Japan 

37 จณิสตา   ฐิตะฐาน    
August 2016 -  

July 2017 Bachelor's Leiden University  Netherlands 

38 
เจนิศา  ทนัยา ปอน
นาช       

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Leiden University  Japan 

39 ชนนิภา   คณาพรชยั 
August 2016 -  

July 2017 Bachelor's 
Aoyama Gakuin 
University Japan 

40 
เฌอริตา   ตนัติรัตน
สุนทร 

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's 

Institut D'Etudes 
Politiques De Paris 
(SciencesPo) Japan 

41 ธนัยา   ชยักิตติ  
August 2016 -  

July 2017 Bachelor's 
Aoyama Gakuin 
University Japan 

42 
ปุญญรักษ ์  ชีรวณิชย์
กลุ 

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's 

Ludwig Maximilian 
University Munich Germany 

43 พิชามญชุ ์  พรเกษมสุข 
August 2016 -  

July 2017 Bachelor's 
Seinan  Gakuin 
University Japan 

44 มาร์ก่ีส   พงษากลาง    
August 2016 -  

July 2017 Bachelor's Leiden University  Netherlands 

45 ววิรณ์   ปัจฉิมสวสัด์ิ 
August 2016 -  

July 2017 Bachelor's Leiden University  Netherlands 

46 
สุภาพชัร  แสงโพธ์ิ
แกว้   

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's 

Aoyama Gakuin 
University Japan 

47 
นางสาวปรีชญา  
ประยงคท์รัพย ์

August 2016 -  
July 2017 Bachelor's Kyoto University Japan 

48 
นางสาวอจัฉรา  
เสาวคนธ์ 

January2017 -  
December 2017 Bachelor's Kyoto University Japan 
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นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบรับปริญญา 45 คน 
ลาํดบั ช่ือสกลุ ช่วงเวลาท่ีศึกษา ระดบั หลกัสูตร ประเทศ 

1 Ms.Mariko  Kanaboshi สิงหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ปริญญาตรี ประวติัศาสตร์ Japan 
2 Ms. Lin  Wu สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ปริญญาตรี ภาษาจีน China 
3 Ms.Megumi  Kanaboshi สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาตรี ศิลปการละคร Japan 
4 Ms. Jongeun Park สิงหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ปริญญาตรี BALAC Korea 
5 Ms. Yu-Shan Juan สิงหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ปริญญาตรี BALAC Taiwan 
6 Mr. Xiao Zhang สิงหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ปริญญาตรี BALAC China 
7 Ms. Zhanping  Ling สิงหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ปริญญาตรี BALAC China 
8 Ms. Yejin  Kim สิงหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ปริญญาตรี BALAC Korea 
9 Mr. Chia  Wei  Liu สิงหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ปริญญาตรี BALAC China 
10 Ms. Hsun-Yu  Chung สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ปริญญาตรี BALAC China 
11 Ms.Rose Mary Marcar สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาตรี BALAC USA 
12 Mr.Mong Che Tsai สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาตรี BALAC Taiwan 

13 
Mr.Ryan Benedict 
Rebustillo สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาตรี BALAC Philipinas 

14 Mr.Eunsuk Kim สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาตรี BALAC Korea 
15 Mr.Yun-Jung  Chung สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาตรี BALAC Korea 
16 Ms. Hsun-Yu  Chung สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาตรี BALAC Korea 
17 Mr. Shayang  Xiong มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2559 ปริญญาโท ไทยศึกษา China 

18 Ms. Yantong  Li มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ปริญญาโท ไทยศึกษา China 

19 Ms. Ye  Dan ตุลาคม 2556 - ธนัวาคม  2560 ปริญญาโท ไทยศึกษา USA 
20 Ms. Wanwan  Wang สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ปริญญาโท ไทยศึกษา China 
21 Mr. Nruen  Tuan  Anh สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ปริญญาโท ไทยศึกษา Vietnam 

22 Ms.Zhang Ziye สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาโท ไทยศึกษา China 

23 Ms.Jingyuan Zhang สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาโท ไทยศึกษา China 

24 Ms.Chen  Weilin สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาโท ไทยศึกษา China 

25 Mr.Paul Turner Carter สิงหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ปริญญาโท ไทยศึกษา USA 

26 Mr. Sichen  Li มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ปริญญาโท ศิลปการละคร China 

27 
Mr. Marius  Robin  
Schroter สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ปริญญาโท ศิลปการละคร German 

28 Ms. Yi  Le มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ China 

29 

Mr.Hidechiro  
Kobayashi สิงหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562 ปริญญาโท 

ภาษาญ่ีปุ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ Japan 

30 Mr. Daniel  Jhair  Sanchez  สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ปริญญาโท ภาษาสเปน Mexico 



ลาํดบั ช่ือสกลุ ช่วงเวลาท่ีศึกษา ระดบั หลกัสูตร ประเทศ 

Gonzalez 

31 Ms. Mayumi  Yamada ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2559 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา Japan 

32 Mrs. Sungeun  Kim มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2560 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา Korea 

33 Mr. Robert  Cummings มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2560 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา USA 

34 Mr. Pablo Henri  Ramirez มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2560 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา Mexico 

35 Mr. Frederick  B.goss มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2562 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา USA 

36 

Ms. Marie-Helene  
Thomas มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2562 

ปริญญา
เอก ไทยศึกษา France 

37 Mr. Kensuke  Yamaguchi ตุลาคม 2557 -  ธนัวาคม  2562 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา Japan 

38 
Mr. Muhammad Faizal 
Abdul Rani ตุลาคม 2557 -  ธนัวาคม  2562 

ปริญญา
เอก ไทยศึกษา Malaysia 

39 Ms. Ying  Zhang สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา China 

40 Mr. Shiyao  Liu สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา China 

41 Ms.Tran Cam Tu มกราคม 2558 - ธนัวาคม 2564 
ปริญญา
เอก ไทยศึกษา China 

42 Mr. Yangwon  Hyun มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2562 
ปริญญา
เอก ภาษาไทย Korea 

43 Mr. Leon  Human สิงหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 
ปริญญา
เอก ปรัชญา Switzerland 

44 Ms.Shengnan Zhang สิงหาคม 2559 - พฤษภาคม 2565 
ปริญญา
เอก ภาษาศาสตร์ China 

45 Ms. Yueyan Yao ตุลาคม 2557 -  ธนัวาคม  2562 
ปริญญา
เอก ภาษาจีน China 
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2.3 สรุปผลการดาํเนินการด้านความเส่ียงทีเ่กิดขึน้และผลลัพธ์ด้านความเส่ียง  
 
 

ดา้นการบรหิารความเส่ียง 

 รายงานผลการดําเนินงาน  “แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2558”  

 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัทาํ “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559” เสนอในการประชุมผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558 เพื่อจดัทาํแผนฯดงักล่าว  

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559”เสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั เม่ือ 3 พฤศจิกายน 2558 

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559” เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ 25 
พฤศจิกายน 2558  

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2559 และ ตุลาคม 2559 

 

  
 
 
 
 
 



บทท่ี 3  

การประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอ้เสนอแนะ 153 
3.2 สรุปตามองคป์รกอบคุณภาพ 154 

 
 
 
 



152 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

3.1 การตรวจตดิตามและตรวจประเมนิ และข้อเสนอแนะ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดบัคณะ 
คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. เม่ือวนัท่ี 18  กนัยายน 

2560  มีกรรมการผูต้รวจประเมิน ดงัน้ี 
 

รศ.ดร.ประณฐั โพธิยะราช  ประธานกรรมการ  

ผศ.ดร.เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก  กรรมการ   

อ.เนณุภา สุภเวชย ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
  

โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอกัษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงมีการลด
องคป์ระกอบคุณภาพลงเหลือ 5 องคป์ระกอบ เป็นดงัน้ี  

องคป์ระกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
ตวับ่งช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

การผลิตบณัฑิต 5 4.12 5.00 N/A 4.47 ดี 

การวิจยั 3 5 5.00 3.82 4.61 ดีมาก 

การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

การบริหารจดัการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 12 4 7 1 
 

  

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกองคป์ระกอบ 4.34 5.00 3.82 4.68 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี     

 
 

 
 
 
 
 

 



3.2 สรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 

  คณะผูป้ระเมินไดต้รวจสอบผลการดาํเนินงานและหลกัฐานอา้งอิงของคณะอกัษรศาสตร์ตามองค ์
ประกอบคุณภาพ พบวา่ คณะอกัษรศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก คือมีค่าเฉล่ีย 
4.68 โดยมีองคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมิน 5.00 ถึง 3 องคป์ระกอบ คือ การบริการวชิาการ การทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม และการบริหารจดัการ  
  ทั้งน้ี หากจาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมิน พบวา่ 
- องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการผลิตบณัฑิต มีผลการประเมินเฉล่ีย 4.47 หรืออยูใ่นระดบั “ดี” โดยหาก  

วิเคราะห์รายตวัช้ีวดั จะมีผลการดาํเนินการไดใ้นระดบั ดีมาก เกือบทุกตวัช้ีวดั ยกเวน้ตวัช้ีวดั 1.2 

อาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก มีคะแนนในระดบัดี  (4.13)  และตวัช้ีวดั 1.3 อาจารยท่ี์มีตาํแหน่งทางวิชาการ 

มีคะแนนในระดบัพอใช ้ (3.23)   

- องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการวจิยั มีผลการประเมินเฉล่ีย 4.61 หรืออยูใ่นระดบั “ดีมาก” โดยหากวิเคราะห์

รายตวัช้ีวดั จะมีผลการดาํเนินการไดใ้นระดบั ดีมาก ในเกือบทุกตวัช้ีวดั ยกเวน้ตวัช้ีวดัคือ 2.3 ผลงาน

วิชาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั มีคะแนนในระดบัดี (3.82)  

- องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการบริการวิชาการ มีผลการประเมินเฉล่ีย 5.00 หรืออยูใ่นระดบั “ดีมาก” 

- องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มีผลการประเมินเฉล่ีย 5.00 หรืออยูใ่นระดบั “ดีมาก” 

- องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นการบริหารจดัการ มีผลการประเมินเฉล่ีย 5.00 หรืออยูใ่นระดบั “ดีมาก” 
-   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็  จุดท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
- องค์ประกอบท่ี 1  

จุดเด่น 
1) มีหลกัสูตรท่ีหลากหลายทั้งระดบัปริญญาตรี 
โท และเอก (ทั้งหมด 31 หลกัสูตร) 
2) คณะมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ 
3) มีคณาจารยท่ี์มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เป็นท่ี
ยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
4) มีแผนการพฒันาอาจารยใ์ห้สําเร็จปริญญา
เอก 
5) มีจาํนวนอาจารย์ท่ีมีตาํแหน่งทางวิชาการ
จาํนวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับคณะวิชาใน

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1) กาํกับติดตามให้อาจารยส์ําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด และคณะฯ 
สนับส นุน ส่งเส ริมใน ส่ิ ง ท่ี เอ้ื อ ต่อการสํ าเร็จ
การศึกษา เช่น มี mentor ใหค้าํปรึกษา ฯลฯ 
2) คณะฯ  มีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน
อาจารยท่ี์ยงัไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ (ประมาณ 
100 คน) ให้ดาํเนินการขอตาํแหน่งทางวิชาการตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยจดัทาํแผนระยะยาว 
3) อาจมีการเพิ่มจาํนวนรับนักศึกษา ภายใตปั้จจยั
ต่ างๆ  ท่ี คณ ะฯ  ส าม ารถบ ริห ารจัด ก ารได ้



154 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

ศาสตร์เดียวกนั  
6) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบต่อจํานวน
อาจารยป์ระจาํ ในอตัราส่วนท่ีดีกวา่เกณฑ ์ 
 

4) ส่งเสริมกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนั
คุณภาพการศึกษาท่ีมีความเป็นรูปธรรม โดยควร
เพิ่มเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพ
และแนะนาํใหนิ้สิตสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

จุดท่ีควรพฒันา 
- 

ขอ้เสนอแนะ 
-  

-  
- องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย 

จุดเด่น 
คณะใหค้วามสาํคญักบัการวิจยั โดยมีระบบและ
กลไกการสนับสนุนการวิจัย และมีอาจารย์ท่ี
ไดรั้บทุนวิจยัการแหล่งทุนภายในและภายนอก
มากกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด  

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.ดาํเนินการตามระบบและกลไกสนบัสนุนการวิจยั
อยา่งต่อเน่ือง 
2. พิ จ ารณ าห าตัว ช้ี ว ัด ท่ี ส ามารถสะท้อน ถึ ง
ความสําเร็จด้านการวิจัยทางอักษรศาสตร์อย่าง
แทจ้ริง 

จุดท่ีควรพฒันา 
ผลการเผยแพร่ผลงานวิจยัตามรูปแบบท่ีสกอ.
กาํหนด มีจาํนวนลดลง  
 

ขอ้เสนอแนะ 
ติดตามการสาํรวจขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
 

-  
- องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 

จุดเด่น 
มีโครงการบริการวิชาการใหม่ๆเพิ่มข้ึนจาํนวน
มาก ทั้งรูปแบบใหม่ เน้ือหาใหม่ และมีวิธีการ
บริหารจดัการใหม่ท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
มีการจดัทาํแผนงานใหม่ อาจปรับปรุงรูปแบบการ
นาํเสนอแผนงาน ตั้งเป้าหมายตวัช้ีวดัใหช้ดัเจน เพื่อ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายไดง่้ายในแต่ละปี 

จุดท่ีควรพฒันา 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 
 
 
 



- องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
จุดเด่น 
1.มีกิจกรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
จาํนวนมาก 
2.ค ณ ะ มี อ า จ า ร ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ด้ า น
ศิลปวฒันธรรมและเป็นท่ียอมรับอย่างมากใน
วงวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์  

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. มีผูรั้บผิดชอบดา้นศิลปวฒันธรรมชดัเจน มีการ
จัดทําแผนงานเป็น  Action Plan แต่อาจปรับปรุง
การนาํเสนอแผนงาน โดยกาํหนดวตัถุประสงคข์อง
แผนงาน และกาํหนดตวัช้ีวดัใหช้ดัเจน  
2. เพิ่มการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การ
วิ จัย  และการทํานุ บํา รุ ง ศิ ลปวัฒ นธรรม  ให้
สอดคลอ้งกนั และตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ พนัธกิจ
และวตัถุประสงคข์องคณะอกัษรศาสตร์ 

จุดท่ีควรพฒันา 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

จุดเด่น 
1.มีระบบและกลไกการจัดเก็บข้อมูลการทํา
ประกนัคุณภาพท่ีดี 
2. มีแนวปฏิบติัในการทาํ SAR ท่ีดี   

แนวทางเสริมจุดเด่น 
ขยายผลการจัดเก็บขอ้มูลการทาํประกันคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการ
บริหารงานในดา้นต่างๆ  

จุดท่ีควรพฒันา 
 

ขอ้เสนอแนะ 
- 

 
ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

- 1) จดัระบบความสอดคลอ้งของแผนกลยทุธ์และแผนงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้ความยดึโยง
กนัมากข้ึน  

- 2) ควรวิเคราะห์ผลการประเมินทั้งการดาํเนินแผน ประเมินกิจกรรม และประเมินความพึง
พอใจ ในเชิงลึก เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงไดต้รงประเดน็มากยิง่ข้ึน 

- 3) ใน SAR หน้า 41 ความพึงพอใจในการบริการของนิสิตฯ ไม่ใช่จุดแข็ง อาจปรับเป็น
คณะฯ มีบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนิสิต โดยดูไดจ้ากผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิต 
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ภาคผนวก 

รายช่ือผู้มส่ีวนเก่ียวข้องกับการดาํเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดต่าง  ๆ

 
รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 

1. คณบดีคณะอกัษรศาสตร์      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกลุ) รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ) กรรมการ 
4. รองคณบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรเดช โชติอุดมพนัธ์) กรรมการ 
5. รองคณบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วงศสุ์รวฒัน์) กรรมการ 
6. รองคณบดี(อาจารยด์งักมล ณ ป้อมเพชร)   กรรมการ 
7. รองคณบดี(อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ์ เจิมประยงค)์  กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์   กรรมการ 
9. อาจารยเ์นณุภา  สุภเวชย ์     กรรมการ 
10.ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
11. นางพรลภสั  ยวงงาม     กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 
1.  คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดี กรรมการ 
3.  รองคณบดี กรรมการ 
4.  รองคณบดี กรรมการ 
5.  รองคณบดี กรรมการ 
6.  รองคณบดี กรรมการ 
7.  รองคณบดี กรรมการ 
8.  รองคณบดี กรรมการ 
9.   หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก กรรมการ 
10.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
11.  หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ กรรมการ 
12.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก กรรมการ 



13.  หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
14.  หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
15.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
16.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ กรรมการ 
17.  หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร กรรมการ 
18.  หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
19.  หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
20.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธาชยั  ยิม้ประเสริฐ กรรมการ 
21.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณิดา ติรณสวสัด์ิ กรรมการ 
22.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร ศรีวรกานต ์ กรรมการ 
23.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน ์ กรรมการ 
24.  อาจารย ์ดร.ธีรนุช  โชคสุวณิช กรรมการ 
25.  อาจารย ์ดร.อษัฎายทุธ  ชูศรี กรรมการ 
26.  อาจารย ์ดร.อติพร  เสถียรสุต กรรมการ 
27.  อาจารยปิ์ยวฒัน์ ธรรมกลุางกรู กรรมการ 
28.  รองศาสตราจารยน์โรตม ์ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา กรรมการ 
29.  อาจารย ์ดร. เพิ่มทิพย ์บวัเพช็ร์ กรรมการ 
30.  ผูอ้าํนวยการศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
31.  ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
32.  ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพวิเตอร์ กรรมการ 
33.  ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
34.  ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
35.  ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ กรรมการ 
36.  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารคณะอกัษรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
37.  นายสุธรรม โตฤกษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 

 

1 รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน ์อรุณมานะกลุ ประธานกรรมการ 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณิดา ติรณสวสัด์ิ กรรมการ 
3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง  เชาวชุ์ติ กรรมการ 
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4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี  ชีวินศิริวฒัน ์ กรรมการ 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิริยะดิศ มานิตย ์ กรรมการ 
6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสุรี ลือสกลุ กรรมการ 

7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวฒิุ จิราสมบติั กรรมการ 
8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ ์ กรรมการ 

9 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล กรรมการ 
10 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงหทยั  แรงผลสมัฤทธ์ิ กรรมการ 

11 ผูช่้วยศาสตราจารยว์ภิาดา เพช็รรักษ ์ กรรมการ 
12 อาจารย ์ดร.ธนกร แกว้วภิาส กรรมการ 

13 อาจารย ์ดร.ธีราภา ไพโรหกลุ กรรมการ 
14 อาจารย ์ดร.ปิยฤดี ไชยพร กรรมการ 

15 อาจารย ์ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ กรรมการ 
16 อาจารย ์อภิรดี  เจริญเสนีย ์ กรรมการ 

17 อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์ กรรมการ 
18 อาจารยป์ระไพพรรณ  พึ่งฉิม กรรมการ 

19 อาจารยพ์นัพสัสา  ธูปเทียน กรรมการ 
20 คุณสาวสุดารัตน ์ โคตรสมบติั กรรมการ 

21 คุณสาวนิภาพร  อางควนิช กรรมการ 
22 คุณสาวกมลวรรณ  อกัษร กรรมการ 

23 คุณสาว ปาณิสรา เทียนอ่อน กรรมการ 
24 คุณสรรพพร เรไรวรรณ กรรมการ 

25 คุณวิภา  หอมศิริ กรรมการ 
26 คุณวิทยาภรณ์ วาระเพียง กรรมการ 

27 คุณวราพร  พวงจนัทร์หอม กรรมการ 
28 คุณภสัรียา จิรวงศานนท ์ กรรมการ 

29 คุณพรนภิศ อยูเ่นียม กรรมการ 
30 คุณปัทมา  ฮอวกิ์นส์ กรรมการ 

31 คุณนภสัภร สิงสุข กรรมการ 
32 คุณธีราภรณ์ บุศนํ้าเพช็ร กรรมการ 

33 คุณญาดา อุดมพงศช์ยั กรรมการ 
34 คุณฉลอง  แสงสิริวิจารณ์ กรรมการ 



35 คุณจุฑามาศ  จนัทร์แกว้ กรรมการ 

36 คุณกญัฐนา โสพนัธ์ กรรมการ 
37 คุณกญัญก์นก  สิงหฤกษ ์ กรรมการ 

38 คุณกรพินธุ์ บุตตะสิน กรรมการ 
39 คุณพรลภสั  ยวงงาม กรรมการและเลขานุการ 
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