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งานประกนัคณุภาพ  

 

คํานํา 
 

  รายงานประจําปฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลทุกดานของคณะอักษรศาสตร ท้ังเรื่องตัวชี้วัดใน
ระบบประกันคุณภาพโดยตรง และขอมูลดานอ่ืนๆอันเปนผลงานท่ีนาภาคภูมิใจของคณะฯ   ขอมูลท่ี
รวบรวมไดแสดงวา คณะอักษรศาสตรมีกิจกรรม โครงการ และผลงานจํานวนมาก คณาจารยมี
คุณภาพสูง เขารวมประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ  ใหบริการ
วิชาการท้ังในรูปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริการ
วิชาการตางๆ ท่ีศูนยบริการวิชาการ และศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงภาควิชา
ตางๆจัดบริการเปนจํานวนมาก แสดงถึง   “การเปนท่ีพ่ึงของสังคมทางวิชาการ” อยางไรขอสงสัย 
 
  รายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยบุคลากรทุกฝายในคณะอักษรศาสตร และคณะผูจัดทํา
รวมมือรวบรวม รายงานและตรวจสอบขอมูล คณะผูจัดทําไดทุมเทเวลาเปนอยางมากในการตรวจสอบ
ขอมูลจากทุกแหลง เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป
ฉบับนี้ จะสะทอนใหเห็นสถานภาพ และคุณภาพท่ีกาวหนาของคณะอักษรศาสตรในภารกิจตางๆ 
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายท่ีรวมกันทํารายงานประจําปอันเปนประโยชนแกการพัฒนาคณะอักษร
ศาสตรและวิชาการดานนี้ใหม่ันคงสืบไป 
 
 

           
(ศาสตราจารย ดร.ก่ิงกาญจน  เทพกาญจนา) 

                                                                           คณบดีคณะอักษรศาสตร  
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บทสรุปผูบรหิาร 

บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะอักษรศาสตร มีกิจกรรมท่ีสรางความโดดเดนในปงบประมาณ 2560 เปนจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

ดานอาจารย   (ดูรายละเอียดหนา 28) 
 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ   10 คน  

ระดับชาติ       10 คน  (10 รางวัล) 
ระดับนานาชาติ       0  คน  (0 รางวัล) 

 อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 358 รายการ 
ระดับชาติ  346  รายการ 
ระดับนานาชาติ    12  รายการ 

 อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการ/เพ่ือสรางความรวมมือ วิจัยหรือเพ่ิมพูนความรู 
หรืออ่ืนๆ ระดับชาติและนานาชาติ  รวม 67 รายการ 

ระดับชาติ   11 รายการ 
ระดับนานาชาติ    56 รายการ 

 

ดานนิสิต (ดูรายละเอียดหนา 55) 

 นิสิตไดรับรางวัล   
นิสิตปจจุบัน  68 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   70 รายการ  
นิสิตปจจุบัน  0 คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  0 รายการ  
ศิษยเกา  4 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   4 รายการ 
ศิษยเกา    -  คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ     - รายการ 

 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ  จํานวน 121 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 3 คน    

 ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา  
ระดับปริญญาโท 35 คน      จํานวน  35 รายการ 
ระดับปริญญาเอก 21 คน      จํานวน  21 รายการ 
 

ดานกิจกรรม     (ดูรายละเอียดหนา 101) 
 การการจัดประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 49  กิจกรรม 
 การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 10 ครั้ง 

 



ดานการวิจัย  (ดูรายละเอียดหนา 109) 
 บทความท่ีไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 35 บทความ ไดรับการอางอิง 55 ครั้ง  
 ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป 2560 จํานวน 25 รายการ ดังนี้ 

บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 23 รายการ  
 

ดานบริการวิชาการ    (ดูรายละเอียดหนา 118) 
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได จํานวน 73 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 7,060 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ีจัดโดยศูนยบริการวิชาการ 72 โครงการ มีผูรับบริการ 

4,865 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ีจัดโดยศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  1 

โครงการ มีผูรับบริการ 2,195 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 48 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 6,633 คน 

 
ดานนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหนา 119) 
  นิสิตตางชาติท่ีมาแลกเปลี่ยนคณะอักษรศาสตร จํานวน 53 คน 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพื้นฐานในปจจุบนัของ
หนวยงาน 

 
 

1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 7 
1.2 รายช่ือผูบริหารคณะอักษรศาสตร 10 
1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลกัของหนวยงาน 14 
1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 15 
1.5 ทรัพยากร 16 
1.6 ผลผลิต 20  

 

 

 



1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 
จากคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมาเปนคณะอักษรศาสตร 
เม่ือวันจันทรท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราช

ดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษตึกบัญชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (ตึกอักษรศาสตร 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณในปจจุบัน) และในวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2459 
ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวข้ึนเปนมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทานนามวา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีก 1 ปตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจานองยาเธอกรมหม่ืนชัยนาทนเรนทร 
ซ่ึงเปนอธิการบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองคแรกไดทรงตั้งคณะอักษรศาสตรและ
วิทยาศาสตรข้ึนซ่ึงเปนหนึ่งในสี่คณะท่ีไดมีการจัดตั้งข้ึน อีกสามคณะไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
แพทยศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร หมอมเจาพูนศรีเกษม เกษมศรี ทรงเปนคณบดีของคณะอักษร
ศาสตรและวิทยาศาสตรองคแรก ระหวาง พ.ศ. 2461-2468  

เม่ือแรกกอตั้ง คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมุงสอนวิชาเตรียมแพทยเปนสวนใหญ วิชาท่ีจัดสอน
มี เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2471 จึงไดเปดสอน
วิชาอักษรศาสตร หลักสูตรสามป ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมอักษร
ศาสตร (ป.ม.) ในสองปแรกวิชาท่ีสอนเปนวิชาอักษรศาสตรโดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร ในภายหลังไดเพ่ิมภาษาเยอรมันข้ึนอีก
วิชาหนึ่ง หลังจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหนึ่งป ในป พ.ศ. 2473 มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ครูมัธยมอักษรศาสตร (ป.ม.) รุนแรก 16 คน ในป พ.ศ.2473นี้ไดเปดสอนวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรสามป โดย
จัดสอนวิชาวิทยาศาสตรในสองปแรกและวิชาครูในปท่ี 3 ทํานองเดียวกันกับวิชาอักษรศาสตร ผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมเชนกัน 

ตอมาในป พ.ศ.2476 ไดมีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกจากกันเปน
สองคณะ คือ คณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร คณะอักษรศาสตรแบงออกเปนแผนกอักษรศาสตรและ
แผนกฝกหัดครู แตในปเดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตรไดกลับยุบรวมเปนคณะเดียวกัน
อีกและแบงงานออกเปน9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟสิกส แผนก
ชีววิทยา แผนกคณิตศาสตร แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษาปจจุบัน แผนกภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตร และแผนกฝกหัดคร ู
 

ในดานการสอน มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอนถึงข้ันปริญญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุนแรกท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ.2478 มีจํานวน 33 คน 

ตอมาในป พ.ศ. 2485 ไดเปดสอนในข้ันปริญญามหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร มี
ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุนแรกในป พ.ศ. 2487 จํานวน 2 คน  

ในป พ.ศ. 2486 ไดมีการแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกเปนคณะอักษรศาสตรและคณะ
วิทยาศาสตร ตางหากจากกันอีกครั้งหนึ่ง แตยังมีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริหารงานรวมกันตอมาในป 
พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตรไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะอักษรศาสตรและครุศาสตร เพ่ือเปดการสอนในข้ันปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิตข้ึน ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตรและครุศาสตรมีแผนกวิชาตางๆรวม 4 แผนกวิชาคือ แผนก
วิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาตางประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และ
แผนกวิชาครุศาสตร 
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ในป พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตรและครุศาสตรไดแยกการบริหารเปนอิสระจากคณะวิทยาศาสตร มี
คณบดีของตนเอง ในป พ.ศ. 2498 ไดจัดต้ังแผนกวิชาบรรณารักษศาสตรเพ่ิมข้ึนอีกแผนกหนึ่งในคณะอักษร
ศาสตร และ ครศุาสตร 

พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุศาสตรไดรับการยกฐานะเปนคณะครุศาสตร แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร  
พ.ศ. 2504 มีการจัดแบงแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตรใหม ประกอบดวย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา

ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตร
และประวัติศาสตร และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร ในป พ.ศ.2514 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาข้ึน รวมท้ัง
จัดตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในป พ.ศ. 2515 ในปเดียวกันนี้เอง ไดแยกแผนกวิชาภูมิศาสตรออกมาเปนแผนก
วิชาหนึ่งตางหากดวย 

ในป พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตรเปดสอนระดับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตเปนครั้งแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผูจบการศึกษาคนแรกเม่ือ พ.ศ. 2521 

ป พ.ศ. 2520 จัดตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร ป พ.ศ. 2522 เปลี่ยนจากคําวา “แผนกวิชา” เปน 
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในป พ.ศ. 2540 จัดตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

จนถึงปจจุบัน  (พ.ศ.  2560)  คณะอักษรศาสตรไดผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแลว  81  รุน  มี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน  2  หลักสูตร  คือ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  ประกอบดวยสาขา
วิชาเอก  15  สาขาวิชา  วิชาโท  28  สาขาวิชา  และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม  (หลักสูตรนานาชาติ)  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  จํานวน   
21  หลักสูตร  ในจํานวนนี้มีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  จํานวน  1  หลักสูตร  หลักสูตร
ท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาฝรั่งเศส  จํานวน  1  หลักสูตร  และหลักสูตรสหสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรวมกับ
คณะและสถาบันอ่ืน  จํานวน  4  หลักสูตร และมีหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน  13  หลักสูตร   ใน
จํานวนนี้มีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  จํานวน  1  หลักสูตร  หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาฝรั่งเศส  จํานวน  1  หลักสูตร  และหลักสูตรสหสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรวมกับคณะและสถาบัน
อ่ืน  จํานวน  1  หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางของคณะอักษรศาสตร 
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1.2 รายช่ือผูบริหารคณะอักษรศาสตร  
 

คณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศาสตราจารย ดร.ก่ิงกาญจน  เทพกาญจนา 
 คณบดีคณะอักษรศาสตร 

 
รองคณบดี 

 
 
 
 

  

 
  
 
   
 
 รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล 
รับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนาทรัพยากร 
             และงานประกันคุณภาพ 

 
  
 
 
 
รองศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ 
         รับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพยากร 
             และงานประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ 
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเรียน 

การสอน และบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
      รองศาสตราจารย ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน 

           รับผิดชอบงานสงเสริมผลงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

     ผูชวยศาสตราจารยดังกมล ณ ปอมเพชร 
     รับผิดชอบงานกิจการนิสิตและ 

   ศิษยเกาสัมพันธ 

  
 
 
 
 
 
 
      รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ 
       รับผิดชอบงานพัฒนาความเปนนานาชาติ 
            และสงเสริมภาพลักษณองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผูชวยคณบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิรดา จิตรกร  
รับผิดชอบงานพัฒนาความเปนนานาชาติและ 

               สงเสริมภาพลักษณองคกร 
 

         อาจารย ดร.วรรณชัย คําภีระ 
รับผิดชอบงานกายภาพ หนวยโสตทัศนศึกษา 
          และอาคารมหาจักรีสิรินธร 

       รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา 
รับผิดชอบงานบริหารและวิชาการ 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ 
    รับผิดชอบงานประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 

              อาจารย ดร. สรคม ดิสสะมาน 
              รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

อาจารย ดร.ธีรวัฒน ธีรพจน ี
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร  

พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

              อาจารย ดร.เพิ่มทิพย บัวเพช็ร 
         เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
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หัวหนาภาควิชา 
 

 

 
 
 
 

ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข 
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย 

 

  
 
 

รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส 
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป 
หัวหนาภาควิชา
ประวัติศาสตร 

  
 

 
ผศ.ดร. ฐิติรัตน ปนบํารุงกิจ 
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผศ.ดร. ทรงพันธ เจิมประยงค 

หัวหนาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 

  
 
 

ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย 
หัวหนาภาควิชาศิลปการละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภนิันท 
หัวหนาภาควิชาปรัชญา 

 

 

 

 

 
 
รศ.ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ 
หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร 

 

 

 

 

 

 
 
ผศ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ 

หัวหนาภาควิชาวรรณ
เปรียบเทียบ 

  
 

ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร 
หัวหนาภาควิชาภาษา

ตะวันออก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 
หัวหนาภาควิชาภาษา

ตะวันตก 



14 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน  
  

 

 

วิสัยทัศน 

เปนแหลงความรูและแหลงอางอิงทางดานมนุษยศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมของไทยและตางประเทศ  โดย
เปนท่ียอมรับในระดับสิบอันดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ปรัชญา/ ปณิธาน 

คณะอักษรศาสตรเปนผูนําในการสรางและถายทอดความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรท่ี
เก่ียวของเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการและภูมิปญญาของสังคม 

 
พันธกิจ 

คณะอักษรศาสตรเปนสถาบันวิชาการข้ันสูงท่ีมุงบุกเบิก คนควา พัฒนา ถายทอดและเผยแพร
องคความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือสนองความตองการของสังคมท้ังดานวิชาการ
และวิชาชีพ  และเปนกลไกสรางสมดุลในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน   

 
วัตถุประสงค 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณคาตอสังคมไทยและมีความพรอมเปนพลเมืองโลก 
2) ผลิตองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณคาตอสังคมไทยและเปนท่ียอมรับในสังคมโลก 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 
ตลอดระยะเวลา 98 ปท่ีไดดําเนินการมา คณะอักษรศาสตรไดใหความสําคัญแกคุณภาพของอาจารย 

นิสิต การจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยและการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนอยางยิ่ง เม่ือสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครั้งท่ี 576 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตรก็ไดดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดข้ึน
ในขณะนั้นในดานตาง ๆ หลายดาน และไดใชมาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานดานการเรียนการ
สอน: CU-QA 84.1 เปนมาตรฐานสําหรับดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตรตามมติ
คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันท่ี 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2544 เปนตนมา ซ่ึงตอมาในป 2548 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ดังกลาวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขาดวยกันจนเหลือระบบเพียงหนึ่ง
เดียวในชื่อระบบประกันคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84 ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพ และตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ท้ังในกระบวนการหลัก (หลักสูตร-การเรียนการสอน กระบวนการวิจัย และการใหบริการและสนับสนุน) และ
กระบวนการสนับสนุน (การบริหารจัดการหนวยงาน การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู การบริหาร
สินทรัพยและกายภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม 
การปองกัน และการรับมือ) คณะอักษรศาสตรไดจัดเก็บขอมูลอยางครบถวน และดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุมตรวจตัวชี้วัดปละ 2 ดานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

ในป 2551 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษานํา
ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแตป 2550 เปนตนไป จึงถือวาระบบดังกลาวเปนมาตรฐานสําหรับการ
ดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตรดวยเชนกัน นอกจากนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2553 
เปนตนมา คณะอักษรศาสตรยังไดดําเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    (สมศ.) 
อีกดวย 

ในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบประกันคุณภาพ CU-QA อีกครั้ง 
โดยยุบรวมตัวชี้วัดดานตางๆและบูรณาการระบบดังกลาวกับระบบประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ. โดยให
จัดเก็บและรายงานขอมูลคุณภาพไปพรอมๆกับการดําเนินการประกันคุณภาพท้ังสอง  

ปจจุบัน คณะอักษรศาสตรจึงดําเนินการประกันคุณภาพดวยกัน 3 ระบบ คือ ระบบของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    (สมศ.)  
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1.5 ทรัพยากร  

งบประมาณ  
 

แหลงสนับสนุนงบประมาณ-รายได ประจําปงบประมาณ 2560  
งบประมาณเงินรายได   210,967,270 บาท   
งบประมาณเงินแผนดิน   17,880,000 บาท 
รวมงบประมาณท่ีไดรับ   141,223,389 บาท 
 

123,343,389

17,880,000

เงนิแผน่ดนิ
เงนิรายได้

 
 

บุคลากร  
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดับท่ี ประเภท จํานวน 

1 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 102 

2 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน --เพศชาย 29 

3 จํานวนบุคลากรประจําสายสนบัสนุน --เพศหญิง 102 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จํานวนอาจารย ปงบประมาณ 2560 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหนงวิชาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  

หมายเหตุ : ขอมูลจํานวนอาจารยตามตารางน้ี ไมรวม อาจารยแลกเปลี่ยน จํานวน 1 คน ของภาควิชาภาษาตะวันตก 

ลําดับ หนวยงาน 

ขา
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

พนั
กง

าน
จา

งอ
าย

ุ 6
0 

ป 

ลูก
จา

งช
าว

ตา
งป

ระ
เท

ศ 

พนั
กง

าน
วิส

าม
ัญ

 

รวม 

ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตร ี

รวม 

1 ภาควิชาภาษาไทย 4 12    16  2 4 10 16 12 4  16 

2 
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

3 29  2 2 36  5 11 20 36 22 14  36 

3 
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

1 26 2 6 3 38  4 10 23 38 24 13 1 38 

4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 23  11  35  2 12 21 35 12 19 4 35 

5 ภาควิชาประวัติศาสตร  7    7  1 4 2 7 6 1  7 

6 ภาควิชาภูมิศาสตร  9    9  2 1 6 9 5 4  9 

7 
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

 5    5  1 3 1 5 5   5 

8 ภาควิชาภาษาศาสตร  7    7  3 1 3 7 7   7 

9 ภาควิชาปรัชญา  8    8 1  4 3 8 6 2  8 

10 
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 

1 9    10   4 6 10 7 3  10 

11 ภาควิชาศิลปการละคร 3 5    8  2 3 3 8 2 6  8 

12 
ศูนยการแปลและการ
ลามฯ 

 2    2   2  2 2   2 

13 
หนวยวิชาอารยธรรม
ไทย 

1 1    2   1 1 2 1 1  2 

14 ศูนยไทยศึกษา  1    1    1 1 1   1 

15 
ศูนยภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

 2    2   1 1 2 2   2 

 หลักสตูร BALAC  3   5 8    8 8 8 0 0 8 

รวมท้ังสิ้น 14 149 2 19 10 194 2 22 61 109 194 122 67 5 194 
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สารนิเทศ 

 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ    ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร ไดจัดซ้ือหนังสือ วารสาร  สื่อโสตทัศน 
และ    สื่ออิเล็กทรอนิกสตามการคัดเลือกของคณาจารยประจําภาคและหลักสูตร  รวมท้ังรับบริจาคและได
จัดระบบ   ทํารายการพรอมใหบริการ  ดังตารางท่ี 1 และ 2   

ตารางท่ี 1    จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ ปงบประมาณ 2560 
 
 

ประเภท หนวย ทรัพยากรท่ีจัดซ้ือ  ทรัพยากรท่ีไดรับ ทรัพยากรท่ีมีท้ังหมด  

หนังสือ เลม 4,425 3,572 248,578 

วิทยานิพนธ/
รายงานการวิจัย 

เลม 0 188 5915 

วารสาร ชื่อ 37 135 172 

วีดิทัศน เรื่อง 0 0 2,771 

เทปบันทึกเสียง เรื่อง 0 0 804 

ซีดีรอม เรื่อง 60 38 1,812 

ดีวีดี/วีซีด ี เรื่อง 112 33 1,501 

สไลด เรื่อง 0 0 11 

เครื่องแตงกาย/
ผาทอมือ/
เครื่องเงิน 

ชิ้น 0 53 378 

เกมฝกสมอง เกม 0 0 8 

 



 ตารางท่ี 2 ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจัดซ้ือในปงบประมาณ 2560 แยกตามสาขาวิชา (Subject) 

ภาควิชา/สาขาวิชา หนังสือ (เลม) 
วารสาร (ช่ือ

เรื่อง) 
ซีดีรอม (ช่ือ

เรื่อง) 
ดีวีดี/วีซีดี 
(ช่ือเรื่อง) 

ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร 813 33 2 4 

บรรณารักษศาสตร 26       

ประวัติศาสตร 127       

ปรัชญา 15 6     

ภาษาตะวันออก          

สาขาวิชาภาษาเกาหลี         

สาขาวิชาภาษาจีน 282       

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 73 2 5   

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต 72       

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม         

ภาษาตะวันตก         

สาขาวิชาภาษารัสเซีย 47       

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 173   40 11 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 83   3 1 

สาขาวิชาภาษาสเปน 63     13 

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 63       

ภาษาไทย 264 1     

ภาษาศาสตร 3 1     

ภาษาอังกฤษ 40       

ภูมิศาสตร 27       

วรรณคดีเปรียบเทียบ 32       

ศิลปการละคร 14   1   

ศูนยวรรณคดีศึกษา 43       

ศูนยการแปล-ลาม 20 1     

ศูนยไทยศึกษา 73   3 1 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาต ิ 190   5   

หนวยวิชาอารยธรรมไทย         

รวม 2,543 44 59 30 
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1.6 ผลผลิต  

หลักสูตร    

จํานวนหลักสูตรและรายช่ือหลักสูตรท่ีเปดสอน 
จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน   

ปการศึกษา  2560 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
2.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท) 
1.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 
2.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
3.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
4.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมศิาสตรและภมูิสารสนเทศ (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
5.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
6.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
7.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
8.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
9.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรยีบเทียบ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
10.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาบาล-ีสันสกฤต  และพุทธศาสนศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
11.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
12. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 
13.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
14.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)   
15.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสเปน  (หลกัสูตรใหม  พ.ศ. 2557)   
16.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการลาม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
17.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2556  
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก) 
1.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)      

      2.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ   สาขาวิชาประวัติศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
3.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาปรัชญา (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
4.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร  (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
5.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดเีปรียบเทียบ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
6.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาบาล-ีสันสกฤต  และพุทธศาสนศึกษา (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2557) 
7.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
8.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดญีี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 
9.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  
10.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
11.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ)   หลักสตูรปรับปรงุ  พ.ศ. 2556   
12.   หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎบัีณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรยีบเทียบ  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2546) 



 
 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาตน  ปการศกึษา 2560  แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี  2 ช้ันปท่ี  3 ช้ันปท่ี 4 รวมท้ังหมด 

ยังไมแยกสาขาวิชา 277 1 - - 278 

สาขาวิชาภาษาไทย 14 22 35 19 90 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 77 72 80 229 

สาขาวิชาประวัติศาสตร - 6 11 20 37 

สาขาวิชาภูมิศาสตร 21 18 16 24 79 

สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 1 12 9 19 41 

สาขาวิชาปรัชญา - 7 8 19 34 

สาขาวิชาศิลปการละคร - 15 12 21 48 

สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต - 2 - 2 6 

สาขาวิชาภาษาจีน - 43 29 37 109 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน - 36 34 95 128 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - 15 21 10 46 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน - 8 14 14 39 

สาขาวิชาภาษาสเปน 7 34 32 29 102 

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 3 5 8 16 

รวม 320 299 298 363 1,282 

 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2560 

สาขาวิชา ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี  2 ช้ันปท่ี  3 ช้ันปท่ี 4 รวมท้ังหมด 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 101 91 88 94 374 

 
รวมนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด       1,656 คน
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2560  แยกตามสาขาวิชา 

 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา  9 12 21 

ภาษาไทย   38 36 74 

ภาษาอังกฤษ  21 - 21 

ประวัติศาสตร  21 6 27 

ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 16 - 16 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 8 - 8 

ปรัชญา  24 8 32 

ศิลปการละคร 26 - 26 

ภาษาศาสตร  20 20 40 

วรรณคดีเปรียบเทียบ  23 6 29 

วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 4 4 

ภาษาบาลีและสันสกฤตและพุทธศาสนศึกษา 4 8 12 

ภาษาจีน   10 5 15 

วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน 2 9 11 

ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 2 1 3 

ภาษาเยอรมัน   6 1 7 

ภาษาสเปน 16 - 16 

การแปลและการลาม 98 - 98 

รวม 344 116 460 

 



 

ผลงานที่ตีพิมพหนังสือในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
จัดพิมพหนังสือและวารสารในปงบประมาณ 2560 จํานวน 11 รายการ ดังนี้ 

ลําดับ
ที่ 

เดือน/ปที่พิมพ รายการหนังสือ ผูแตง 
จํานวน
พิมพ 

1 พ.ย. 2559 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน วิลิตา ศรีอุฬารพงศ 500 
2 พ.ย. 2559 Grammaticalization กระบวนการกลายเปนรูปไวยากรณ กิ่งกาญจน เทพกาญจนา 500 
3 ม.ค. 2560 สนทนาภาษาอาหรับในชีวิตประจําวัน มานพ อาดัม 500 
4 ก.พ. 2560 ธรรมเนียมความเชื่อญี่ปุนในวรรณกรรมสมัยเฮอัน อรรถยา สุวรรณระดา  
5 พ.ค. 2560 อิงอดีต สนองปจจุบัน: คติชนสรางสรรค สังคมรวมสมัย ศิราพร ณ ถลาง และ ปรมินท 

จารุวร 
700 

6 มิ.ย. 2560 การประมวลสารนิเทศสําเร็จรูป (พิมพคร้ังที ่2) จินดารัตน เบอรพันธุ 300 
7 มิ.ย. 2560 พจนานุกรมศัพทรัฐศาสตรเยอรมัน-อังกฤษ-ไทย ชูศรี มีวงศอุโฆษ 500 
8 มิ.ย. 2559 วารสารอักษรศาสตร ปที ่45 ฉบับที่ 1 กองบรรณาธิการวารสารอกัษร

ศาสตร 
300 

9 มี.ค. 2560 วารสารอักษรศาสตร ปที ่45 ฉบับที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารอกัษร
ศาสตร 

300 

10 กําลังจัดพิมพ วารสารอักษรศาสตร ปที่ 46 ฉบับที่ 1 กองบรรณาธิการวารสารอกัษร
ศาสตร 

300 

11 ธ.ค. 2559 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปที่ 33 ฉบับที่ 2 ศูนยวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย 
ภาควิชาภาษาไทย 

300 
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บทท่ี 2 

กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเสีย่งของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.1 กิจกรรมดานคณุภาพท่ีมีการดําเนินการ 25 
2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนาคณุภาพ 26 

ดานอาจารย 28 
ดานนิสิต 55 
ดานกิจกรรม 101 
ดานการวิจัย 109 
ดานบริการวิชาการ 118 
ดานนานาชาต ิ 119 

2.3 สรุปผลการดาํเนินการดานความเสีย่งท่ีเกิดข้ึนและผลลัพธดานความเสี่ยง 122 

 
 
 

 

 



2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ  
ในปงบประมาณ 2560 งานประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมดานคุณภาพ ดังนี้ 

ดานการบริหารความเส่ียง 

• รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ 2559”  

• รวบรวมประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห และจัดทํา “(ราง) แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560” เสนอในการประชุมผูบริหารคณะอักษรศาสตร วันท่ี 26 
ตุลาคม 2559 เพ่ือจัดทําแผนฯดังกลาว  

• นํา “ (ราง) แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560”
เสนอคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมัติ เม่ือ 25  ตุลาคม  2559 

• นํา “ (ราง) แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560” เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 26 ตุลาคม 
2559   

• ติดตามและรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2560 และ ตุลาคม 2560 

 

ดานการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ 

• ดําเนินการรวบรวมขอมูลตลอดป โดยขอมูลประกันคุณภาพท่ัวไป เชน บริการวิชาการ อาจารยท่ีรวม
ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการท่ีจัด อาจารยท่ีเยือนตางประเทศท่ีไมใชการประชุมวิชาการ  
ชาวตางชาติท่ีมาเยือน อาจารยท่ีไดรับรางวัล นิสิตท่ีไดรับรางวัล  งานท่ีไดรับการปรับปรุง ฯลฯ รวบรวม
และสงใหสวนงานตางๆ ตรวจสอบขอมูล  เม่ือเดือนมิถุนายน 2560   

• ขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เม่ือเดือน
มิถุนายน 2560   

• ขอมูลทุนวิจัย ผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรและ ผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชประโยชน รวบรวมและสงใหสวน
งานตางๆตรวจสอบขอมูล เม่ือเดือนมิถุนายน 2560   
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ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ. 

ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกําหนดการดังนี้ 
9 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ 

10 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2560   คณะและภาควิชา 
ตรวจ เติม ตาม ขอมูล Daily-KPI เพ่ือนําไปสรุปเปน CDS 

15 – 30 มิถุนายน 2560   คณะบันทึกขอมูล CDS ลงระบบของมหาวิทยาลัย 
3 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2560  สวนงานของมหาวิทยาลัยตรวจ CDS ปปฎิทิน 2559 ท่ีคณะสง 

และยืนยนัขอมูล 
17 กรกฎาคม – 28 ส.ค.2560 สวนงานของมหาวิทยาลัยตรวจ CDS ปงบประมาณ 2560 และป

การศึกษา 2559 ท่ีคณะสง และยืนยันขอมูล 
เดือนสิงหาคม 2560  คณะจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
18  กันยายน 2560   คณะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
6 ตุลาคม 2560 คณะรายงานประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมิน 

(AAR) ในระบบ CU-iDMS  พรอมจัดสงเลมรายงานให
มหาวิทยาลัย 

 

2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการ
พัฒนาคุณภาพ 
  

คณะอักษรศาสตร มีกิจกรรมท่ีสรางความโดดเดนในปงบประมาณ 2560 เปนจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

 
ดานอาจารย    
 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  10  คน  

ระดับชาติ       10 คน  (11 รางวัล) 
ระดับนานาชาติ       0  คน  (0 รางวัล) 

 อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 358 รายการ 
ระดับชาติ  346  รายการ 
ระดับนานาชาติ    12  รายการ 

 อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวม 67 รายการ 
ระดับชาติ   11 รายการ 
ระดับนานาชาติ    56 รายการ 

 อาจารยไปตางประเทศเพ่ือสรางความรวมมือ วิจัยหรือเพ่ิมพูนความรู หรืออ่ืนๆ รวม 13
รายการ 

 



 
ดานนิสิต  

 นิสิตไดรับรางวัล   
นิสิตปจจุบัน  68 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   70 รายการ  
นิสิตปจจุบัน  0 คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  0 รายการ  
ศิษยเกา  4 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   4 รายการ 
ศิษยเกา  -  คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ   - รายการ 

 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ  จํานวน 121 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 3 คน    

เปนนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุนท่ี 13 

 ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา  
ระดับปริญญาโท 35 คน      จํานวน  35 รายการ 
ระดับปริญญาเอก 21 คน      จํานวน  21 รายการ 
 

ดานกิจกรรม      
 การการจัดประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 49  กิจกรรม 
 การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  10 ครั้ง 

 

ดานการวิจัย   
 บทความท่ีไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 7 บทความ ไดรับการอางอิง 16 ครั้ง  
 ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป 2560 จํานวน 25 รายการ ดังนี้ 

บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 9 รายการ  
บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ จํานวน 23 รายการ 

ดานบริการวิชาการ     
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได จํานวน 73 โครงการ มผีูรับบรกิารจํานวน 7,060 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ีจดัโดยศูนยบริการวิชาการ 72 โครงการ มีผูรับบริการ 4,865 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ีจดัโดยศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  1 โครงการ มี

ผูรับบริการ 2,195 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 71 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 6,633 คน 

 
 

ดานนานาชาต ิ     
 นิสิตตางชาติท่ีมาแลกเปลี่ยน จํานวน 53 คน 
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ดานอาจารย      
รางวัลระดับชาติ    10  รางวัล 

ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออาจารย ช่ือผลงาน ช่ือรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนวยงานท่ีให
รางวัล 

วันเดือนปท่ีไดรับ
รางวัล 

1 

ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ศ.ดร.สถาพร  ทิพยศักด์ิ ผูทําคุณประโยชน "ปนของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา" 

ผูทําคุณประโยชน "ปนของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา" 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 

4-ม.ค.-60 

 

ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ศ.ดร.สถาพร  ทิพยศักด์ิ รางวัลสุรินทราชา (นักแปลดีเดน) รางวัลสุรินทราชา (นักแปลดีเดน) สมาคมนักแปลและ
ลามแหงประเทศ
ไทย 

2-เม.ย.-60 

2 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน 

ผูชวยศาสตราจารย
สรรควัฒน ประดิษฐพงษ 

ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารย ดาน
กิจการนิสิตประจํา ปพุทธศักราช 2559 
(ประเภทผูบริหาร) 

ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
อาจารย ดานกิจการนิสิตประจํา ป
พุทธศักราช 2559 (ประเภทผูบริหาร) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

25-เม.ย.-60 

3 

ภาษาไทย รองศาสตราจารย ดร. 
นววรรณ  พันธุเมธา (ราช
บัณฑิต)  

บุคคลผูท่ีคิดคนความรู ระบบ กรรมวิธี หรือ
ประดิษฐสิ่งใหมเปนผลสํา เร็จ หรือได
ปรับปรุงความรู ระบบ กรรมวิธี หรือ
สิ่งประดิษฐ ใหดีข้ึนกวาเดิมเปนอันมาก และ
ผูท่ีไดแสดงใหเปนท่ีปรากฏวามีฝมือและ
ช่ือเสียงยอดเย่ียมในทางศิลปวิทยา 

ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 
เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร 
ประจํา ป ๒๕๕๙ 

   20 ต.ค.59  

4 

ภาษาไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี
รัตน จัตุทะศรี 

ผูท่ีมีผลงานวิจัยโดดเดนอยางตอเน่ือง เปนท่ี
ประจักษและมีประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ เปนผูมีความประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยาง ท่ีดี
ใหแกดุษฎีบัณฑิต  

ไดรับรางวัลดุษฎีบัณฑิต โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
ดีเดน สาขามนุษยศาสตร ประจําป 
2558  

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  

  

5 

ภาษาไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปรมินท จารุวร 

ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดาน
การเรียนการสอน ระดับดีเดน กองทุน
กาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 
2559 

ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
อาจารยดานการเรียนการสอน ระดับ
ดีเดน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระ
เกียรติ ประจําป 2559 

 กองทุนกาญจนา
ภิเษกเฉลิมพระ
เกียรติ 

25 เม.ย.60 เวลา 
13.00 – 16.00 น. 
ณ ศาลาพระเกี้ยว 

6 

ศิลปการละคร  ศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง  เมธีวิจัยอาวุโส สาขาศิลปการละคร ประจําป 
2559  

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สาขาศิลปการ
ละคร ประจําป 2559  

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

  

7 

ศิลปการละคร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริ
ดา มโนมัยพิบูลย 

รางวัลคึกฤทธ์ิ ประจําป 2560 ไดรับ "รางวัลคึกฤทธ์ิ สาขาวรรณศิลป 
(ผูเขียน บทละคร)"  

มูลนิธิคึกฤทธ์ิ 80 
ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในงาน  

20 เม.ย.60 ณ 
สถาบันคึกฤทธ์ิ 

8 

 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ชานปวิชช ทัดแกว 

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการ
เรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิม
พระเกียรติ ประจําป 2560  

ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
อาจารยดานการเรียนการสอน 
กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระ
เกียรติ ประจําป 2560 และรางวัลเพื่อ
สงเสริมความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน 
สําหรับอาจารยรุนใหม กองทุน
กาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ 
ประจําป 2560  ไดรับรางวัลระดับดี
มาก รางวัลละ 50,000.00 บาท (หา
หมื่นบาทถวน) โดยใหเปนรางวัลแก
อาจารย จํานวน 30,000.00 บาท 
(สามหมื่นบาทถวน) พรอมโลประกาศ
เกียรติคุณ รางวัลแกสวนงานตนสังกัด
เพื่อใชในกิจการพัฒนาอาจารยดาน
การเรียนการสอน จํานวน 20,000.00 
บาท (สองหมื่นบาทถวน)  

กองทุนกาญจนา
ภิเษกเฉลิมพระ
เกียรติ  

  

9 

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก  

อาจารย ดร. ทรงศักด์ิ หมัด
สะและ  

รางวัลเพื่อสงเสริมความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน สําหรับ
อาจารยรุนใหม กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิม
พระเกียรติ ประจําป 2560  

ไดรับรางวัลเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ
ในการปฏิบัติงานดานการเรียนการ
สอน สําหรับอาจารยรุนใหม กองทุน
กาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ 
ประจําป 2560 ไดรับรางวัล 
10,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 
พรอมใบเกียรติบัตร 

กองทุนกาญจนา
ภิเษกเฉลิมพระ
เกียรติ  

  

10 

ภาษาไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ศิริพร  ภักดีผาสุข 

รางวัลอาจารยดีเดน สออ. แหงประเทศไทย 
ประเภทอาจารยอาวุโสดีเดน สาขา
มนุษยศาสตร ประจ าป 2560 

ไดรับรางวัลรางวัลอาจารยอาวุโส
ดีเดน สาขามนุษยศาสตร ประจําป 
2559 

สออ. แหงประเทศ
ไทย 

ป 2560 



 
 
        อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 358 รายการ 

ระดับนานาชาติ  12  รายการ 
ระดับชาติ          346  รายการ 

อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ   12  รายการ 
ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. งานบริการวิชาการท่ีทํา หนวยงานท่ีเชิญ ชวงเวลาท่ีเชิญ 

1 ปรัชญา รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท กรรมการใน Steering 
Committee ของสมาพันธสมาคม
ปรัชญานานาชาติ (Council of 
International Philosophical 
Societies) 

การประชุม 23 World 
Congress of Philosophy 

วาระ 5 ป (August 2013 
- August 2018 

2 ภาษาตะวันตก อ.ดร.ปาจรีย ทาชาติ  เปนลามวิทยากร ในกิจกรรมพัฒนา
สินคาและตลาด สําหรับผูสูงอายุใน
ยุโรป 

กรมสงเสริมการ คาระหวาง
ประเทศ  

19-20 ธ.ค. 59 เวลา 
9.00-17.00 น.  

3 ภาษาตะวันออก/
ญี่ปุน 

รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะ
กิจ คะตะกิริ 

กรรมการจัดงานสัมมนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุน ประจําป 59   

เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ 
รวมกับสมาคมครูภาษาและ
วัฒนธรรม ญี่ปุนแหงประเทศ
ไทย (JTAT) 

17 ธ.ค. 59 เวลา 09.00-
17.00 น.  

4  หนวยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย  

อ.ดร. เพิ่มทิพย บัวเพ็ชร วิทยากรบรรยายพเิศษรายวิชา 
2200619 Thai and Southeast 
Asian Peoples and Cultures 
(ปลาย/59) หัวขอเร่ือง "Gender 
and Sexuality in 
Contemporary Thailand" 

มหาวิทยาลัย"ไฟรบวรก 
ประเทศเยอรมันนี รวมกับศูนย
ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7 มี.ค. 60 ณ อาคาร
เฉลิมราชกุมารี 60 
พรรษา (จามจุรี 10) 

5 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.ดินาร บุญธรรม วิทยากรบรรยายพเิศษ รวมนํา
นักเรียนนายรอยเดินทางไปทัศน
ศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

9-10 พ.ย. 59 

6 ภาษาอังกฤษ  รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน  research reviewer วารสาร Education 59 

7  ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สุภาพร บุญรุง คณะจัดทําหนังสือเรียนภาษา
เกาหล ีระดับมัธยมศึกษา จาก 
Korean Education in Thailand   

สถานเอกอัครราชทูต 
สาธารณรัฐเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการ ศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 1-3 ธ.ค.59 ณ  ศศนิเวศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  

8 ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน 

อ.ดร.ปาจรีย ทาชาติ ลามวิทยากรในกิจกรรมพัฒนา
สินคาและตลาดสําหรับผูสูงอายุใน
ยุโรป 

สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟ
สไตล กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ 

วันท่ี 19 และ 20 ธ.ค. 59 
/ ต้ังแตเวลา 9.00-17.00 
น. 

9 ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน 

อ.ดร.วิลาสินีย  แฝงยงค Guest Speaker on the topic of 
Italian Business Etiquettes. 

Italian club committees 29 June 2017 

10 ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน กรรมการและผูประเมินและ
คัดเลือกบทความวิจัยในการประชุม 
3rd International Conference 
on Litera - ture and Linguistics 
(ICOLL 2017)  

ฮองกง  23 – 25 กันยายน 2560 

11 
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม 

รศ.ดร.มนธิรา  ราโท 
ปฏิบัติหนาท่ีลามภาษาไทย - 
เวียดนาม  ใหแกนายกรัฐมนตรี
เวียดนามและคณะผูติดตาม 

กระทรวงการตางประเทศ 17 - 18 สิงหาคม 2560 

12 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.หทัย  แซเจี่ย กรรมการตัดสินการแขงขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 14 
(นานาชาติ)  
     

  6-ส.ค.-60 
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อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ    346     รายการ 
ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. งานบริการวิชาการท่ีทํา หนวยงานท่ีเชิญ ชวงเวลาท่ีเชิญ 

1 ภาษาตะวันออก/อาหรับ อ.ดร.มานพ อาดัม ท่ีปรึกษาฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย 

1 พ.ค.58-1 พ.ค.60 

2 

ภาษาตะวันออก/จีน 

ผศ.ดร.ชัญญพร จาวะลา ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสาร 
Manusya 

วารสารมานุษย  คณะอักษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1-ก.พ.-60 

3 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง รวมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให
ความเห็นการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.59 คร้ังท่ี 1/60 
(จํานวน 5 ฉบับ) 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม 16 ก.พ. 60 เวลา 
9.30-16.00 น.  

4 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณานักแสดงเขารวมการประกวดในเวที
ระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 1/60  

กรมสงเสริมวัฒนธรรม 6 มี.ค. 60 เวลา 10-
14 น.  

5 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณารายการมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมเพื่อเสนอข้ึนเปนรายการตัวแทน
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของ
มนุษยชาติตอยูเนสโก 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม 23 ธ.ค. 59 เวลา 13-
16.30 น.  

6 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง, รศ.จารุณี 
หงสจารุ, ผศ.ดร.ปริดา 
มโนมัยพิบูลย, อ.ดังกมล ณ 
ปอมเพชร, อ.พันพัสสา ธูป
เทียน 

วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจําป 60 หัวขอ 
"เทคนิคการแสดงละครเวที" แกนาฎศิลปน
ของสํานักการสังคีต 

กลุมนาฎศิลป สํานักการสังคีต  6-8 ก.พ. 60 9.30-
16.30 น.  

7 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง รวมโครงการจัดทําทําเนียบนามผูมีสวน
เกี่ยวของกับงานดานการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดสําหรับเอเชียตะวัน
นอกเฉียงใต ในองคกร International 
Information and Networking Centre 
for Intangible Cultural Heritage in the 
Asia-Pacific Region under the 
auspices of UNESCO (ICHAP) 

กลุมวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา 
กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

ม.ค.-ธ.ค. 60 

8 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย พิจารณารายงานการวิจัยเร่ือง "การดัดแปลง
นวนิยายชุดผาของพงศกร เปนทละคร
โทรทัศน" 

กองสงเสริมการวิจัย ฝายวิจัยและบริการ
ธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

5-พ.ค.-60 

9 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย พิจารณารายงานการวิจัยเร่ือง "การดัดแปลง
นวนิยายชุดผาของพงศกร เปนบทละคร
โทรทัศน" 

กองสงเสริมงานวิจัย ฝายวิจัย ม.หอการคา
ไทย 

25-พ.ย.-59 

10 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ดํารุง รวมเสวนาในนิทรรศการ "Dame de 
Dvaravati" และการเสวนางานวิจัย
สรางสรรคศิลปะสื่อการแสดงสดทวารวดี: 
กรณีศึกษาเจดียจุลประโทน จ.นครปฐม 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  
ม.ศิลปากร วังทาพระ 

29 พ.ย. 59 เวลา 13 
น.  

11 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง ประเมินคุณภาพบทความ (Peer-
Reviewer) วารสารดนตรีและการแสดง 
เร่ือง "Engagement and Empowering 
Community in Preserving Narapirom's 
Canal Lifestyle through a shadow 
Puppet Performance : Hun Lao 
Reung Klong Nara" 

คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 23-ก.พ.-60 

12 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง กลั่นกรองผลงานทางวิชาการประจําคณะ
ดนตรีและการแสดง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.60-2564 

คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 3-มี.ค.-60 

13 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ (Peer-
Reviewer) เร่ือง การสื่อความหมายภาษา
ทารําในการเลาเร่ืองในละครรํา "กรณีศึกษา
การเคลื่อนไหวของนางนารายณในละครรํา
เร่ืองนนทุกของคณะดนตรีและการแสดง" 
วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและ
การแสดง ม.บูรพา  

คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา  20-ม.ค.-60 

14 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ ผูอํานวยการดนตรีของคณะฯ และเปนผู
อํานวยในเพลงคอนเสิรตท่ี 2  

คณะนักรองประสานเสียงกรุงเทพฯผสม 10-12 ธ.ค. 59  

15 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย ประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง และ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ เพื่อพจิารณา
ขอสอบ ภาคท่ี 1/59 ปการศึกษา 59 

คณะนิเทศศาสตร ม.อัสสัมชัญ 7 พ.ย. 59 เวลา 
10.30 น.  

16 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร  พานโพธ์ิทอง วิทยากรบรรยายเร่ือง "วาทกรรมและวาท
กรรมวิพากษ" 

คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

30 พ.ย. 59  เวลา 
9.00 - 12.00 น.   
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17 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย ประชุมพิจารณาขอสอบไล ภาคตน ป
การศึกษา 59  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป ม.
หอการคาไทย 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป ม.
หอการคาไทย 

ศ. 18 พ.ย. 59 เวลา 
10-14 น.  

18 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร สาขา
ศิลปะการแสดง (ฉบับปรับปรุง) 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป ม.
หอการคาไทย 

16-พ.ค.-60 

19 ปรัชญา ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจร
ศักด์ิ 

วิทยากรงานเสวนาวิชาการและการสะทอน
การเรียนรูรวมกันประจําป 60 

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร ม.
ธรรมศาสตร 

  

20 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง วิพากษหลักสูตร (TQF) คณะศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

คณะศิลปกรรมศาสตร ม.ขอนแกน 17-20 ธ.ค. 59 

21 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาบทความเร่ือง "เจาผีเสื้อ" ละคร
เยาวชนพมา ในสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทย
ท่ีมีตอมายาคติเกี่ยวกับแรงงานขามชาติใน
ประเทศไทย เพื่อตีพิมพในวารสาร
ศิลปกรรมศาสตร ม.ขอนแกน 

คณะศิลปกรรมศาสตร ม.ขอนแกน 2-มี.ค.-60 

22 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาหลักสูตรศิลปกรรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะ ดนตรี และการ
แสดง) พุทธศักราช 60 

คณะศิลปกรรมศาสตร มรภ.สวนสุนันทา 20-ม.ค.-60 

23 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาผลงานสรางสรรคของคณาจารย
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) 

คณะศิลปกรรมศาสตร มรภ.สวนสุนันทา   

24 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง รวมเสวนาหัวขอ "แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร" 

คณะศิลปกรรมศาสตร มรภ.สวนสุนันทา 15 พ.ค. 60 เวลา 
14.30-16 น.  

25 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุง  อามระดิษ สอนหัวขอ Cambodian Literature 
รายวิชา LAEN 434 Asian Literature 

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 20 มี.ค. 60  เวลา 
8.30 - 11.30 น. 

26 ศิลปการละคร อ.พันพัสสา ธูปเทียน  วิทยากรในการสอบภาคปฏิบัติ Objective 
Structured Clinical Examination 
(OSCE)  สําหรับแพทยประจําบานและ
แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอนวุฒิบัตรฯ ท่ีจะ
เขาสอบในป พ.ศ.60 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาเวชกรรม 
(อฝส.) สาขาสูติศาสตรและนรเวชวิทยา ราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย  

อา. 13 พ.ย. 59 เวลา 
6.30-16.30 น.  

27 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ดํารุง ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.60 

คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร 7  พ.ย. 59 เวลา 10-
15 น.  

28 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ดํารุง ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อกําหนดตําแหนง "ผศ." 
สาขาวิชา "ศิลปะการแสดง"  ของ อ.ดร.ชล
ลดา ทองทวี ขรก.สังกัดวิชานาฎยสังคีต 
คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร 

คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 

18-พ.ย.-59 

29 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหนง 
"ผศ." สาขาวิชา "ศิลปะการแสดง"  ของ อ.
ดร.ชลลดา ทองทวี ขรก.สังกัดวิชานาฎย
สังคีต คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร 

คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 

31-ม.ค.-60 

30 ศิลปการละคร  อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร เปนผูวิจารณบทความวิจัยเร่ือง "การ
ถายทอดเร่ืองเพศศึกษาในวรรณกรรมการ
แสดง"  ของ อ.รัตนพล ช่ืนคา (งานวิจัยใน
ชุดโครงการตําราวรรณกรรมเพศศาสตรของ
คนไทยภาคกลาง: ไขความลับเปนความรู 
ของ สกว.  โดยม ีศ.สุกัญญา สุจฉายา เปน
หัวหนาโครงการ) 

โครงการวิจัย สกว. 25 มี.ค. 60เวลา 
16.45-17.45 น.   

31 ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร กํากับการแสดง และแสดงละครเวทีเร่ือง 
"จักรวาลมีดาวแสนลานดวงและเราเปน
มนุษยคนหน่ึง" 

บจก. ซี สตูดิโอ  11-13,18-20 พ.ย. 59  

32 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง การประชุมนักวิจัยรุนใหม 1. รวมประชุม
ประจําป “นักวิจัยรุนใหม...พบ...เมธีวิจัย
อาวุโส สกว.” คร้ังท่ี 16 (TRF-OHEC 
Annual Congress 2017 (TOAC2017) 2.
เปนประธานในการเสนองานวิจัย 
โครงการวิจัยจะนําเสนอผลงานวิจัย 3. รวม
ใหขอเสนอแนะในการเสนอผลงานแบบ
บรรยายของวุฒิเมธีวิจัย สกว. เมธีวิจัย สกว. 
และผูรับทุนรุนใหม 4.  เปนวิทยากรในการ
เสวนา เร่ือง "กวาจะเปนนักวิจัยแนวหนา" 

ฝายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

11-13 ม.ค. 60  
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33 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทิตย  ชีรวณิชยกุล เปนวิทยากรเสวนาหัวขอ "พระราชานุกิจใน
รัชชกาลท่ี 8 และ เมื่อขาพเจาจากสยาม
มาสูสวิทเซอรแลนด พระราชนิพนธเมื่อตน
รัชกาลท่ี 9" 

ภาควิชาบรรณารักษ คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18 ก.พ. 60 เวลา 
13.00 - 15.00 น. 

34 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ เปนวิทยากรเสวนาหัวขอ "ติโต" ใน
โครงการ"อานหนังสือพระเจาอยูหัว รัชกาล
ท่ี 9 ท่ีพระราชนิเวศนมฤคทายวัน" ในวัน
เสารท่ี 17 มิ.ย. 60 เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน จังหวัด
เพชรบุรี 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

17-มิ.ย.-60 

35 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข กรรมการวิพากษวิทยานิพนธ ป.เอก เร่ือง 
อุปลักษณครูในภาษาไทย  (น.ส.นพรัตน 
นอยเจริญ)   

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ม.
เกษตรศาสตร 

26-ก.พ.-60 

36 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข วิทยากรบรรยาย รายวิชาสัมมนา
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก เร่ือง  "วาท
กรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ"  

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ม.
ศิลปากร 

4-เม.ย.-60 

37 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรอักษรศาสตรม
หาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 60)   

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ม.
ศิลปากร 

26-พ.ค.-60 

38 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข กรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ ป.โท เร่ือง 
การแสดงการอางถึงบุคคลและเวลาในนว
นิยายฉบับแปลภาษาอังกฤษ จากนวนิยายซี
ไรตตนฉบับภาษาไทย  (น.ส.สุภนิช เนตรสุข
แสง) 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
คณะศิลปศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

29-พ.ค.-60 

39 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาหลักสูตรศิลปกรรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะการแสดง)  

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม
ศาสตร ม.มหาสารคาม 

30-มี.ค.-60 

40 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาหลักสูตรศิลปกรรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะการแสดง)  

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม
ศาสตร ม.มหาสารคาม 

30-มี.ค.-60 

41 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง เปนคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.60) คณะ
อักษรศาสตร 

ม.ศิลปากร ต้ังแต 7 พ.ย. 59 เปน
ตนไป 

42 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง ประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง 

ม.อัสสัมชัญ 14 ธ.ค. 59 เวลา 
13.30-16.30 น. 

43 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย เปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง  

ม.อัสสัมชัญ 22 ก.พ. 60 เวา 10-
12 น.  

44 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย เปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง  

ม.อัสสมัชัญ 22 ก.พ. 60 เวา 10-
12 น.  

45 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย พิจารณาเคร่ืองมือการวิจัยของ น.ส.ทิพย
ภาศิริ แกวเทศ นศษ.ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยานิพนธ เร่ือง "การเปลี่ยนผานละคร
โทรทัศนไทยจากยุคแอนะล็อกสูยุคดิจิทัล" 

มสธ. 30-มี.ค.-60 

46 ศิลปการละคร ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย พิจารณาเคร่ืองมือการวิจัยของ น.ส.ทิพย
ภาศิริ แกวเทศ นศษ.ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยานิพนธ เร่ือง "การเปลี่ยนผานละคร
โทรทัศนไทยจากยุคแอนะล็อกสูยุคดิจิทัล" 

มสธ. 30-มี.ค.-60 

47 บรรณารักษศาสตร อ.ดร.ทรงพันธ  เจิมประยงค กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยากร
สารสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
60) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

48 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย 

รร.วัฒนาวิทยาลัย ศ. 27 ม.ค. 60 เวลา 9  
น.  

49 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย 

รร.วัฒนาวิทยาลัย พฤ. 2  มี.ค. 60 เวลา
13  น.  

50 ศิลปการละคร  รศ.จารุณี หงสจารุ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย 

รร.วัฒนาวิทยาลัย ศ. 17 มี.ค. 60 เวลา 9  
น. 

51 ศิลปการละคร  รศ.จารุณี หงสจารุ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย 

รร.วัฒนาวิทยาลัย พฤ. 20 เม.ย.  60 
เวลา 9  น.  

52 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย 

รร.วัฒนาวิทยาลัย ศ.4 พ.ย.59 เวลา 
13.30 น.  

53 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุง  อามระดิษ การประกวดการเลาเร่ืองความภาคภูมิใจใน
ทองถ่ินดวยภาษาถ่ินภาคกลาง 

ราชบัณฑิตยสถาน 1,18 มี.ค. 60   
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54 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุง  อามระดิษ การประกวดการอานออกเสียง  ระดับ
ประถมศึกษา 

ราชบัณฑิตยสถาน 13 มิ.ย. 60   

55 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุง  อามระดิษ คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมโบราณ
ศัพท 

ราชบัณฑิตยสถาน ทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 
1,3  และทุกวันพุธ 
สัปดาหท่ี 2,4 

56 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุง  อามระดิษ คณะกรรมการชําระกฎหมายไทยโบราณ ราชบัณฑิตยสถาน ทุกวันศุกร เวลา 9.30 
- 11.30 น. 

57 ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร กรรมการตัดสินการประกวดเลาเร่ือง "ความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ิน" ดวยภาษาถ่ินของ
นักเรียนระดับช้ีนประถมศึกษาในจังหวัด
ภาคกลาง รอบชิงชนะเลิศ (เปนสวนหน่ึง
ของกิจกรรมวันภาษาไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ของ
ราชบัณฑิตยสภา) 

ราชบัณฑิตยสถาน 18-มี.ค.-60 

58 ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.ดร.ภาสุรี  ลือสกลุ กรรมการตัดสินงานแขงขันทักษะภาษา
สเปนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันท่ี 26 ส.ค. 60  

59 ภาษาตะวันตก/สเปน ศ.ดร.สถาพร ทิพยศักด์ิ กรรมการตัดสินงานแขงขันทักษะภาษา
สเปนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันท่ี 26 ส.ค. 60  

60 ภาษาตะวันตก/สเปน อ.ดร.สุกิจ พูพวง กรรมการตัดสินงานแขงขันทักษะภาษา
สเปนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันท่ี 26 ส.ค. 60  

61 ภาษาตะวันตก/สเปน อ.ดาบิด กูเตรียเรช กรรมการตัดสินงานแขงขันทักษะภาษา
สเปนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันท่ี 26 ส.ค. 60  

62 ภาษาไทย อ.ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ   เปนผูรวมดําเนินโครงการ "รางวัลการแสดง
ความสามารถเรียนรูพระราชนิพนธใน
รัชกาลท่ี 6" ป พ.ศ. 60 

วชิราวุธวิทยาลัย เดือนส.ค. 60 

63 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุง  อามระดิษ   เปนผูรวมดําเนินโครงการ "รางวัลการแสดง
ความสามารถเรียนรูพระราชนิพนธใน
รัชกาลท่ี 6" ป พ.ศ. 60 

วชิราวุธวิทยาลัย เดือนส.ค. 60 

64 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานีรัตน  จัตุทะศรี   เปนผูรวมดําเนินโครงการ "รางวัลการแสดง
ความสามารถเรียนรูพระราชนิพนธใน
รัชกาลท่ี 6" ป พ.ศ. 60 

วชิราวุธวิทยาลัย เดือนส.ค. 60 

65 ภาษาไทย อ.หัตถกาญจน อารีศิลป เปนผูรวมดําเนินโครงการ "รางวัลการแสดง
ความสามารถเรียนรูพระราชนิพนธใน
รัชกาลท่ี 6" ป พ.ศ. 60 

วชิราวุธวิทยาลัย เดือนส.ค. 60 

66 ภาษาไทย อ.ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ เปนวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง "เทคนิคการเขียนบทคัดยอวิทยานิพนธ 
บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ" 
ใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

22 มี.ค. 60  เวลา 
13.00 - 17.00 น., 29 
มี.ค. 60  เวลา 13.00 
- 17.00 น. และ 5 
เม.ย. 60  เวลา 17.00 
- 21.00 น. 

67 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม คร้ังท่ี 2/60 

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมสงเสริม
วัฒนธรรม 

6 มี.ค. 60 เวลา 
14.30-16.30 น.  

68 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาผลงานวิจัยเร่ือง "การวิจัยเครือขาย
การวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา (สาขา
ศิลปะการละคร)" ท่ีจะนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ
สรางสรรคระดับชาติ "ศิลปากรวิจัยและ
สรางสรรค คร้ังท่ี 10: บูรณาการศาสตรและ
ศิลป"  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร 30-พ.ย.-59 

69 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินขอสอบ คณะ
มนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สาขาภาษาอังกฤษและการแปล 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ม.ค.-ธ.ค. 59 

70 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.คารินา โชติรวี กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินขอสอบ คณะ
มนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สาขาภาษาอังกฤษและการแปล 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ม.ค.-ธ.ค. 59 

71 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต วิทยากรบรรยายเร่ือง "การศึกษาภาษาบาล-ี
สันสกฤต และภารตวิทยา : นานาวิชาการ 

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต  ภาควิชาตะวันออก 24 มี.ค. 60 เวลา 
13.30 - 15.00 น.  

72 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค จิวากานนท สอนรายวิชา 363220 Production for 
Exhibition  นักศึกษาช้ันปท่ี 4 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ  คณะ
มัณฑนศิลป ม.ศิลปากร 

ศ. 10 ส.ค. - 25 พ.ย. 
59  เวลา 13-16.35 
น.  

73 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ บรรยายหัวขอ "การใชเสียงเพื่อการนําเสนอ
และสื่อความหมาย" ในการสัมมนาพื่อเพิ่มป
ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับ
ขาราชการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
กําลังคน (สตป.) 
 

สํานักงาน ก.พ. ศ. 18 พ.ย. 59 เวลา 
9.30-17.30 น. 
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74 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ วิทยากรหัวขอ "การใชเสียงสําหรับผูบริหาร" 
และกิจกรรมการรองเพลงประสานเสียง
รวมท้ังการแสดงในพิธีเปดและพิธีปดการ
ฝกอบรม ในโครงการฝกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและ
คุณธรรม (นบส.1) 

สํานักงาน ก.พ. 3,6-10 ก.พ. 60  

75 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ วิทยากรในการฝกซอมและกํากับการแสดง
ใหแกคณะนักรองประสานเสียงของ
สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ. ศ. 31 มี.ค. 60 เวลา 
9-15.30 น.  

76 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ดํารุง ใหขอคิดเห็นขอเสนอโครงการวิจัยเร่ือง 
"การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมผาน
สื่อละครเวที เพื่อสรางความตระหนักรูใน
การสรางความเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดลอม
และการสัญจรอยางย่ังยืนในประเทศไทย 
(โครงการหมายเลข 679) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 10-ต.ค.-59 

77 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต เปนวิทยากรในโครงการอบรมเสริมความรู
ดานภาษาไทยแกครูภาษาไทย (ภาคใต) 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา  23-มี.ค.-60 

78 ภาษาไทย อ.หัตถกาญจน อารีศิลป กรรมการรางวัลพานแวนฟา ป 60 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 30 ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 

79 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง สัมมนาเชิงปฏบัติการแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
พ.ศ.60-2564 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 

16-17 พ.ค. 60 เวลา 
8.30-16.30 น.  

80 ศิลปการละคร  ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน  สัมมนาเชิงปฏบัติการแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
พ.ศ.60-2564 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 

16-17 พ.ค. 60 เวลา 
8.30-16.30 น. 

81 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนง "ผศ." สาขาวิชา "ศิลปะการแสดง"  
ของ อ.ดร.ชลลดา ทองทวี ขรก.สังกัดวิชา
นาฎยสังคีต คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร 

สํานักงานอธิการบดี กองการเจาหนาท่ี ม.
ศิลปากร 

10-ก.พ.-60 

82 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โปรดเกลาใหไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ภาษา และวัฒนธรรม รวมกบั ศ.ดร.ธีระ
พันธุ เหลืองทองคํา ผศ.ดร.พิทยาวัฒน 
พิทยาภรณ และ ผศ.ดร.ปรมินทร จารุวร 

สํานักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา 12-18 ก.พ. 60  

83 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ดํารุง ตรวจประเมินเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
วิทยานิพนธเร่ือง "การเสริมสรางความเปน
ไทยโดยใชการสอนแบบละครเปนฐานแก
นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต" ของนายธน
สิน ชุตินธรานนท 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการ
และความเปนผูนําทางการศึกษา 

31-ส.ค.-59 

84 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข ผูทรงคุณวุฒิวิพากษผลงาน ทุนมหาบัณฑิต 
สกว.  

  19-มี.ค.-60 

85 ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.ดร.หน่ึงหทัย  แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยากรพิเศษการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู
ปฏิบัติหนาท่ีลามกองทัพไทย 

กรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 31 สิงหาคม 2560.  

86 ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.ดร.หน่ึงหทัย  แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีสื่อสารภาษา (ลาม) 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 18-ส.ค.-60 

87 ภาษาตะวันตก/สเปน ศ.ดร.สถาพร ทิพยศักด์ิ กรรมการตัดสินการแขงขันบรรยายภาพตาม
หัวขอท่ีกําหนด และการแขงขันวาดภาพ 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
สเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

25-ส.ค.-60 

88 ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.วิภาดา  เพ็ชรรักษ กรรมการตัดสินการแขงขันรองเพลงเด่ียว
ภาษาสเปน 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
สเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

25-ส.ค.-60 

89 ภาษาตะวันตก/สเปน อ.ดร.สุกิจ พูพวง กรรมการตัดสินการแขงขันกลาวสุนทรพจน 
และการแขงขันเขียนตามคําบอก 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
สเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

25-ส.ค.-60 

90 ภาษาตะวันตก/สเปน Mr.David Gutiérrez 
Menéndez 

กรรมการตัดสินการแขงขันกลาวสุนทรพจน 
และการแขงขันเขียนตามคําบอก 

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
สเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

25-ส.ค.-60 

91 ภาษาตะวันตก/เยอรมัน อ.ดร.ธนกร  แกววิภาส กรรมการตัดสินการแขงขันภาษาเยอรมัน
โอลิมปกวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก 

สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย 12-20 ส.ค. 2560  

92 ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข ศรีวรนา
รถ 

ผูดําเนินรายการวิทยุอักษรพาที เร่ือง "สอง
ภาษาดีอยางไร" และ "สําเนียงภาษาไทย
สมัยสมเด็จพระนารายณเหนอจริงหรือ?" 
 

งานวิจัย คณะอักษรศาสตร 31-ก.ค.-60 



ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. งานบริการวิชาการท่ีทํา หนวยงานท่ีเชิญ ชวงเวลาท่ีเชิญ 

93 ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.ดร.หน่ึงหทัย แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยากรบรรยายในการเสวนาอาศรมวิจัย
เร่ือง "ทําวิจัยอยางไรเมื่อไมมีเวลา"  

งานวิจัย คณะอักษรศาสตร วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 
2560 เวลา 11.30-
13.00 น. 

94 ภาษาตะวันตก/สเปน ผศ.ดร.หน่ึงหทัย แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยากรในการบรรยายเร่ือง เทคนิคตางๆ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีลามและการพัฒนา
ทักษะความสามารถในการเปนลาม 

สํานักงานศาลยุติธรรม วันท่ี 21 มิถุนายน 
2560 เวลา 13.00-
16.00 น. 

95 ภาษาตะวันตก/อิตาเลียน อ.ดร.ปาจรีย ทาชาติ   วิทยากรใหความรูแกผูเขารวมกิจกรรม 
“การประชุมเตรียมความพรอม
ผูประกอบการ โครงการพัฒนาและสงเสริม
สินคาไลฟสไตลเพื่อสิ่งแวดลอม”  

บริษัท มิวท จํากัด 15 กันยายน 2560 
เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ หอง West Wing 
ช้ัน 3  The Oriental 
Residence Hotel 

96 ภาษาตะวันตก/อิตาเลียน อ.ดร.ปาจรีย ทาชาติ   เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา 

สหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาฯ   

97 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.พิริยะดิศ  มานิตย อาจารยพิเศษสอนวิชาวรรณกรรมฝร่ังเศส
คัดสรร 1 ปริญญาตรี ภาคตน ปการศึกษา 
2560 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน 

3 สิงหาคม - 30 
พฤศจิกายน 2560 

98 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ ผูประสานงานในการจัดทํา VTR 
Presentation เพื่อประชาสัมพันธ
ความสําคัญของการรูภาษาฝร่ังเศสเพื่อ
เผยแพรแกนักศึกษาท่ีเขารวมงาน 

คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 29-ส.ค.-60 

99 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ.ดร.สมพรนุช  ตันศรีสุข เปนวิทยากรโครงการจัดกจิกรรมเสริม
หลักสูตรเร่ือง "ประสบการณทางศาสนา 
(Religious Experience)  กับการสราง
ศรัทธาพุทธศาสนิกชน" 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแกน 

2-ส.ค.-60 

100 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต ผศ.ดร. ชานปวิชช ทัดแกว  เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ  "ศิลปะเพื่อ
ความตายในงานพระเมรุ"  

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3-ก.ย.-60 

101 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ.กิตติพงศ บุญเกิด เปนอาจารยพิเศษในรายวิชา 333 352  
วรรณคดีฮินดีคัดสรร ในภาคการศึกษาตน 
2560 

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 25-ส.ค.-60 

102 ภาษาตะวันออก/อาหรับ อ.ดร.มานพ  อาดัม เปนท่ีปรึกษาฮาลาล ฝายกิจการฮาลาล  สํานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทย 

10  เมษายน  2560 - 
10  เมษายน  2562 

103 ภาษาตะวันออก/เกาหล ี อ.สุภาพร บุญรุง เปนคณะทํางานสรางและกลั่นกรอง
เคร่ืองมือวัดความถนัดทางภาษาเกาหล ี
(PAT  7.7)  ประจําปการศึกษา 2561 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  
(องคการมหาชน) 

ต้ังแตวันท่ี  7  
กรกฎาคม  2560  
เปนตนไป   

104 ภาษาตะวันออก/อาหรับ อ.ดร.ทรงศักด์ิ  หมัดสะและ เปนอาจารยพิเศษรายวิชา ILA1610 
Arabic2  ภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 
2559 วิทยาลัยดุสิตธานี 

วิทยาลัยดุสิตธานี วันพฤหัสบดีและวัน
ศุกร  เวลา  13.00 - 
17.00 น.  ต้ังแตวันท่ี  
29  พฤษภาคม 2560 
ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2560 

105 บรรณารักษศาสตร  อ.ดร.วชิราภรณ  คลังธน
บูรณ 

เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ สํานักหอสมุดแหงชาติ   

106 บรรณารักษศาสตร  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรง
พันธ  เจิมประยงค 

เปนผูทรงคุณวุฒิ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2560  

107 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.คารินา โชติรวี วิทยากรบรรยาย หัวขอ "พัฒนาการการ
ละครตะวันตก จากละครกรีก สู ละครรวม
สมัย" และ หัวขอ "เกร็ดความรูทาง
วัฒนธรรมกับอาชีพนักแปล" 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

15 กันยายน 2560 

108 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.คารินา โชติรวี กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1 1/2 ป นับต้ังแต
วันท่ี 5 มิถุนายน 
2560 

109 ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน ผูทรงคุณวุฒ ิพิจารณาหลักสูตรสาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  

110 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"Women's Portrayal in Lesbian Films" 
เพื่อลงตีพิมพในวารสาร"มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยทักษิณ ปท่ี 12 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

6-ต.ค.-59 

111 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง "The 
Cult of Heroes: A socio-Linguistic 
Analysis" เพื่องลงตีพิมพในวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

11-ต.ค.-59 
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ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. งานบริการวิชาการท่ีทํา หนวยงานท่ีเชิญ ชวงเวลาท่ีเชิญ 

112 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ อาจารยพิเศษรายวิชา ท.765 วรรณกรรม
ไทยกับประวัติศาสตร ใหกับนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ประจําภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี
ท่ี 10 และ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
9.30-12.30 น. ณ หองบรรยาย ศศ.211 
อาคารคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

10 และ 17 พ.ย.59 

113 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"ปริมณฑลแหงรัก: เร่ืองของเซ็กซ อํานาจ 
และความรัก" และเร่ือง "มงกุฎหลาบ: สตรี
นิยมโรแมนติก" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 29-พ.ย.-59 

114 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ประธานสอบวิทยานิพนธเร่ือง "การ
ประกอบสราง "ความเปนผีผูหญิง" ใน
ภาพยนตรผีไทยระหวาง พ.ศ.2544-2557" 
ของนายธนวัฒน ปญญานันท นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร วันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
เวลา 13.00 น.  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 16-ธ.ค.-59 

115 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงรางวิจัยเร่ือง 
"สรางแผนท่ีแนวคิดกึ่งอาณานิคมไทย: 
ทฤษฎี ประวัติศาสตรและวรรณกรรม" ของ
อาจารยกฤษฎา ขํายัง สังกัดสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 22-ธ.ค.-59 

116 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิทยานิพนธ 
จํานวน 3 ฉบับ เพื่อรับทุนวิจัย 

สํานักงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

6-ม.ค.-60 

117 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง "ความ
เงียบอัตลักษณของวัฒนธรรมญี่ปุนในนว
นิยายเร่ือง Obasan" เพื่อลงตีพิมพใน
วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

20-ม.ค.-60 

118 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง "อุป
ลักษณเชิงพื้นท่ีในนิยายเร่ือง แมเบ้ีย และ
ภาพยนตรเร่ือง งูเกงกอง: นัยของปมทางจิต
กับสัญชาตญาณทางเพศ" เพื่อลงตีพิมพใน
วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

6-มี.ค.-60 

119 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"พัฒนาการอัตลักษณทางเพศของนวนิยาย
สะทอนสังคมเพศท่ีสาม พ.ศ.2516-2557" 
เพือ่ลงตีพิมพในวารสารวิชาการ 
"มนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ" ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

7-มี.ค.-60 

120 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"Adorned Body, Woman's Writing, and 
Emotional Marriage between Chinese 
Women in Snow Flower and the 
Secret Fan" เพื่อลงตีพิมพในวารสาร 
MANUSYA: Journal of Humanities 

วารสาร MANUSYA: Journal of 
Humanities 

10-มี.ค.-60 

121 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพนัธ กรรมการในคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการดานมนุษยศาสตรระดับปริญญาตรี 
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ คร้ังท่ี 3 วันท่ี 18 
มีนาคม 2560 ณ คณะอัการศาสตร จุฬาฯ 

คณะอัการศาสตร จุฬาฯ 18-มี.ค.-60 

122 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ วิทยากรโครงการบรรยายเสริมสราง
ประสบการณดานการวิจัย "วรรณคดี" ใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-12.30 
น. ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม 
 
 
 
 

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

31-มี.ค.-60 
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123 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เร่ือง 
"เมือง" ในกวีนิพนธไทยรวมสมัย ของน.ส.
ณัฐธิดา ศิริชัยยงบุญ นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ 
หองประชุม ศศ. 217 อาคารคณะศิลป
ศาสตร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3-พ.ค.-60 

124 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ กรรมการสอบวิทยานิพนธของน.ส.ณปภัช 
มานินพันธ เร่ือง "อุดมการณของชนช้ันกลาง
ไทยในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของ ว.
วินิจฉัยกุล" นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันท่ี 9 มิถุนายน 
2560 เวลา 9.30-12.30 น. ณ หองประชุม 
ศศ.217 ตึกคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 9-มิ.ย.-60 

125 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ วิทยากรเสวนาหัวขอ "ติโต" ในโครงการ"
อานหนังสือพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีพระ
ราชนิเวศนมฤคทายวัน" ในวันเสารท่ี 17 
มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ 
พระราชนิเวศนมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

17-มิ.ย.-60 

126 วรรณคดีเปรียบเทียบ รศ.ดร.ตรีศิลป บุญขจร 
ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ 

กรรมการตัดสินการประกวดบทวิจารณ
วรรณกรรมดีเดน กองทุนหมอมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ ประจําป 2560 

กองทุนหมอมหลวงบุญเหลอื เทพยสุวรรณ 2-มิ.ย.-60 

127 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต กรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธของ
นางสาวปมปภา วิเศษศิริ นักศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในวัน
อังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-
12.00 น. ณ หองประชุมภาควิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

18-ก.ค.-60 

128 บรรณารักษศาสตร  อ.ดร.วชิราภรณ  คลังธน
บูรณ 

ผูทรงคุณวุฒิ และพิจารณาบทความ เร่ือง 
"ภาพถายใชเปนเอกสารลายลักษณอกัษรได
หรือไม" เพื่อตีพิมพเผยแพรในหนังสือ
รวบรวมบทความวิชาการดานสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 

ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร 15 มิ.ย. 60 

129 บรรณารักษศาสตร อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

19-ม.ค.-60 

130 
ภาษาตะวันออก/อาหรับ ผศ.ดร.มานพ  อาดัม 

ตรวจบทความวิจัยปญหาและแนวทาง
พัฒนาคุณภาพลามภาษาอาหรับ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตปตตานี 20-ก.ค.-60 

131 

ภาษาตะวันออก/อาหรับ อ.ดร.ทรงศักด์ิ  หมัดสะและ 
เปนวิทยากรการอบรมภาษาอาหรับเบ้ืองตน
สําหรับพนักงานโรงแพรมอัลมีรอซ 

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุป จํากัด 

ระหวางวันท่ี 24 
กรกฎาคม - 15 
สิงหาคม 2560  
(เฉพาะวันจันทร - พุธ)  
ต้ังแตเวลา 13.30 - 
15.30 น. 

132 
ภาษาตะวันออก/อาหรับ อ.ดร.ทรงศักด์ิ  หมัดสะและ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองภาษาอาหรับ
สําหรับพนักงานโรงแรม 

โรงแรมอัลมีรอซ 
24 สิงหาคม 2559 ถึง 
14 กันยายน 2560 

133 
ภาษาตะวันออก/อาหรับ อ.ดร.ทรงศักด์ิ  หมัดสะและ 

คอรสออนไลน: ภาษาอาหรับใน
ชีวิตประจําวัน 

ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู 
8 กันยายน-31 
ตุลาคม 2560 

134 
ภาษาตะวันออก/อาหรับ 

อาจารย ดร.ทรงศักด์ิ  หมัด
สะและ 

วิทยากรอบรมหลกัสูตรการสนทนาภาษา
อาหรับในโรงพยาบาลระดับกลาง 

โรงพยาบาลเวชธานี 
1 - 25 พ.ย. 2559 
เวลา 17.00 - 21.00 
น. 

135 
ภาษาตะวันออก/อาหรับ อ.ดร.ทรงศักด์ิ  หมัดสะและ 

กรรมการสอบวัดระดับทักษะภาษาอาหรับ
ในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลเวชธานี 16 - 17 ม.ค. 2560 

136 
ภาษาตะวันออก/อาหรับ อ.ดร.ทรงศักด์ิ  หมัดสะและ บันทึกรายการอักษรพาที อักษรศาสตร จุฬาฯ 

28 ก.พ. 2560 เวลา 
10.00 - 11.00 น. 

137 ภาษาตะวันออก/มาเลย ผศ.ดร.นูรีดา  หะยียะโกะ รวมประชุมเครือขายและวางแผนจัดทํา
ตําราภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

เครือขายความรวมมือดานการศึกษาภาษา
มลายูระดับอุดมศึกษา 

วันท่ี 30 กันยายน 
2560 เวลา 8.30 - 
16.30 น. ณ หอง
ประชุมสหกรณอัศศิ
ดดีก (หาดใหญใน) 
อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 
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138 ภาษาตะวันออก/มาเลย ผศ.ดร.นูรีดา  หะยียะโกะ เปนวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงาน (กิจกรรมการอบรม
ภาษามลายูปาตานีเบ้ืองตน) 

กองการตางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ระหวางวันท่ี 4 - 6 
กันยายน 2560 ณ 
วิทยาลัยกิจการ
ยุติธรรม  สถาบัน
พัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม 
สํานักงานกิจการ
ยุติธรรมศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารรัฐประศาสน
ภักดี 

139 ภาษาตะวันออก/มาเลย ผศ.ดร.นูรีดา  หะยียะโกะ เปนผูบรรยายประจําวิชา อศ. 382 ภาษา
มาเลเซียระดับกลาง 1 ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2560 

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 
13.00 - 16.00 น. 
ระหวางวันท่ี 15 
สิงหาคม - 2 ธันวาคม 
2560  ณ อาคารคณะ
ศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร   ทาพระจันทร 

140 ภาษาตะวันออก/มาเลย ผศ.ดร.นูรีดา  หะยียะโกะ ผูทรงคุณวุฒิอานบทความ "Language 
Planning through Policy in Thailand, 
Malaysia and Singapore 

วารสารภาษาและภาษาศาสตร  คณะศิลป
ศาสตร  ม.ธรรมศาสตร 

26 กุมภาพันธ 
(ระยะเวลา 1 เดือน) 

141 ภาษาตะวันออก/จีน ผศ.ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช เปนคณะทํางานดานยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ต้ังแตวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2560 เปน
ตนไป 

142 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ธีรวัฒน  ธีรพจนี เปนคณะทํางานดานยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ต้ังแตวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2560 เปน
ตนไป 

143 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ธีรวัฒน  ธีรพจนี คณะอนุกรรมการพัฒนาแบบทดสอบวัด
ระดับมาตรฐาน ความรูสําหรับครูและ
อาจารยไทยท่ีสอนภาษาจีน, สกอ. 

สกอ. 11 ก.ย. 60 , 20 พ.ย. 
60 , 26 ธ.ค. 60 , 22 
ก.พ. 61 , 22 มี.ค. 61 
, 17 พ.ค. 61 และ 28 
มิ.ย. 61 

144 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ธีรวัฒน  ธีรพจนี คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาจีน
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ 

สมาคมครูจีนแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

16 ส.ค. 60 , 15 พ.ย. 
60 และ 6 มิ.ย. 61 

145 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.สืบพงศ  ชางบุญชู เปนวิทยากรและเขารวมในการประชุมช้ีแจง
และแลกเปลี่ยนเรียนรุทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ดานสังคมศาสตรระหวางไทย-อินเดีย และ 
ไทย-จีน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 14-ก.ย.-60 

146 ภาษาตะวันออก/จีน รศ.ดร.พัชนี  ต้ังยืนยง กรรมการกํากับมาตรฐานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สค.-ธค. 60 

147 ภาษาตะวันออก/จีน รศ.ดร.พัชนี  ต้ังยืนยง กรรมการกํากับมาตรฐานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสยาม 

มหาวิทยาลัยสยาม สค.-ธค. 60 

148 ภาษาตะวันออก/จีน รศ.ดร.พัชนี  ต้ังยืนยง กรรมการประเมินโครงรางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา สค.-ธค. 60 

149 ภาษาตะวันออก/จีน รศ.ดร.พัชนี  ต้ังยืนยง กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สค.-ธค. 60 

150 ภาษาตะวันออก/จีน รศ.ดร.พัชนี  ต้ังยืนยง กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา สค.-ธค. 60 

151 ภาษาตะวันออก/จีน รศ.ดร.พัชนี  ต้ังยืนยง กรรมการประเมินคุณภาพบทความ วารสาร 
MANUSYA 

วารสาร MANUSYA สค.-ธค. 60 

152 ภาษาตะวันออก/จีน รศ.ดร.พัชนี  ต้ังยืนยง กรรมการประเมินคุณภาพบทความ 
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สค.-ธค. 60 

153 ภาษาตะวันออก/จีน รศ.ดร.พัชนี  ต้ังยืนยง กรรมการประเมินคุณภาพบทความ 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 มหาวิทยาลัยรังสิต สค.-ธค. 60 

154 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ศศรักษ  เพชรเชิดชู สมาคมครูภาษาจีนแหงประเทศไทย สมาคมครูจีนแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

ท้ังป 

155 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ศศรักษ  เพชรเชิดชู ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก.ย.- ต.ค. 60  

156 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ศศรักษ  เพชรเชิดชู ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 14 ก.ย. 60 
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157 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ศันสนีย  เอกอัจฉริยา โครงการพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับ
มาตรฐานความรูสําหรับครูและอาจารยไทย
ท่ีสอนภาษาจีน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

158 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ศันสนีย  เอกอัจฉริยา คณะทํางานดานยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

18 พฤษภาคม 2560 
เปนตนไป 

159 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.หทัย  แซเจี่ย การดําเนินงานดานภาษาจีน สํานัก
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

160 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.หทัย  แซเจี่ย สมาคมครูสอนภาษาจีนแหงประเทศไทย   สมาคมครูจีนแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

  

161 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.หทัย  แซเจี่ย โครงการแนะแนวติวความรูกอนสอบ PAT 
จีนประจําป 2560 

    

162 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.หทัย  แซเจี่ย ประธานกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชา
วิชาการสอนภาษาจีน คณะภาษาและ
วัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  
        

คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

24-ก.ย.-60 

163 ภาษาตะวันออก/จีน อ.อภิรดี  เจริญเสนีย คณะอนุกรรมการพัฒนาแบบทดสอบวัด
ระดับมาตรฐาน ความรูสําหรับครูและ
อาจารยไทยท่ีสอนภาษาจีน, สกอ. 

สกอ. 11 ก.ย. 60 , 20 พ.ย. 
60 , 26 ธ.ค. 60 , 22 
ก.พ. 61 , 22 มี.ค. 61 
, 17 พ.ค. 61 และ 28 
มิ.ย. 61 

164 ภาษาตะวันออก/จีน ผศ.ดร.ชัญญพร  จาวะลา ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลตําราและ
ประเมินผลการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 พ.ย. 59 และ 7 ธ.ค. 
59 

165 ภาษาตะวันออก/จีน อ.ดร.ศันสนีย  เอกอัจฉริยา ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ
วารสารจีนวิทยา 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (ศูนยภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร) 

  

166 ภาษาตะวันออก/เกาหล ี อ.สุภาพร บุญรุง เปนคณะกรรมการพิจารณาบทความ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ภูเก็ต 

  

167 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ.กิตติพงศ บุญเกิด วิทยากรในงานสัมมนา “เจาะลึกตลาดใหม 
Insight into India” 

กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย    

168 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ.ดร.สมพรนุช  ตันศรีสุข พุทธศาสนศึกษาในประเทศไทยในมุมมอง
ของขาพเจา: เพื่อใคร เพื่ออะไร  

มจร.ขอนแกน วันท่ี 3 ส.ค. 2560  
เวลา  13.00 - 16.00 
น. 

169 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ.ดร.สมพรนุช  ตันศรีสุข รายการหน่ึงในพระราชดําริ  ตอนพุทธ
ศาสนาจากมุขปาฐะสูปจจุบัน ชอง 9 

บริษัทพาโนรามาจํากัด วันท่ี 3 ก.ย. 2560  
เวลา  20.20 - 20.40 
น. 

170 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ.ดร.สมพรนุช  ตันศรีสุข รายการรูเทารูทัน   ไทยพีบีเอส วันท่ี 4 ต.ค. 2560  
เวลา  7.00 - 8.00 น. 

171 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ.ดร.สมพรนุช  ตันศรีสุข โครงรางวิทยานิพนธของผูรับทุนโครงการ
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ดานมนุษยศาสตร-
สังคมศาสตร  

สกว. ธ.ค.60 

172 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต ผศ.ดร. ชานปวิชช ทัดแกว  วิทยากรในการเสวนาเร่ือง "สุเมรุบรรพต ใน
จักรวาลวิทยาอินเดียและสยาม" 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และมิวเซียมสยาม 

3-ก.ย.-60 

173 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต ผศ.ดร. ชานปวิชช ทัดแกว  ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือ"ธาตุ
มัญชรี วาดวยเร่ืองธาตุในภาษาสันสกฤต" 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม 3 ส.ค. 60 - 3 ต.ค. 
60 

174 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต ผศ.ดร. ชานปวิชช ทัดแกว  วิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชา 01361311 
คําไทยท่ีมาจากภาษาบาลสีันสกฤต 

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8-ก.ย.-60 

175 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต ผศ.ดร. ชานปวิชช ทัดแกว  วิทยากรบรรยายเร่ือง "ภาษา" คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

12-ก.ย.-60 

176 
ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ. กิตติพงศ  บุญเกิด 

วิทยากรบรรยายพเิศษ ในรายวิชาภาษาใน
กลุมประเทศอาเซียน+3 

ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

29-มี.ค.-60 

177 

ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ. กิตติพงศ  บุญเกิด 
วิทยากรบรรยายพเิศษ ในรายวิชาประติมาน
วิทยา 

หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

25-ม.ค.-60 

178 

ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ. กิตติพงศ  บุญเกิด 

วิทยากรบรรยายพเิศษ  บรรยายหัวขอ 
“คานิยมและจริยธรรมฮนิดู” รายวิชาจริย
ศึกษา  
 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 1-มี.ค.-60 
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179 

ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ. กิตติพงศ  บุญเกิด 
ผูตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ในวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปฏิบัติงานระหวาง
เดือนเมษายน 2560 

180 

ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ. กิตติพงศ  บุญเกิด 
ผูตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ในวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปฏิบัติงานระหวาง
เดือนเมษายน 2560 

181 
ภาษาตะวันออก/เอเชียใต อ. กิตติพงศ  บุญเกิด ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปฏิบัติงานระหวาง

เดือนมกราคม 2560 
182 

ภาษาตะวันออก/เอเชียใต ผศ.ดร.ชานปวิชช  ทัดแกว 
วิทยากรในการสัมมนารวมทางวิชาการ
ระหวางไทย-อินเดีย คร้ังท่ี ๑๑  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  21-22 ก.พ.60  

183 
ภาษาตะวันออก/เอเชียใต ผศ.ดร.ชานปวิชช  ทัดแกว 

วิทยากรในโครงการสัมมนา "ทิศทาง
การศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ประเทศไทย”  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  25-มี.ค.-60 

184 

ภาษาตะวันออก/เอเชียใต 

ผศ.ดร.ชานปวิชช  ทัดแกว วิทยากรบรรยายเร่ือง "การเขาใจ
ความหมายพระไตรปฎก" 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

29-พ.ค.-60 

185 
ภาษาตะวันออก/เอเชียใต 

ผศ.ดร.ชานปวิชช  ทัดแกว วิทยากรบรรยายและแนะแนวการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  

โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  31-ก.ค.-60 

186 
ภาษาตะวันออก/เอเชียใต 

ผศ.ดร. ชานปวิชช ทัดแกว  กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ 
คร้ังท่ี 13 "พระศรีอาริยเมตไตรยในพทุธ
ศาสนายุคตน"  

หอพระไตรปฎกนานาชาติ คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  

187 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน รศ.ดร.กนกวรรณ  เลาห
บูรณะกิจ คะตะกิริ 

การสัมมนาเร่ืองคลังขอมูลภาษาญี่ปุนเพื่อ
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุน 

The Japan Foundation 1 มิ.ย. -30 ก.ค.60 

188 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน รศ.ดร.กนกวรรณ  เลาห
บูรณะกิจ คะตะกิริ 

การสัมมนาเร่ืองการใชพจนานุกรมกับการ
สอนการแปลในประเทศไทย 

The Japan Foundation 1 ส.ค. -30 ก.ค.61 

189 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน รศ.ดร.กนกวรรณ  เลาห
บูรณะกิจ คะตะกิริ 

การประเมินเอกสารการสอนและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส.ค.-ก.ย.60 

190 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน รศ.ดร.อรรถยา  สุวรรณ
ระดา 

ประเมินผลงานของผูขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
20ก.ย.60 

191 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน รศ.ดร.อรรถยา  สุวรรณ
ระดา 

การประชุมวิชาการ JSAT 2017 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

21ก.ย.60 

192 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน ผศ.ดร.นํ้าทิพย  เมธเศรษฐ อานประเมินรายงานวิจัยเร่ือง "ปญหาการ
แปลภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย -ปญหา 
สาเหตุ และขอเสนอแนะ-" 

คณะศิลปศาสตร,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก.ย.60 

193 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน ผศ.ดร.ยุพวรรณ  โสภิตวุฒิ
วงศ 

เปนผูตรวจบทความ เร่ือง "การศึกษาความ
เขาใจความแตกตางของไกไรโงะกับคํา
ประเภทอื่นท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน ของ
ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย" 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 16-พ.ย.-60 

194 ปรัชญา ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจร
ศักด์ิ 

วิทยากรงานเสวนาวิชาการและการสะทอน
การเรียนรูรวมกันประจําป 60 

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร ม.
ธรรมศาสตร 

ปการศึกษา2560 

195 ปรัชญา อ.ดร.ปยฤดี ไชยพร ขอเชิญเปนอาจารยพิเศษ วิชา 01999033 
ศิลปการดําเนินชีวิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 21,28 ส.ค.60 และ 4 
ก.ย.60 

196 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน วิทยากรในงาน "อธิการบดีพบประชาคม
รอบ 1 ป: กาวตอไปของจุฬาฯ" 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาฯ 31-พ.ค.-60 

197 ภาษาศาสตร อ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท อาจารยพิเศษ รายวิชา ปริทัศนภาษา คณะศิลปศาสตร ม.มหิดล ศาลายา 28-ส.ค.-60 

198 ภาษาศาสตร อ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ รับเชิญบรรยายใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
นโยบายสังคมและการพัฒนา (นานาชาติ) 
ในหัวขอเร่ือง Body language and 
communication และ Communication 
and logic  

คณะสังคมศาสตร ม.ธรรมศาสตร ทา
พระจันทร  

1 และ 8 กันยายน 
2560  

199 ภาษาศาสตร อ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง
เคร่ืองมือวิจัยในการทําการศึกษาวิจัยเร่ือง 
"ความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงของ
แบบทดสอบการพูดไมชัดและสั่นพอง
ผิดปกติฉบับภาษาพมา" เพื่อพัฒนาให
เหมาะสมกับการศึกษาในคร้ังน้ี 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและ
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

14 กันยายน 2560 

200 ภูมิศาสตร ผศ.ดร.พรรณ ีชีวินศิริวัฒน หนังสือเรียนสังคมศึกษา สาระการเรียนรู
ภูมิศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

สํานักพิมพ สสร  เมษ 60 - สค 61  

201 ศิลปการละคร ศ.พรรัตน ดํารุง พิจารณาผลงานสรางสรรคของคณาจารย
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร มรภ.สวนสุนันทา   
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202 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต เปนวิทยากรอบรมกลวิธีการสอนวรรณคดี
ไทยแกครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักราชบัณฑิตยสภา 26-พ.ย.-59 

203 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทิตย  ชีรวณิชยกุล วิทยากรบรรยายในหัวขอเร่ือง "พระ
อัจฉริยภาพดานภาษาและวรรณกรรม" 

กระทรวงวัฒนธรรม 27-เม.ย.-60 

204 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต เปนวิทยากรใหความรูเร่ือง "คุณคาของลิลิต
พายัพ" ท่ีจังหวัดเชียงราย ในโครงการ
ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจรดานศิลปะและ
วรรณกรรมประจําพุทธศักราช 60 เร่ือง 
"ศิลปกรรมกับการทํานุบํารุงเมือง" 

สํานักราชบัณฑิตยสภา 2-ธ.ค.-59 

205 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต เปนวิทยากรอบรมกลวิธีการสอนวรรณคดี
ไทยแกครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคเหนือ 

สํานักราชบัณฑิตยสภา 26-ธ.ค.-59 

206 ภาษาตะวันออก/เกาหล ี อ.สุภาพร บุญรุง  เขารวมงานสัมมนาการทําาตําราเรียนภาษา
เกาหล ีในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย  

 Korean Education Center in Thailand 
รวมกับคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  

5-ต.ค.-59 

207 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี วิทยากรในกิจกรรม สัมมนาหัวขอ "รูไว..
กอนตัดสินใจเรียน ปริญญาโทท่ีญี่ปุน" ใน
งานแนะแนวศึกษาตอ ประเทศญี่ปุน 
JEDUCATION FAIR 2017   

JEDUCATION  5-ก.พ.-60 

208 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  บรรยาย เร่ือง การสื่อความหมายในหนวย
สรางกริยาเรียงภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

NIDA 31-มี.ค.-60 

209 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร วิทยากรบรรยายทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง เร่ือง Folklore in Contemporary 
Thai Society 

School of Forign Languages, Peking 
University 

23-29 ต.ค. 59 

210 ศูนยการแปลฯ ผศ.ดร.หน่ึงหทัย แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยากรบรรยายเร่ือง "วาทกรรมวิเคราะห" 
"การจับประเด็น จุดมุงหมายและการว
เคราะหเจตนารมณ" "ทักษะจําเปนในการ
ปฏิบัติงานลาม" และ "การฟงเพื่อจับ
ใจความและการจับประเด็นสําคัญ"  

กรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 16-ก.พ.-60 

211 บรรณารักษศาสตร อ.ดร.ทรงพันธ  เจิมประยงค วิทยากรในการเสวนาเร่ือง "จากปกถึงเน้ือใน
...อะไรคือลิขสิทธ์ิ" ณ หอง Meeting room 
4 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ  

กรมทรัพยสินทางปญญา 13-ธ.ค.-59 

212 บรรณารักษศาสตร  อ.ดร.ทรงพันธ  เจิมประยงค  วิทยากรในการเสวนาเร่ือง "จากปกถึงเน้ือใน
...อะไรคือลิขสิทธ์ิ"  

กรมทรัพยสินทางปญญา  13-ต.ค.-59 

213 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร ประพันธบทรอยกรองรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช "๘๙ พรรษาแหงภูมิ
พลังแผนดิน" 

กรมศิลปากร 29-ธ.ค.-59 

214 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.หน่ึงหทัย แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีสื่อสารภาษา (ลาม) 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 9-ก.พ.-60 

215 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.หน่ึงหทัย แรง
ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยากรผูเช่ียวชาญดานการลามในโครงการ
ฝกอบรมลามสาํหรับการคุมครองสวัสดิภาพ
ผูเสียหายจากการคามนุษย (ภาษา
เวียดนาม)  

กองตอตานการคามนุษย 22-24 มี.ค. 60   

216 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.ดินาร บุญธรรม  วิทยากรนํานักเรียนนายรอยช้ันปท่ี 2 ท่ี
ศึกษาวิชาไทยศึกษา ไปทัศนศึกษา ณ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม และ 
พระบรมมหาราชวัง 

กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา 
โรงเรียนนาย รอยพระจุลจอมเกลา 

12-พ.ย.-59 

217 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.ดินาร บุญธรรม  อ.พิเศษในรายวิชา HI 4105 ประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ของนักเรียนนาย
รอยช้ันปท่ี 4 โดยบรรยายในหัวขอ “อารย
ธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นสมุทร” 
และ “อินโดนีเซียจากสมัยอาณานิคมถึงยุค
ปจจุบัน”  

กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา 
โรงเรียนนาย รอยพระจุลจอมเกลา  

3-พ.ย.-59 

218 บรรณารักษศาสตร  ผศ.ดร. พิมพรําไพ เปรม
สมิทธ 

เปนผูอภิปราย หัวขอ “Educating LIS 
Professionals in the Age of Big Data: 
Trends and Vision for Asia-Pacific” ใน
การ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ A-LIEP 
2016 - The Asia-Pacific Conference on 
Library & Information Education and 
Practice (A-LIEP) ณ เมือง Nanjing 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

คณะกรรมการการจดัประชุม A-LIEP 2016  4 พ.ย. 59 
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219 ภาษาตะวันตก/อิตาเลียน ผศ.ดร.สรรควัฒน  ประดิษฐ
พงษ 

วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษแกบุคลากรคณะ
นิเทศศาสตร 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ 5,12,19,26 ต.ค. 59 
เวลา17.00 - 19.00 
น. 

220 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงรางวิจัยเร่ือง 
"สรางแผนท่ีแนวคิดกึ่งอาณานิคมไทย: 
ทฤษฎี ประวัติศาสตรและวรรณกรรม" ขอ
งอ.กฤษฎา ขํายัง สังกัดสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 22-ธ.ค.-59 

221 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ประธานสอบวิทยานิพนธเร่ือง "การ
ประกอบสราง "ความเปนผีผูหญิง" ใน
ภาพยนตรผีไทยระหวาง พ.ศ.2544-2557" 
ของนายธนวัฒน ปญญานันท นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร วันท่ี 19 ธ.ค. 59 เวลา 
13.00 น.  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 16-ธ.ค.-59 

222 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.พิริยะดิศ  มานิตย อ.พิเศษสอนรายวิชา 01374342 
วรรณกรรมฝร่ังเศสคัดสรร 2 

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

16 ม.ค.-12 พ.ค. 60 

223 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย
เร่ือง "Dignity in Humility: The 
Representation of Central Female 
Characters in Thai Literary Works" เพื่อ
ลงตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 18-พ.ค.-59 

224 ภาษาศาสตร อ.ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท วิทยากรบรรยายโครงการประกวดสุนทร
พจนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏรธานี 

9-มี.ค.-60 

225 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"Women's Portrayal in Lesbian Films" 
เพื่อลงตีพิมพในวารสาร"มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยทักษิณ ปท่ี 12 
ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 60) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

6-ต.ค.-59 

226 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"พัฒนาการอัตลักษณทางเพศของนวนิยาย
สะทอนสังคมเพศท่ีสาม พ.ศ.2516-2557" 
เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการ 
"มนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ" ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 60 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

7-มี.ค.-60 

227 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป วิทยากรพิเศษบรรยายหัวขอ "ประวัติศาสตร
ยุโรป: การกอรางของรัฐชาติ และระบบการ
ประกันสันติภาพในยุโรปกอนเขาสู
สงครามโลก" 

คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 25-ม.ค.-60 

228 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป วิทยากรพิเศษบรรยายหัวขอ "ประวัติศาสตร
ยุโรปในชวงสงครามโลกท้ังสองคร้ัง จนถึง
สิ้นสุดสงครามเย็น" 

คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 1-ก.พ.-60 

229 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป วิทยากรพิเศษบรรยายหัวขอ "พัฒนาการ
การบูรณาการยุโรปจากประชาคมถานหิน
และเหล็กแหงยุโรปมาสูสหภาพยุโรป" 

คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 8-ก.พ.-60 

230 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท  อ.พิเศษ วิชา ท.765 วรรณกรรมไทยกับ
ประวัติศาสตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร 3-พ.ย.-59 

231 ภาษาศาสตร อ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวขอ "Data 
Collection in Qualitative Research:An 
Ethnographic Approach" 

คณะศิลปศาสตร ม.ธรรมศาสตร ทา
พระจันทร 

25-ก.พ.-60 

232 ภาษาศาสตร ผศ.ดร.ธีราภรณ รติธรรมกุล กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการ
สื่อสาร  คณะศิลปศาสตร มธ. ทาพระจันทร 

16-ก.พ.-60 

233 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  ประเมินบทความ จํานวน 2 บทความ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

ต.ค.59 และ พ.ย.59 

234 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เร่ือง 
"แมบานการเมือง 2475: การปฏิวัติผาน
พื้นท่ีบานและอุดมการณครอบครัวโดย
ภรรยาคณะราษฎร" 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19-ม.ค.-60 

235 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.วรุณีอุดมศิลป กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เร่ือง 
“ความรักและความเสื่อมสลายแหงรัก ใน เล
กูม เด ชูร และ โลตอน อา เปแก็ง ของบอ
ริส วิยอง”  

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  17 ก.พ. 60   
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236 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง ผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 29-พ.ย.-59 

237 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง ผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8-พ.ค.-60 

238 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.วรุณี  อุดมศิลป บรรยายพิเศษระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย วิชา ฝป.632 
การอานวรรณกรรมเชิงวิเคราะหประจําภาค 
1 ปการศึกษา 59 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 7-21 ต.ค.59 

239 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เร่ือง 
"เมือง" ในกวีนิพนธไทยรวมสมัย ของน.ส.
ณัฐธิดา ศิริชัยยงบุญ นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ฒหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร วันท่ี 3 พ.ค. 60 เวลา 
13.30-16.30 น. ณ หองประชุม ศศ. 217 
อาคารคณะศิลปศาสตร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3-พ.ค.-60 

240 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ กรรมการสอบวิทยานิพนธของน.ส.ณปภัช 
มานินพันธ เร่ือง "อุดมการณของชนช้ันกลาง
ไทยในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของ ว.
วินิจฉัยกุล" นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันท่ี 9 มิ.ย. 60 
เวลา 9.30-12.30 น. ณ หองประชุม ศศ.
217 ตึกคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 9-มิ.ย.-60 

241 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ เปนอ.พิเศษรายวิชา ท.765 วรรณกรรมไทย
กับประวัติศาสตร ใหกับนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาภาษาไทย ประจําภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 59 ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 และ 17 
พ.ย. 59 เวลา 9.30-12.30 น. ณ หอง
บรรยาย ศศ.211 อาคารคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

10 และ 17 พ.ย. 59 

242 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร กรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธเร่ือง 
"อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาติพันธุใน
พิธีกรรมแหงชีวิต ชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา" ของนายเปรมวิทย วิวัฒน
เศรษฐ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา 17-พ.ค.-60 

243 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร วิทยากรพิเศษบรรยายเร่ือง "การวิจัยทางคติ
ชนวิทยา: อดีต ปจจุบัน อนาคต" 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 20-เม.ย.-60 

244 ภาษาศาสตร ผศ.ดร.ทิพยาวัฒน พิทยา
ภรณ 

รับเชิญเปนอ.พิเศษ หัวขอ การแปรและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ณ หอง 128 อาคาร
สิริวิทยา คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

5-ต.ค.-59 

245 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ วิทยากรในการอบรม "การเตรียมความ
พรอมเพื่อเขารวมการแขงขันกิจกรรม Mot 
d'or  

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 24-ก.พ.-60 

246  หนวยบริหารวิชาอารยธรรม
ไทย  

อ.สถาพร อรุณวิลาศ วิทยากร บรรยายพิเศษรายวิชา 2501651 
มรดกทางวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทย 
(ตน/59) หัวขอเร่ือง "ศิลปะพระพุทธรูปสมัย
ตางๆในประเทศไทย" 

คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

9-พ.ย.-59 

247 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทิตย  ชีรวณิชยกุล วิทยากรใหความรูกับเจาหนาท่ีในหัวขอเร่ือง 
"ขอควรระวังในการเขียนบันทึกและหนังสือ
ราชการ"  

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 16-พ.ค.-60 

248 ภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร A Mid-Summer Day with Shakespeare คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  21-เม.ย.-60 

249 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  หัวหนาโครงการเขียนบทเรียน Englsih 
Application 2 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ต.ค.59-ก.ย.60 

250 ภาษาศาสตร อ.ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท เปนผูทรงคุณวุฒิวิพากยบทความในโครงการ
สรรพวิทยา บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
 
 
 
 

11-มี.ค.-60 
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251 ภาษาศาสตร อ.ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ม.
ธรรมศาสตร 

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 1-เม.ย.-60 

252 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ เปนวิทยากรโครงการบรรยายเสริมสราง
ประสบการณดานการวิจัย "วรรณคดี" ใน
วันท่ี 31 มี.ค. 60 เวลา 10.30-12.30 น. ณ 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม 

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

31-มี.ค.-60 

253 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ผูทรงคุณวุฒิอานบทความสําหรับการ
ประชุมวิชาการป.ตรี (นกยูง) 

คณะอักษรฯ จุฬาฯ 11-18 มี.ค. 60 

254 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความสําหรับการ
ประชุมวิชาการป.ตรี (นกยูง) 

คณะอักษรฯ จุฬาฯ 18-มี.ค.-60 

255 หอพระไตรปฎกนานาชาติ  อ.แมชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภา
พรรณ ณ บางชาง)  

วิทยากรบรรยายใน หัวขอ "เรียนรูความสุข
ผานการสืบทอดพระไตรปฎก 2,600 ป" 
เร่ือง  “CU  PRINT  TOMORROW”  

โครงการสัมมนาพนักงานโรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18-ก.พ.-60 

256  หนวยบริหารวิชาอารยธรรม
ไทย  

อ.ดร. เพิ่มทิพย บัวเพ็ชร วิทยากรงานเสวนาอาศรมวิจัย หัวขอเร่ือง 
"เร่ืองเลาชีวิตจริงของผูหญิงตางวัฒนธรรม: 
กรณีศึกษาจากนิตยสารสําหรับผูหญิงใน
ประเทศไทยและประเทศอังกฤษ" 

งานวิจัย  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2-พ.ค.-60 

257 บรรณารักษศาสตร ผศ.ดร. พิมพรําไพ เปรม
สมิทธ 

คณะกรรมกรพิจารณาการนําเสนอผลงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน ในการประชุม
วิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ัง
ท่ี 9   

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ 

วันท่ี 30, 31 มี.ค. 
และ 1 เม.ย. 60 

258 บรรณารักษศาสตร อ.ดร.ทรงพันธ  เจิมประยงค วิทยากรบรรยายหัวขอ "การวิจัยออนไลน : 
แนวโนมและขอควรระวัง" ในการประชุม
วิชาการชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําป 59 เร่ือง ประเทศไทย 4.0 กับ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Thailand 4.0 
and Academic Libraries) 

ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

16-ธ.ค.-59 

259 ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร กรรมการตัดสินรางวัล "สดใสอวอรด คร้ังท่ี 
17" 

บจก.ดรีมบอกซ 26-พ.ย.-59 

260 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ของ 
น.ส. ดวงกมล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 20-มิ.ย.-60 

261 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"ความเงียบอัตลักษณของวัฒนธรรมญี่ปุน
ในนวนิยายเร่ือง Obasan" เพื่อลงตีพิมพใน
วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

20-ม.ค.-60 

262 บรรณารักษศาสตร อ.ดร.ทรงพันธ  เจิมประยงค อนุกรรมการพิจารณาพิจารณาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตรเพื่อการศึกษา ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ณ หองประชุม ช้ัน 2 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 15-ก.ย.-59 

263 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร กรรมการสอบวิทยานิพนธเร่ือง นวนิยาย
แนวเกมออนไลนของไทย: การศึกษาในเชิง
โครงสรางและสหบท ของ นายภัทรพงษ ชุน
ใช 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 24-พ.ค.-60 

264 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร กรรมการสอบวิทยานิพนธเร่ือง นวนิยายชุด 
"ลูกเปดข้ีเหร" ของสํานักพิมพแจมใส: 
ความสัมพันธระหวางแบบเร่ืองกับแนวคิด
เร่ืองความงามของผูหญิงในสังคมไทย ของ 
น.ส.พิลาสณิี อินทรพยุง) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 24-พ.ค.-60 

265 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร วิทยากรบรรยายหัวขอ "ถึงเวลาลงมือเขียน" 
ใหหลักสูตร CHULA Newcomers เติม
หัวใจใหเปนจุฬาฯ (การปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม สายปฏิบัติการ รุนท่ี 78) 

ฝายพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย 

30-มี.ค.-60 

266 ภาษาตะวันตก/อิตาเลียน รศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล วิทยากรโครงการปฐมนิเทศอ.ใหมและ
นักวิจัยใหมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอ.
ใหมและนักวิจัยใหม รุนท่ี 13 
 
 
 

ฝายพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย จุฬาฯ 

15-ธ.ค.-59 
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267 บรรณารักษศาสตร อ.ดร.ทรงพันธ  เจิมประยงค วิทยากร โครงการปฐมนิสเทศอ.ใหมและ
นักวิจัยใหม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอ.
ใหมและนักวิจัยใหม รุนท่ี 13 เร่ือง ลิขสิทธ์ิ
การใชสื่อเพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมอ
มารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ฝายพัฒนาบุคลาการ สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

20-ธ.ค.-59 

268 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.พิริยะดิศ  มานิตย พิจารณาผลงานวิชาการ ฝายวิจัย คณะอักษรศาสตร 19 เม.ย. - 19 พ.ค. 
60 

269 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  ประเมินผลงานท่ีขอรับทุนสนับสนุนไปเสนอ
ผลงานในการประชุม ณ ตางประเทศ 

ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ธ.ค.59 

270 บรรณารักษศาสตร ผศ.ดร. พิมพรําไพ เปรม
สมิทธ 

วิทยากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู : 
หลักสูตรและการจัดการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ณ หองประชุม 307 คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร 
ภูมิศาสตร คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 11 ต.ค. 59 

271 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ผูทรงคุณวุฒ ิวิพากษวิทยานิพนธ ภาควิชาภาษไทย ม.เกษตรฯ 26-ก.พ.-60 

272 ภาษาอังกฤษ  รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน  วิทยากรในโครงการสัมมนาวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ในหัวขอ "การอภิปราย
งานวิจัยและวิพากษโครงรางวิทยานิพนธ
ของโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฟาเพื่อการสื่อสาร
ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาค
พิเศษ ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1-พ.ค.-59 

273 ภาษาศาสตร อ.ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ "กลสัทศาสตร
ภาษาไทยเบ้ืองตน" 

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5-เม.ย.-60 

274  หนวยบริหารวิชาอารยธรรม
ไทย  

อ.ดร. เพิ่มทิพย บัวเพ็ชร วิทยากรบรรยายพเิศษรายวิชา 2201632 
ปริจเฉทในภาษาไทย (ปลาย/59) หัวขอเร่ือง 
"เพศสภาพกับวาทกรรม" 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18-เม.ย.-60 

275 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ผูทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ ภาควิชาภาษาไทย ม.เกษตรฯ 23-เม.ย.-60 

276 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ผูทรงคุณวุฒิอานบทความสรรพศาสตร
สรรพศิลป 

ภาควิชาภาษาไทย ม.ธรรมศาสตร 14-พ.ค.-60 

277 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย บรรยายอรรถศาสตรปริชาน  ใหแก
นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภาควิชาภาษาไทย ม.ธรรมศาสตร 7-มี.ค.-60 

278 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย บรรยายอรรถศาสตรปริชาน  ใหแก
นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภาควิชาภาษาไทย ม.ธรรมศาสตร 14-มี.ค.-60 

279 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย บรรยายแบบลักษณภาษากับการศึกษา
ภาษาไทยเชิงประวัติ 

ภาควิชาภาษาไทย ม.นเรศวร 18-พ.ย.-59 

280 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ผูทรงคุณวุฒิสอบโครงรางวิทยาพนธ ภาควิชาภาษาศาสต ม.เกษตรฯ 28-มี.ค.-60 

281 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย กรรมการสอบวิทยานิพนธ ภาควิชาภาษาศาสตร จุฬาฯ 25-พ.ค.-60 

282 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย กรรมการสอบวิทยานิพนธ ภาควิชาภาษาศาสตร จุฬาฯ 29-พ.ค.-60 

283 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย กรรมการสอบวิทยานิพนธ ภาควิชาภาษาศาสตร จุฬาฯ 31-พ.ค.-60 

284 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ผูทรงคุณวุฒิอานบทความสําหรับการ
ประชุมนานาชาติทางภาษาศาสตร 

ภาควิชาภาษาศาสตร จุฬาฯ 28-ก.พ.-60 

285 ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 60)  

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตรคณะ 
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

13-ม.ค.-60 

286 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.พิริยะดิศ  มานิตย รายวิชาวรรณกรรมฝร่ังเศสคัดสรร 2 ภาควิชาวรรณคดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาคปลาย 59 

287 ประวัติศาสตร อ.ดร.ตุลย อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

ผูทรงคุณวุฒิวิจารณความกาวหนา
วิทยานิพนธ "สงครามเวียดนามในทัศนะของ
คนเวียดนามพลัดถ่ิน" 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษร
ศาสตร จุฬาฯ 

25-พ.ย.-59 

288 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย บรรยายภาษาไทยกบัการเขียนวิทยานิพนธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาฯ 17-ม.ค.-60 

289 ปรัชญา อ.ดร.ปยฤดี ไชยพร อ.พิเศษ วิชา 01999033 ศิลปการดําเนิน
ชีวิต 

ม.เกษตรศาสตร ภาคปลาย/59 

290 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี เขารวมกิจกรรมพิธีปด โครงการ Re-
inventing Japan Project ซึ่ง เปน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 
ระหวางมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศ
ญี่ปุน  
 

มหาวิทยาลัย Kyushu  16-20 ก.พ. 60  
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291 บรรณารักษศาสตร อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน ผูทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพดานเน้ือหาของ
บทความวิจัย วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
Suranaree Journal of Social Science  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 26-พ.ค.-60 

292 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  ประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงผศ. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 5-เม.ย.-60 

293 บรรณารักษศาสตร ผศ.ดร. พิมพรําไพ เปรม
สมิทธ 

วิทยากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู : 
หลักสูตรและการจัดการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ณ หองประชุม 307 คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 11-ต.ค.-59 

294 ภาษาตะวันออก/เวียดนาม รศ.ดร.มนธิรา  ราโท สอบวิทยานิพนธ Ms.Nguyen Thi Chau มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.เมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 

23-พ.ย.-59 

295 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  บรรณาธิการ วารสารการแปลและการลาม 
4 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสมาคมนักแปลและลาม
แหงประเทศไทย 

ม.ค.-ก.ค.60 

296 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"ปริมณฑลแหงรัก: เร่ืองของเซ็กซ อํานาจ 
และความรัก" และเร่ือง "มงกุฎหลาบ: สตรี
นิยมโรแมนติก" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 29-พ.ย.-59 

297 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  ประเมินโครงรางวิทยานิพนธเร่ืองการ
วิเคราะหเปรียบเทียบการแปลนวนิยายเร่ือง 
'ฆาตกรรมรถดวน' โดย ลักษนธงค จาก
ตนฉบับนวนิยายเร่ือง Murder on the 
Criont Express ของ อกาธา คริสต 

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง
เจารําไพพรรณ ี

27-มี.ค.-60 

298 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬากรณ  วิทยากรในการอบรม วิปสสนากรรมฐาน 
(ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ) ตามแนวทาง
ของทานอูบาข่ิน สอนโดยทานอ.โกเอ็นกา  

มูลนิธิสงเสริมวิปสสนากรรมฐานในพระสังฆ 
ราชูปถัมภ จังหวัด นครศรีธรรมราช 

1 – 13 ธ.ค. 59   

299 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬากรณ วิทยากรในการอบรมวิปสสนากรรมฐาน 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามแนวทาง
ของทานอูบาข่ินสอนโดยทานอ.โกเอ็นกา 

มูลนิธิสงเสริมวิปสสนากรรมฐานในพระ
สังฆราชูปถัมภ  

1 - 13 ธ.ค. 59 

300 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ดําเนินรายการวิทยุอักษรพาที รายการอักษรพาที วิทยุจุฬาฯ 1-ก.พ.-60 

301 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ผูดําเนินรายการอักษรพาที (วิทยากร อ.ดร.
มิ่งมิตร  ศรีประสิทธ์ิ) 

รายการอักษรพาที วิทยุจุฬาฯ 20-มี.ค.-60 

302 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย บรรยายรายการวิทยุอักษรพาที รายการอักษรพาที วิทยุจุฬาฯ 2-ธ.ค.-59 

303 ภาษาตะวันตก/เยอรมัน อ.ดร.ธนกร  แกววิภาส วิทยากรสอนเตรียมความพรอมใหแก
นักเรียนดานไวยากรณเยอรมัน ทักษะการ
ฟงและทักษะการพูด 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 9 ม.ค. - 10 ก.พ. 60 

304 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง 
"Adorned Body, Woman's Writing, and 
Emotional Marriage between Chinese 
Women in Snow Flower and the 
Secret Fan" เพื่อลงตีพิมพในวารสาร 
MANUSYA: Journal of Humanities 

วารสาร MANUSYA: Journal of 
Humanities 

10-มี.ค.-60 

305 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

26-ต.ค.-59 

306 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
วิชาการ 

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21-ก.พ.-60 

307 ปรัชญา ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะ
ญาณ  

อ.พิเศษ วิชา ปก.337 อภิปรัชญาเบ้ืองตน วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

9 และ 16 พ.ย. 59 

308 ภาษาอังกฤษ  ผศ.กฤศ เอี่ยมหฤท ออกขอสอบกฟฝ และออกขอสอบ CU-TEC ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ส.ค. 59 - พ.ค. 60 

309 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร ผูทรงคุณวุฒิวิจารณบทความในงานประชุม
วิชาการ Thai Studies Student 
Symposium 2016 

ศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร 21-พ.ย.-59 

310  หนวยบริหารวิชาอารยธรรม
ไทย  

อ.ดร. เพิ่มทิพย บัวเพ็ชร วิทยากรบรรยายพเิศษรายวิชา 2200602 
Contemporary Thailand (ปลาย/59) 
หัวขอเร่ือง "Gender Diversity in 
Contemporary Thailand" 

ศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6-ก.พ.-60 

311 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬากรณ วิทยากรบรรยายโครงการอบรมภาษา
ฝร่ังเศสดานกฎหมาย ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และเทคนิคลามเบ้ืองตน 1  

ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬา
ฯ 

ระหวางเดือนพ.ย. 59 
- ม.ค. 60/ทุกวันศุกร 
เวลา 13.00-15.00 น. 



ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. งานบริการวิชาการท่ีทํา หนวยงานท่ีเชิญ ชวงเวลาท่ีเชิญ 

312 ภาษาอังกฤษ  รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน  ผูทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย สกว. 59 

313 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต เปนกรรมการใหสถาบันไทยศึกษา คัดกรอง
คําประพันธโศกาลัย 

สถาบันไทยศึกษา 20-ธ.ค.-59 

314 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  สอบวิทยานิพนธ Corpus-based study of 
Neon Synonyms 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 7-ธ.ค.-59 

315 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย ประธานโครงการจัดทําขอสอบวัดระดับ
ความรูภาษาไทยชาวตางชาติ 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร ส.ค. 59-ก.ค. 60 

316 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย วิทยากร บรรยายการเขียนรายงานการ
ประชุม 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร 19-มิ.ย.-60 

317 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร วิทยากรบรรยายเร่ืองการกําหนดประเด็น
และการจับประเด็น  ใน "โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการเขียนบันทึกและจดหมาย
ติดตองาน" 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

29-มี.ค.-60 

318 ภาษาไทย อ.ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง "การเขียนรายงานการ
ประชุม" ใหแกบุคคลท่ัวไป 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

31 พ.ค. 60  

319 ภาษาไทย อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย วิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง "การเขียนบันทึก/จดหมาย
ติดตองาน และการเขียนรายงานการ
ประชุม" ใหแกบุคคลท่ัวไป 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

12-มิ.ย.-60 

320 ศูนยการแปลฯ อ.ดร.ทองทิพย  พูลลาภ บรรยายในรายวิชา LCCD 633 ช่ือวิชา 
Seminar: Translation 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2-มี.ค.-60 

321 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง "อุป
ลักษณเชิงพื้นท่ีในนิยายเร่ือง แมเบ้ีย และ
ภาพยนตรเร่ือง งูเกงกอง: นัยของปมทางจิต
กับสัญชาตญาณทางเพศ" เพื่อลงตีพิมพใน
วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

6-มี.ค.-60 

322 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง "The 
Cult of Heroes: A socio-Linguistic 
Analysis" เพื่องลงตีพิมพในวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

11-ต.ค.-59 

323 ปรัชญา  อ.ดร. ปยฤดี ไชยพร  วิทยากรในหัวขอ "ความยุติธรรมทาง
เศรษฐกิจในกระแสโลก รวมสมัยใตอิทธิพล
เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ (disruptive 
technology)" ในการสัมมนา วิชาการ
ประจําป 59  

สมาคมปรัชญาและศาสนา แหงประเทศไทย   24 ธ.ค. 59  

324 ปรัชญา  ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะ
ญาณ  

วิทยากรในหัวขอ "เครือขายสังคมออนไลน 
(social network) กับการลงโทษทางสังคม" 
ในการสัมมนาวิชาการประจําป 59 ของ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย  

สมาคมปรัชญาและศาสนา แหงประเทศไทย   24 ธ.ค. 59  

325 ภาษาอังกฤษ  อ.รศนาภรณ  วีรวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินขออสอบ
คณะจิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซนตหลุยส 

สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาจิตวิทยา
การประกอบธุรกิจนานาชาติ คณะจิตวิทยา 
วิทยาลัยเซนตหลุยส 

เม.ย.-พ.ค. 60 

326 ภาษาศาสตร ผศ.ดร.ธีราภรณ รติธรรมกุล เปนผูทรงคุณวุฒิกรรมการวิพากษหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศา
สตรดุษฎีบัณพิต สาขาวิชาภาษาศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร ม.นเรศวร 

สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร ม.
นเรศวร 

30-ธ.ค.-60 

327 บรรณารักษศาสตร ผศ.ดร. สมศักด์ิ  ศรีบริสุทธ์ิ
สกุล 

วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมการเรียนรูสุขภาวะ เครือขายสราง
ปญญา คร้ังท่ี 3/59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"สรางแรงบันตาลใจบรรณารักษ เสริมสราง
หองสมุด" ในหัวขอ "ปรับเปลี่ยนความคิด 
พลิกแพลงวิธีทํา เสริมพลังหองสมุด" ณ 
อาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ สสส. หอง 201  

สํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ 

17-พ.ย.-59 

328 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส  ผูประเมินบทความเพื่อตีพิมพในวารสาร 
JITT การแปลขาวใน Website ขาว
ภาษาอังกฤษ 

สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ ม.ค.-60 

329 ภาษาอังกฤษ  อ.ดร.ปรีณา แขงขัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงาน ก.พ. ธ.ค.59-พ.ค.60 

330 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาราชการเพื่อ การสื่อสารท่ีสรางสรรค 
สงเสริมคุณภาพชีวิต สรางพลังความรัก
ความสามัคคีและความเปนหน่ึงเดียวของ
สํานักงาน ก.พ. และสรางเครือขายการ 
ทํางานเปนทีมระหวางก.พ.ใหเขมแข็งย่ิงข้ึน 

สํานักงาน ก.พ.  ต้ังแตเดือนพ.ย. 58 ถึง
เดือนก.ย. 59 ทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 
16.30-16.30 น. ณ 
สํานักงาน ก.พ.จังหวัด
นนทบุรี 
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ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. งานบริการวิชาการท่ีทํา หนวยงานท่ีเชิญ ชวงเวลาท่ีเชิญ 

331 วรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิ
สาร 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิทยานิพนธ 
จํานวน 3 ฉบับ เพื่อรับทุนวิจัย 

สํานักงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

6-ม.ค.-60 

332 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต คณะกรรมการโครงการแขงขันทักษะการใช
ภาษาไทยของเยาวชน 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา  26-พ.ย.-59 

333 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬากรณ วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะงานของบุคลากรหลักสูตร การอบรม
ภาษาฝร่ังเศสดานกฎหมายและ
ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน 1 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

4 พ.ย. 59 - 27 ม.ค. 
60 

334 ภาษาตะวันตก/ฝร่ังเศส ผศ.ดร.พิริยะดิศ  มานิตย รายการวิทยุ ฮ นกฮูก  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม.ย.-60 

335 ภาษาตะวันออก/เอเชียใต  ผศ.ดร.ชานปวิชช ทัดแกว วิทยากรและผูดําเนินรายการ ในงานการ
สัมมนาทางวิชาการ "โสรมสรวงศิรธิรางค 
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมัยสุโขทัยและ
อยุธยาตอนตน 

สํานักวรรณกรรม และประวัติศาสตร กรม
ศิลปากร  

19 ธ.ค. 59 เวลา 
8.00-16.30 น.  

336 ภาษาอังกฤษ  รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน  ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานวิจัย
มนุษยศาสตร 

สําานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วาระดํารงตําแหนง
ต้ังแต 1 ต.ค. 59 ถึง
วันท่ี 30 ก.ย. 2561  

337 ภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร คณะกรรมการวิทยานิพนธรนะดับ
มหาบัณฑิต "A Corpus-based study on 
contrastive adverbial use in academic 
writing" 

หลักสูตร M.A. in English Language 
Teaching 

16-ธ.ค.-59 

338 ภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.ดารินทร ประดิษฐ
ทัศนีย 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

29-มิ.ย.-60 

339 ภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.ดารินทร ประดิษฐ
ทัศนีย 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ หลักสูตรปรัชญาดุษดีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4-มิ.ย.-60 

340 ภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร บรรยายรายวิชา TE 818 Seminar in 
Teaching World Englishes  

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร   

20 ก.พ. และ 5, 12, 
19 มี.ค. 59, 8, 23 
เม.ย.60 

341 บรรณารักษศาสตร ผศ.ดร. สมศักด์ิ  ศรีบริสุทธ์ิ
สกุล 

วิทยากรบรรยายในหัวขอ "หองสมุดดิจิทัล
ในฐานะศูนยบมเพาะทางปญญาเพื่อ
การศึกษาเรียนรูในยุคดิจิทัล"  ในการ
ประชุมวิชาการหองสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดลประจําป 59 เร่ือง 
"บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู
สังคมดิจิทัล" ณ หองประชุมเทพรัตนทันต
กิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 24 พ.ย.59 เวลา 
14.45 - 16.30 น. 

342 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ท่ีปรึกษาการจัดทําหองนิทรรศการ
ประวัติศาสตรไทย และพระราชกรณียกจิ 
สมเด็จบูรพกษัตริย อุทยานราชภักด์ิ 

อุทยานราชภักด์ิ ต้ังแต ก.พ. 60 

343 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ท่ีปรึกษาการจัดทําหองนิทรรศการ
ประวัติศาสตรไทย และพระราชกรณียกจิ 
สมเด็จบูรพกษัตริย อุทยานราชภักด์ิ 

อุทยานราชภักด์ิ ต้ังแต ก.พ. 60 

344 ภาษาไทย อ.ดร.นํ้าผึ้ง  ปทมะลางคุล ออกรายการวิทยุ "อักษรภาที"   7-ก.พ.-60 

345 ภาษาไทย อ.ดร.นํ้าผึ้ง  ปทมะลางคุล บรรยายเร่ือง "การใชทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ
กับการศึกษา 

  15-มี.ค.-60 

346 ภาษาตะวันออก/เกาหล ี อาจารยอิสริยา  พาที เปนวิทยากรอบรมภาษาเกาหลีสําหรับผูใช
แรงงานไทย (กระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงแรงงาน 23-30 พ.ย. 60 

 
 

 
 
 



อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวม 67 รายการ 
ระดับชาต ิ   11 รายการ 
ระดับนานาชาติ       56 รายการ 
 

อาจารยเสนอผลงาน/ไปรวมประชุมวิชาการระดับชาติ  11 รายการ 
ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. ช่ือการประชุม สถานท่ีจัด หนวยงานท่ีจัด วันเวลาท่ีจัด 

1 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพันธ 

เขารวมประชุมระดมสมองเร่ือง "การ
เตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติไทย
ศึกษา คร้ังท่ี 13" และ "แนวทางการ
สนับสนุนทุนวิจัยดานมนุษยศาสตร-
สังคมศาสตร" 

หองประชุม 2 ช้ัน 14 
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
กรุงเทพฯ 

หนวยวิจัยมนุษยศาสตร สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)รวมกับ
คณะกรรมการเตรียมการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติไทยศึกษา 

21-ก.ค.-60 

2 ภาษาตะวันออก/
ญี่ปุน 

อ.อิกุม ิมะทซึอ ิ เสนอผลงานรวมกับอ.ชาวญี่ปุน สถาบัน
อื่นๆ ในหัวขอ "เหตุใดเด็กท่ีเกิด จากการ
สมรสขามชาติระหวางญี่ปุนไทย จึงเลือก
เรียนภาษาญี่ปุนในมหาวิทยาลัย: 
ความสําคัญของการเรียนภาษาญี่ปุน 
สําหรับเด็กกลุมน้ี" 

เจแปนฟาวนเดช่ัน 
กรุงเทพฯ 

เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ  วันท่ี 21 ม.ค. 60 

3 ภาษาศาสตร อ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ การประชุมเสนอผลการวิจัย เร่ือง 
"ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ใครชนะ?: 
การแขงขันกันระหวางภาษาโลกกับภาษา
ประจําชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน" 

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร 

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
โครงการวิจัยทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

24-พ.ค.-60 

4 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬา
กรณ 

เขารวมการปาฐกถาพิเศษ "อักษ
ราภิวัฒน" เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ป 
คณะอักษรศาสตร เร่ือง "ความสําคัญ
ของพุทธศาสนศึกษาในโลกวิชาการยุค
ปจจุบัน" 

คณะอักษรศาสตร งานวิจัย คณะอักษรศาสตร 21 ก.ค. 60 เวลา 
13.00-16.00 น. 

5 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬา
กรณ 

เขารวมการปาฐกถาพิเศษ "อักษ
ราภิวัฒน" เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ป 
คณะอักษรศาสตร เร่ือง "วรรณวิถี 
วรรณคดี เปรียบเทียบ: ขามชาติ ขาม
ศาสตร ขามศิลป" 

คณะอักษรศาสตร งานวิจัย คณะอักษรศาสตร 14ก.ค. 60 เวลา 
13.00-16.00 น. 

6 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬา
กรณ 

เขารวมการปาฐกถาพิเศษ "อักษ
ราภิวัฒน" เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ป 
คณะอักษรศาสตร เร่ือง "อยุธยา บนกาว
ยางสูความเปนมหาอํานาจเหนือผืนทวีป
อุษาคเนย" 

คณะอักษรศาสตร งานวิจัย คณะอักษรศาสตร 27 พ.ค. 60 เวลา 
13.00-16.00 น. 

7 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน 

ผศ.สรรควัฒน ประดิษฐ
พงษ 

เขารวมโครงการสัตวแพทย จุฬา อาสา
พัฒนา จังหวัดนาน ปการศึกษา 2559 

ณ ศูนยเครือขายการ
เรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาฯ 
ต.ผาสิงห อ.เมือง จ.นาน 

ฝายวิชาการ คณะสตัวแพทยศาสตร ระหวางวันท่ี 1-5 
สิงหาคม 2560 

8 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี 

อาจารยสุภาพร บุญรุง  เขารวมงานสัมมนาการทําตําราเรียน
ภาษาเกาหล ีในระดับมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทย  

  Korean Education Center in 
Thailand รวมกับคณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 5 ตุลาคม 2559 

9 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต  

อ.ดร.สมพรนุช  ตันศรี
สุข 

Seminar on the Influence of 
Sanskrit & Pali on Languages in 
Southeast Asia with a Special 
Emphasis on Thai language.   

Music Hall, Art and 
Culture Building, 
Chulalongkorn 

University. 

ศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

September, 25 
2017.  7.30-
18.00 น. 

10 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต  

ผศ.ดร.ชานปวิชช  ทัด
แกว 

Seminar on the Influence of 
Sanskrit & Pali on Languages in 
Southeast Asia with a Special 
Emphasis on Thai language.   

Music Hall, Art and 
Culture Building, 
Chulalongkorn 
University. 

ศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

September, 25 
2017.  7.30-
18.00 น. 

11 ภาษาศาสตร อ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิ
ริยนนท 

เสนอนวัตกรรมเร่ือง"สื่อการเรียนรูสาม
มิติเร่ืองกลไกการผลิตเสียงในภาษา" ใน
การประชุมวิชาการและประกวด
นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี 1 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็ม
เพรส เชียงใหม 

  17-18 สิงหาคม 
2560 
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อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมระดับนานาชาติ /ไปตางประเทศเพ่ือสรางความรวมมือ วิจัยหรือเพ่ิมพูนความรู หรือ
อ่ืนๆ 56 รายการ 

ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. ช่ือการประชุม สถานท่ีจัด หนวยงานท่ีจัด วันเวลาท่ีจัด 

1 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสานงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคมศาสตร และ
ศิลปวัฒนธรรมกับองคกรปราชญ
ตางประเทศ 

ไดรับเชิญจากสํานักงาน
ราชบัณฑิตยสถาน 

ไดรับเชิญจากสํานักงาน
ราชบัณฑิตยสถาน 

23 - 28 ม.ค.60 

2 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช  
โชติอุดมพันธ    

ไปปฏิบัติงานในโครงการแสวงหาความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของ
มาเลเซีย อาทิ มหาวิทยาลัยมลายาและ
มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย 

มหาวิทยาลัยมลายาและ
มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย 

มหาวิทยาลัยมลายาและมหาวิทยาลัย
ปุตรา มาเลเซีย 

13-15 ก.พ.60 

3 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ นํานิสิตเผยแพรผลงานสรางสรรคใน
รูปแบบการแสดงสัญจร (Touring 
Production)  นําไปแสดงในงาน The 
9th Asia Pacific Bureau Theatre 
Schools Festival and Director’s 
Conference  

Asia Pacific Bureau Theatre 
Schools Festival and 
Director’s Conference 

Asia Pacific Bureau Theatre 
Schools Festival and Director’s 
Conference 

19-26 ตค. 59 

4 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน ดูงานศิลปะในเทศกาล "da:ns 
festival 2016" 

Esplanade-Theatres on the 
Bay 

Esplanade-Theatres on the Bay 15-16 ตค. 59 

5 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน ดูงานดานละครเวทีในเทศกาล “Isra-
Drama 2016” และดูงานดาน
นาฏยศิลปรวมสมัยในเทศกาล 
“International Exposure 2016”  

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
ประจําประเทศไทย  

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจํา
ประเทศไทย  

1-12 ธค. 59 

6 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน ดูละครเร่ือง "Happy Hunting 
Ground" 

Local International Local International 12-15 มีค. 60 

7 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน ดํารุง ไปศึกษาวิจัยเกีย่วกับภาษาและ
วัฒนธรรม 

กองราชเลขานุการในพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี  

กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี  

26 มีค. - 1 เมย. 
60 

8 ศิลปการละคร ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน นํานิสิตระดับปริญญาโทและตรี ไป
เผยแพรผลงานสรางสรรคในรูปแบบ
การแสดงสัญจร (Touring 
Production) ในระดับนานาชาติ แสดง
ละครเร่ือง "บานน้ีไมมีคนอยู"  ใน
เทศกาลการแสดงในงาน Asia Pacific 
Bureau (APB) Theatre School 
Festival and Director’s 
Conference 2017  

Shanghai Theatre Academy Shanghai Theatre Academy 2-10 มิย. 60 

9 ศิลปการละคร  อ.ปยะวัฒน ธรรมกุลาง
กูร 

นํานิสิตระดับปริญญาโทและตรี ไป
เผยแพรผลงานสรางสรรคในรูปแบบ
การแสดงสัญจร (Touring 
Production) ในระดับนานาชาติ แสดง
ละครเร่ือง "บานน้ีไมมีคนอยู"  ใน
เทศกาลการแสดงในงาน Asia Pacific 
Bureau (APB) Theatre School 
Festival and Director’s 
Conference 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shanghai Theatre Academy Shanghai Theatre Academy 2-10 มิย. 60 



ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ืออ. ช่ือการประชุม สถานท่ีจัด หนวยงานท่ีจัด วันเวลาท่ีจัด 

10 ศิลปการละคร อ.พันพัสสา  ธูปเทียน นํานิสิตระดับปริญญาโทและตรี ไป
เผยแพรผลงานสรางสรรคในรูปแบบ
การแสดงสัญจร (Touring 
Production) ในระดับนานาชาติ แสดง
ละครเร่ือง "บานน้ีไมมีคนอยู"  ใน
เทศกาลการแสดงในงาน Asia Pacific 
Bureau (APB) Theatre School 
Festival and Director’s 
Conference 2017  

Shanghai Theatre Academy Shanghai Theatre Academy 2-10 มิย. 60 

11 
ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สุภาพร บุญรุง  ทําวิจัย 
สํานักวิรัชกิจ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

สํานักวิรัชกิจ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

10 - 31 
พฤษภาคม 2560 

12 ภาษาตะวันออก/
ญี่ปุน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
อัษฎายุทธ ชูศรี 

ไดรับทุน Fellowship จาก the 
Japan Foundation ในการทํา
คนควาวิจัย 

มหาวิทยาลัย Waseda มหาวิทยาลัย Waseda 1 ก.ย. 2560 - 6 
พ.ค. 2561 

13 ศิลปการละคร รศ.จารุณ ีหงสจารุ วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
ฝกเสียงและรองเพลงประสานเสียง
ใหกับ LASALLE College of the 
Arts  เขารวมอบรมศิลปะการเลาเร่ือง 
จัดโดย  Voice and Speech 
Teaners  

 LASALLE College of the 
Arts 

 LASALLE College of the Arts 2-8 สค. 60 

14 ภาษาศาสตร อ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ 
รวมกับ อ.ดร.มนสิการ เฮง
สุวรรณ 

เสนอบทความช่ือ "Thai or English?: 
Language choice and language 
attitude in Thailand's 
educational domain" SEALS 27 

เมืองปาดัง    11-13 พ.ค.60 

15 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพันธ 

เขารวมประชุมระดับนานาชาติ "2017 
Cultural Studies Association 
(CSA) Conference Fifteenth 
Annual Meeting of the Cultural 
Studies Association (US)"  
Culture in the Age of Mass Debt* 
*and Dealing with Trump 

Georgetown University, 
Washington D.C. 

Cultural Studies Association 25-27 พ.ค. 60 

16 วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพันธ 

เขารวมสัมมนาในหัวขอ "2017 
Seminar on Thailand Culture 
Studies"  

National University of 
Kaohsiung ประเทศไตหวัน 

National University of Kaohsiung 
รวมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินนธร 

2-มิ.ย.-60 

17  ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สุภาพร บุญรุง  เขารวมงาน 2016 Alummi 
invitation for Korean Government 
Scholarship Program 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ี 

 30 ต.ค.  - 6 
พ.ย. 59 

18 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.เอาโรรา อากิเลยา การประชุมเชิงปฏิบัติการอ.สอนภาษา
สเปนคร้ังท่ี 5 

University of Hong Kong มหาวิทยาลัยฮองกง และสํานักพิมพ 
Edinu men 

10-11 มี.ค. 60 

19 บรรณารักษศาสตร  ผศ.ดร.พิมพรําไพ  เปรม
สมิทธ์ิ 

เขารวมการ ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ A-LIEP 2016 - The Asia-
Pacific Conference on Library & 
Information Education and 
Practice (A-LIEP) 

ณ เมือง Nanjing  คณะกรรมการการจดัประชุม A-LIEP 
2016 

 3 – 4 พ.ย. 59  

20 บรรณารักษศาสตร  อ.ดร.วชิราภรณ คลังธน
บูรณ  

เขารวมการ ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ A-LIEP 2016 - The Asia-
Pacific Conference on Library & 
Information Education and 
Practice (A-LIEP)  

ณ เมือง Nanjing  คณะกรรมการการจดัประชุม A-LIEP 
2016 

 3 – 4 พ.ย. 59  

21 บรรณารักษศาสตร  ผศ.ดร.พิมพรําไพ  เปรม
สมิทธ์ิ 

เสนอบทความวิจัย เร่ือง Leadership 
in University Libraries: The 
University Directors’ Perspectives 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
A-LIEP 2016 - The Asia-Pacific 
Conference on Library & 
Information Education and 
Practice (A-LIEP) 

ณ เมือง Nanjing  คณะกรรมการการจดัประชุม A-LIEP 
2016 

วันท่ี 4 พ.ย. 59  
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22 บรรณารักษศาสตร  ผศ.ดร.พิมพรําไพ  เปรม
สมิทธ์ิ 

เปนผูอภิปราย หัวขอ “Educating LIS 
Professionals in the Age of Big 
Data: Trends and Vision for Asia-
Pacific” ในการ ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ A-LIEP 2016 - The Asia-
Pacific Conference on Library & 
Information Education and 
Practice (A-LIEP)  

ณ เมือง Nanjing  คณะกรรมการการจัดประชุม A-LIEP 
2016 

วันท่ี 4 พ.ย. 59 

23 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน บรรยายและเสนอผลงานทางวิชาการ 
ณ วิทยาลัยแหงยุโรป วิทยาเขตนาโท
ลิน 

นครวอรซอร College of Europe I Natolin 
Campus 

16-20 ม.ค. 60 

24 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ Association for Asian 
Studies Annual Conference 

ณ เมือง โตรอนโต Association for Asian Studies 16-19 มี.ค. 60 

25 ประวัติศาสตร ผศ.ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ 
Society for Cinema and Media 
Studies Annual Conference 

ณ เมือง ชิคาโก Society for Cinema and Media 
Studies 

22-26 มี.ค. 60 

26 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร   มหาวิทยาลัยปกกิ่ง คณะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง 

23 - 29 ต.ค. 59 

27 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานีรัตน  จัตุทะศรี ในการประชุม The EUROSEAS 
Conference 2017 

The University of Oxford The European Association Fof 
Southeast Asian Studies 

16 - 18 สิงหาคม 
60 

28 ภาษาอังกฤษ อ.เจนนิเฟอร อีเลน กูด
แมน 

13th International Conference on 
Thai Studies Globalized 
Thailand? Connectivity, Conflict, 
and Conundrums of Thai Studies 

ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 15-18 ก.ค.60 

29 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ LITU-CULI International 
Conference 

Ambassador Hotel สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสถาบัน
ภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6-7 ต.ค.59 

30 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ The 3rd Asia-pacific Corpus 
Linguistics Conference 
(APCLC2016) 

Beijing Beihang University 21-23 ต.ค.59 

31 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ICAME 38 Conference Charles University in 
Prague 

Charles University in Prague 24-28 พ.ค.60 

32 ศูนยการแปลและ
การลามเฉลิมพระ
เกียรติ  

ผศ.ดรแพร จิตติพลังศรี  เสนอผลงานวิจัยในการประชุม 
วิชาการนานาชาติ The 5th Asia 
Pacific Forum on Translation and 
Intercultural Studies ในฐานะ
ผูบรรยายหัวขอหลักในการ ประชุมรวม
(plenary speaker)  

Manoa สหรัฐอเมริกา  Manoa สหรัฐอเมริกา ท่ี University 
of Hawai’l at Manoa สหรัฐอเมริกา  

 28 – 30 ต.ค. 
59  

33 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกววิภาส เขารวมการประชุมใหญของสมาคมครู
ภาษาเยอรมันนานาชาติคร้ังท่ี 22 

สมาคมครูภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย 

30 ก.ค.-5ส.ค. 
60 

34 บรรณารักษศาสตร  ผศ.ดร.ทรงพันธ เจิม
ประยงค 

14th International Conference on 
Digital Preservation 

Kyoto University Kyoto University กันยายน 2560 

35 ภาษาตะวันออก/
ญี่ปุน 

ผศ.ดร.นํ้าทิพย  เมธ
เศรษฐ 

รวมการประชุมวิชาการดานวรรณคดี
ญี่ปุนสมัยใหม Research 
Conference for Modern Japanese 
Literary Studies  

Tokyo University of Foreign 
Studies   

Association for Modern Japanese 
Literary Studies  

27-28 พ.ค.60 

36 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร บรรยายทางวิชาการในหัวขอ 
"Folklore in Contemporary Thai 
Society" 

มหาวิทยาลัยปกกิ่ง คณะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง 

23 - 29 ต.ค. 59 

37 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานีรัตน  จัตุทะศรี ในการประชุม The EUROSEAS 
Conference 2017 

The University of Oxford The European Association Fof 
Southeast Asian Studies 

16 - 18 สิงหาคม 
60 

38 ภาษาศาสตร ผศ.ดร.พิทยาวัฒน พิทยา
ภรณ 

บรรยายในหัวขอphonetic and 
systemic biases in tonal contour 
changes in Bangkok Thai 

University of Sydney นคร
ซิดนีย 

University of Sydney 31 ส.ค-4 ก.ย.60 

39 ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน 

รศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล เจรจาความรวมมือดานวิชาการและ
วัฒนธรรม(การจัดทําคําอธิบายไทย
คอลเลคช่ันของพิพิธภัณฑ Castello di 
Agliè) 

Castello di Agliè ประเทศ
อิตาลี (กระทรวงวัฒนธรรม
ประเทศอิตาลี) 

Castello di Agliè ประเทศอิตาลี 
(กระทรวงวัฒนธรรมประเทศอิตาลี) 

27 ก.พ.60/วัน
จันทร 26 มี.ค.60 
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40 ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน 

รศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล เจรจาความรวมมือการจัดกิจกรรม
รวมกัน (ดานศิลปวัฒนธรรม) 

Giacomo Puccini 
Foundation เมือง Lucca 

Giacomo Puccini Foundation 
เมือง Lucca 

4-มี.ค.-60 

41 ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน 

รศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล เจรจาเร่ืองการจัดเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธไทย-อิตาลี 150 ป 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงโรม อิตาล ี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม 
อิตาล ี

20-มี.ค.-60 

42 ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน 

รศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล เจรจาเร่ืองการตีพิมพหนังสือเพื่อ
เผยแพรผลงานโครงการคลังขอมูลของ
แผนดินฯ  

สํานักพิมพ IDEA BOOKS สํานักพิมพ IDEA BOOKS 20-มี.ค.-60 

43 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี 

อ.สุภาพร บุญรุง  เขารวมงานสัมมนาการทําตําราเรียน
ภาษาเกาหล ีในระดับมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทย  

 Korean Education Center 
in Thailand รวมกับ
คณะกรรมการการ ศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 Korean Education Center in 
Thailand รวมกับคณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ  

5-ต.ค.-59 

44 ภาษาตะวันออก/
ญี่ปุน 

ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี  เขารวมกิจกรรมพิธีปด โครงการ Re-
inventing Japan Project ซึ่ง เปน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 
ระหวางมหาวิทยาลัย Kyushu  

มหาวิทยาลัย Kyushu มหาวิทยาลัย Kyushu  16-20 ก.พ.60  

45 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต  

อ.กิตติพงศ บุญเกิด     เขารวมงาน World Ramayana 
Conference  

Brahmrishi Mission Samiti, 
Jabalpur 

Brahmrishi Mission Samiti, 
Jabalpur 

(เวลา 16.30-
18.30 น. หอง 
401/18 อาคาร
มหาจักรีสิรินธร) 

46 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค จวิากานนท รวมประชุม the7th World Summit 
On Arts & Cultureของทีมงาน
นักวิจัยโครงการ "ASEAN arts 
mapping & dialogue project" 

ASIA-EUROPE FOUNDATION 
(ASEF)  

ASIA-EUROPE FOUNDATION 
(ASEF)  

17-23 ตค.59 

47 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน นําเสนอละครเวทีผลงานวิจัยเชิง
สรางสรรคเรือง "#Gertyude 
#Ophelia" ในงาน "One Table Two 
Chairs Meeting 2016" 

คณะละคร Za-Koenji Public 
Theatre 

คณะละคร Za-Koenji Public 
Theatre 

17-23 ตค. 59 

48 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการใน
การประชุมนานาชาติหัวขอ "Modern 
Drama and Interculturalism" 

Modern English Drama 
Association of Korea 
(MEDAK) 

Modern English Drama 
Association of Korea (MEDAK) 

4-7 พย. 59 

49 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค จวิากานนท เขารวมประชุม the 2nd Rapporteur 
Workshop of Regionally Speaking 
: Navigating Cultures through 
Personal Journeys in the Arts ใน
ทีมงานนักวิจัยของโครงการ ASEAN 
arts mapping & dialogue project   

ASIA-EUROPE FOUNDATION 
(ASEF)  

ASIA-EUROPE FOUNDATION 
(ASEF)  

19-23 ม.ค. 60 

50 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน ประชุมเพื่อหาแนวทางการแลกเปลี่ยน
ดานศิลปวัฒนธรรมระหวางสาธารณรัฐ
จีนและประเทศในกลุมอาเซียน  

National Chi Nan University 
(NCNU) 

National Chi Nan University 
(NCNU) 

 9-15 เมย. 60  

51 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน บรรยายพิเศษ 2 หัวขอ 
หัวขอ “Beyond ‘Songkran’ and 
‘Sanuk’ Culture: What else are 
Thai people enjoying (and 
foreigners have not)?” และหัวขอ 
“Our Slogan Is to Adapt, not to 
Adopt: Understanding 
contemporary Thailand through 
her performing arts”  

National Chi Nan University 
(NCNU) 

National Chi Nan University 
(NCNU) 

12 เมย. 60 

52 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน บรรยายพิเศษหัวขอ “Lady Boy 
Cabaret Show or Classical 
Masked Dance Theatre: What 
exactly are you/we watching in 
Thailand?”  
 
 

Taipei National University 
of the Arts (TNUA)  

Taipei National University of the 
Arts (TNUA)  

14 เมย. 60 
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53 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน เขารวมโครงการ “Willkommen: 
Visitors Programme of the 
Federal Republic of Germany” 
เพื่อเดินทางไปชมละครเวที ฟงการ
บรรยาย การเสวนา และพบปะศิลปน
ดานละครเวทีในเทศกาล “54th 
Theatertreffen Berlin 2017” 

กระทรวงการตางประเทศ 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

กระทรวงการตางประเทศ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี 

7-15 พค. 60 

54 
ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สุภาพร บุญรุง  
เขารวมงาน 2016 Alummi 
invitation for Korean Government 
Scholarship Program 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สาธารณรัฐเกาหล ี 

กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐ
เกาหล ี 

 30 ต.ค.  - 6 
พ.ย. 59 

55 ศิลปการละคร ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน  เสนอบทความวิชาการ และเปนผู
สังเกตการณ (observer) เพื่อเขียน
รายงานในการประชุมนานาชาติ 
“ADAM: Asia Discovers Asia 
Meeting for Contemporary 
Performance”  

Taipei Performing Arts 
Center (TPAC) 

Taipei Performing Arts Center 
(TPAC) 

23-28 สค. 60 

56 ศิลปการละคร ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน  รวมการประชุม Asia Performing 
Arts Collaboration Forum 

China Association of 
Performing Arts สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

China Association of Performing 
Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน 

23-26 กย. 60 

 



ดานนิสิต 

 นิสิตไดรับรางวัล   
นิสิตปจจุบัน  68 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   70 รายการ  
นิสิตปจจุบัน  - คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  - รายการ  
ศิษยเกา  4 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   4 รายการ 
ศิษยเกา  -  คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  - รายการ 
 

นิสิตปจจุบันไดรับรางวัล  นิสิต 50 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ  56  รายการ  

นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

1 1 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

 น.ส.อาทิตยา 
กติวงศ 

สาขาวิชา
ภาษาจีน   

การแขงขันกลาวสุนทร 
พจนภาษาจีน โครงการ
การแขงขันภาษาจีน 
“Friendship Cup” 
ครั้งท่ี 7 ในหัวขอ 
ภาพยนตรจีน 
ระดับอุดมศึกษา”  

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ โดย
ไดรับถวยรางวัล
และเงินรางวัล 
3,000 บาท 

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

2 2 ภาษาไทย  นายจุฑาค
ภัสติ ์ รัตน
พันธ    

นิสิตระดับ
มหาบัณฑิต     

การประกวดเรยีงความ
และบทความวิชาการใน 
"เงินทุนภูมิพล" 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ประเภท
เรียงความ หัวขอเรื่อง 
“๘๔ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ กับการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย”   

ไดรับรางวัลดี
เยี่ยม 

  

3 3 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส. นยา สุจ
ฉายา 

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ไดรับรางวัล Anglo-
Thai Society 
Educational Award 
for Excellence 2015 
ซึ่งเปนรางวัลท่ี Anglo-
Thai Society รวมกับ 
สถานทูตไทยในสหราช
อาณาจักรมอบใหกับ
นักเรียนไทยท่ีศึกษา
ปริญญาเอกปสดุทายท่ี
มีงานวิจัยดีเดนและเปน
คุณประโยชนแก
ประเทศไทย 

ไดรับรางวัล 
Anglo-Thai 
Society 
Educational 
Award for 
Excellence 
2015 

สถานทูตไทยในส
หราชอาณาจักร
มอบ 
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นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

4 4 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส. 
ปรารถนา วัน
มี   

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 

การประกวดวรรณกรรม 
"รางวัลพระยาอนุมาน
ราชธน" ประเภทเขยีน
เรื่องสั้น ประจําป พ.ศ. 
2558 จากผลงานการเข
ยีนเรื่องสั้น เรื่อง 
“นิทราจันทร”  

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ 

  

5 5 ภาษาไทย น.ส.กนกรดา 
หวังกลุมกลาง   

นิสิตระดับ
ปริญญา
บัณฑิตช้ันป
ท่ี ๓ 

การประกวดเรยีงความ
และบทความวิชาการใน 
"เงินทุนภูมิพล" 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ประเภท
บทความวิชาการ   
หัวขอ “ศตวรรษา
นุสรณ หลักเฉลิมพระ
นครแหงกรุงสยาม”  

ไดรับรางวัลท่ี ๒   

6 6 ภูมิศาสตร น.ส.กัญญรรัช 
จรัสมนัสพงศ 

574001672
2 

การนําเสนอผลงานวิชาการ
แบบปากเปลาสาขา
ภูมิศาสตรกายภาพในงาน
ประชุมวิชาการนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศไทย
คร้ังที่ 9 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 

7 7 ภาษาไทย น.ส.จตุพร 
เพชรบูรณ      

นิสิตระดับ
ดุษฎีบัณฑิต   

การประกวดเรียงความและ
บทความวิชาการใน "เงินทุน
ภูมิพล" ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ประเภทเรียงความ 
หัวขอเร่ือง “๘๔ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ กับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย”   

ไดรับรางวัล
ชมเชย 

  

8 8 ภูมิศาสตร น.ส.จุฑารัตน 
บัวศรีจันทร 

574050302
2 

การนําเสนอผลงานวิชาการ
แบบปากเปลาสาขา
ภูมิศาสตรกายภาพในงาน
ประชุมวิชาการนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศไทย
คร้ังที่ 9 
 
 
 
 
 

  มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 



นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

9 9 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส.ณัฐชญา 
กรรมารวนชิ  

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

การประกวดสุนทรพจน
ภาษาจีนสิรนิธร 
ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 6 
ภายใตหวัขอ “ขงจื่อใน
ดวงใจของขาพเจา”  

ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
1 โดยไดรับ
ทุนการศึกษา 
4,000 บาท
พรอม
ประกาศนียบัตร  

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

10 10 ภูมิศาสตร น.ส.ณิชารีย 
ทองชอย 

574050692
2 

การนําเสนอผลงานวิชาการ
แบบโปสเตอรสาขา
ภูมิศาสตรมนุษยในงาน
ประชุมวิชาการนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศไทย
คร้ังที่ 9 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 

11 11 ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส  

น.ส.ดิจติา 
เตชนันท 

นิสิตช้ันปท่ี 
2 สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส 

เขาแขงขันกิจกรรม การใช
ภาษาฝร่ังเศสในการแสดง
ละครส้ันภาษาฝร่ังเศส  

รางวัลชมเชย สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

12 12 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส.ถิงถิง แซ
ซ ู 

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

การประกวดการเขียน
เรียงความภาษาจีน
ระดบัอุดมศึกษาครั้งท่ี 
2  

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ โดย
ไดรับ
ทุนการศึกษา 
4,000 บาท
พรอมประกาศ
นียบตัร  

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

13 13 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส.ทิพรดา 
ทิพยบุญทอง  

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

การประกวดรองเพลง
ภาษาจีน  

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ โดย
ไดรับ
ทุนการศึกษา 
3,000 บาท
พรอม
ประกาศนียบัตร  

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

14 14 ภาษาไทย น.ส.นารินทร 
แสงศร ี  

นิสิตระดับ
ปริญญา
บัณฑิตช้ันป
ท่ี ๔  

การประกวดเรยีงความ
และบทความวิชาการใน 
"เงินทุนภูมิพล" 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ประเภท
บทความวิชาการ   
หัวขอ “ศตวรรษา
นุสรณ หลักเฉลิมพระ
นครแหงกรุงสยาม”  

ไดรับรางวัล
ชมเชย  
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งานประกนัคณุภาพ  

 

นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

15 15 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุน 

น.ส.นีรชา 
เนียมเจริญ 

 (ป4)  การแขงขันภาษาญี่ปุน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
11  

ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร  

16 16 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุน 

น.ส.นีรชา 
เนียมเจริญ  

นิสิตช้ันปท่ี 
4 เอกวิชา
ภาษาญี่ปุน  

เขารวมการแขงขัน 
Brunei Open 
Fencing 
Championship 2017 
ท่ีประเทศบรไูน  ดารุ
สลาม  

ไดเหรยีญเงิน
ประเภทดาบ เอ
เปบุคคลหญิง  

ชมรมฟนดาบ 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัและ
สมาคมกีฬาฟน
ดาบ แหง
ประเทศไทย 

17 17 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุน 

น.ส.ปุณยนุช 
ขุนเหล็ง  

(ป4)  การแขงขันภาษาญี่ปุน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
11  

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคล
รัตนโกสินทร  

18 18 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส.พนิตาวีร 
ลีลาจารวุรรณ  

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

การประกวดรองเพลง
ภาษาจีน 

ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
2 โดยไดรบัทุน
การศึกษา 
1,000 บาท
พรอม 
ประกาศนียบัตร  

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

19 19 ภาษาอังกฤษ น.ส.พัชร 
วัฒนศรีมงคล  

นิสิตเกา
สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤ
ษ รุน 79 

การประกวดบทวิจารณ
วรรณกรรม ดีเดนของ
กองทุนหมอมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ 
ประจําป 2558 

ไดรับรางวัล
ชมเชย  

กองทุน
หมอมหลวงบุญ
เหลือ เทพย
สุวรรณ 

20 20 ภาษาอังกฤษ น.ส.พัชร 
วัฒนศรีมงคล  

นิสิตเกา
สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤ
ษ รุน 79 

การประกวดบทวิจารณ
วรรณกรรม ดีเดนของ
กองทุนหมอมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ 
ประจําป 2558 

ไดรับรางวัล
ชมเชย  

กองทุน
หมอมหลวงบุญ
เหลือ เทพย
สุวรรณ 

21 21 ภูมิศาสตร น.ส.พิชญสณิ ี
ศรีเชลียง 

574051492
2 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการแบบปากเปลา
สาขาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตรในงานประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 9 

 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 



นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

22 22 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส.พิชญา 
ประชาธํารง  

สาขาวิชา
ภาษาจีน   

การแขงขนักลาว สุนทรพจน
ภาษาจีน โครงการการแขงขนั
ภาษาจีน “Friendship Cup” 
ครั้งที่ 7 ในหัวขอ ภาพยนตร
จีน ระดับอุดมศึกษา” 

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ โดยได
รบัถวยรางวัล
และเงินรางวัล 
3,000 บาท  

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

23 23 ภูมิศาสตร น.ส.พิชญา 
วงศใหญ 

574051552
2 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการแบบปากเปลา
สาขาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตรในงานประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 9 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 

24 24 ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส  

น.ส.พิมพชนก 
ตันติยุทธ 

นิสิตช้ันปท่ี 
2 สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส 

เขาแขงขันกิจกรรม การ
ใชภาษาฝรั่งเศสใน การ
กลาวสุนทรพจนภาษา
ฝรั่งเศส   

รางวัลท่ี 1 สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

25 25 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุน 

น.ส.พิมพิชา 
วานิชศิริโรจน  

นิสิตช้ันปท่ี 
4)  

การแขงขันภาษาญี่ปุน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
10 

รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 

  

26 26 ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส  

น.ส.พุทธชาด 
โลหะมาศ 

นิสิตช้ันปท่ี 
2 สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส 

เขาแขงขันกิจกรรม การ
ใชภาษาฝรั่งเศสใน
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ
ประเทศฝรั่งเศส-ไทย  

รางวัลชมเชย สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

27 27 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส.แพร
สุคนธ ธณัติ
ไตร 

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

จากการประกวดการ
เขียนเรียงความ
ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาครั้งท่ี 
2  

ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
1 โดยไดรับ
ทุนการศึกษา 
3,000 บาท
พรอม
ประกาศนียบัตร  

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

28 28 ภูมิศาสตร น.ส.ภัทราพร 
นุมน่ิม 

574051612
2 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการแบบโปสเตอร
สาขาภูมศิาสตร
กายภาพในงานประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 9 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

29 29 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส.เมวาณ ี
คงปรีชา  

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

การประกวดการ เขียน
เรียงความภาษาจีน
ระดบัอุดมศึกษาครั้งท่ี 
2  

ไดรับรางวัล
ชมเชย โดย
ไดรับ
ทุนการศึกษา 
500 บาทพรอม
ประกาศนียบัตร  

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

30 30 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุน 

น.ส.รัฐนันท 
ขุนทอง  

(ป3)  การแขงขันภาษาญี่ปุน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
11  

ไดรับรางวัล
ชมเชยเพชรยอด
มงกุฎ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร  

31 31 ภูมิศาสตร น.ส.ลักษณา 
อ่ิมเสมอ 

574051902
2 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการแบบโปสเตอร
สาขาภูมศิาสตร
กายภาพในงานประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 9 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 

32 32 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุน 

น.ส.วรนารา 
อําไพรัตน  

นิสิตช้ันปท่ี 
4 

การแขงขันภาษาญี่ปุน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
10 

 รางวัลรอง
ชนะเลิศเหรียญ
เงิน 

  

33 33 ภูมิศาสตร น.ส.วิภารัตน 
เอิบพบ 

574052062
2 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการแบบโปสเตอร
สาขาภูมศิาสตรมนุษย
ในงานประชุมวิชาการ
นิสิตนักศึกษาภมูิศาสตร
และภมูิสารสนเทศแหง
ประเทศไทยครั้งท่ี 9 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 

34 34 ภาษาไทย น.ส.วิภาวี 
วงศวนิชจิตต  

นิสิตระดับ
ปริญญา
บัณฑิตช้ันป
ท่ี ๔  

การประกวดเรยีงความ
และบทความวิชาการใน 
"เงินทุนภูมิพล" 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ประเภท
บทความวิชาการ   
หัวขอ “ศตวรรษา
นุสรณ หลักเฉลิมพระ
นครแหงกรุงสยาม”  
 
 
 
 
 

ไดรับรางวัล
ชมเชย  

  



นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

35 35 ภูมิศาสตร น.ส.วิไลภรณ 
นะจร 

574052352
2 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการแบบปากเปลา
สาขาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตรในงานประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 9 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 

36 36 ภาษาไทย น.ส.ศรีวิมล 
สินธุเศรษฐ   

นิสิตระดับ
ปริญญา
บัณฑิตช้ันป
ท่ี ๔      

การประกวดเรยีงความ
และบทความวิชาการใน 
"เงินทุนภูมิพล" 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ประเภท
เรียงความ หัวขอเรื่อง 
“๘๔ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ กับการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย”   

ไดรับรางวัล
ชมเชย  

  

37 37 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุน 

น.ส.สาวิณ ี
โอฬารศิรศิักดิ ์ 

นิสิตช้ันปท่ี 
4  

การแขงขันภาษาญี่ปุน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
10 

รางวัลรอง
ชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง 

  

38 38 ภูมิศาสตร น.ส.สินีนาฏ 
จารุวาระกูล 

574052352
2 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการแบบโปสเตอร
สาขาภูมศิาสตร
กายภาพในงานประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 9 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 

39 39 ภาษา
ตะวันออก 

น.ส.สุกัญญา 
เจริญวีรกุล  

นิสิตสาขา
วิชาเอก
ภาษาบาลี
และ
สันสกฤต  

เยาวชนดีเดนดาน
คุณธรรมและจรยิธรรม  

ไดรับการ
คัดเลือกเปน 
"เยาวชนดีเดน
กรุงเทพมหานค
ร" (ประกาย
เพชร) ในดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม  
 
 

จากศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุน) 
สํานักวัฒนธรรม 
กีฬาและการ
ทองเท่ียว 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

40 40 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

น.ส.สุธิมา ธง
ถาวรสุวรรณ 

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

การแขงขันภาษาญี่ปุน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
9 ระดับอุดมศึกษา  

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศเหรยญี
ทอง โดยไดรบั
ถวยรางวัล
พระราชทาน
จากสมเด็จพระ
บรม โอรสาธิ
ราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร 
พรอม
ทุนการศึกษา
และเกียรติบัตร  

มูลนิธิรมฉัตร 9 

41 41 ภาษาอังกฤษ น.ส.อลสิา 
เลาหขจร  

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 

การแขงขัน ทักษาการ
ใชภาษาอังกฤษ 
“Singha English 
Challenge”  

ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
1 โดยไดรับ
ทุนการศึกษา 
125,000 บาท  

บริษัท สิงห คอร
เปอเรช่ัน จํากัด  

42 42 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

นส.วนิดา 
จางลขิตกุล  

สาขาวิชา
ภาษาจีน 

การประกวด สุนทร
พจนภาษาจีนสริินธร 
ระดับอุดมศกึษา ครั้งท่ี 
6 ภายใตหวัขอ “ขงจื่อ
ในดวงใจของขาพเจา”  

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ไดรบ
ทุนการศึกษา 
5,000 บาท
พรอม
ประกาศนียบัตร 

สถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

43 43   นางสาวกนกร
ดา หวังกลุม
กลาง 

  การประกวดผลงาน
ประเภทเรียงความและ
ประเภทบทความ
วิชาการชิงรางวัลเงินทุน
ภูมิพล ประจําป
การศึกษา 2559 
ประเภทรางวัล
เรียงความ 

 ไดรับรางวัล
ชมเชย จํานวน
เงิน 3,000 บาท 
พรอมเกียรติ
บัตร 

  

44 44   นางสาวกนกร
ดา หวังกลุม
กลาง  

  การประกวดผลงาน
ประเภทเรียงความและ
ประเภทบทความ
วิชาการชิงรางวัลเงินทุน
ภูมิพล ประจําป
การศึกษา 2559 
ประเภทรางวัลบทความ
วิชาการ 

ไดรับรางวัลท่ี 3 
จํานวนเงิน 
12,000 บาท 
พรอมเกียรติ
บัตร 

  

45 45 ตะวันออก นางสาวกุลวด ี 
รัตนพรมงคล 

584001682
2 

ภาษาจีนเพชรยอดมงกฎุ 
คร้ังที่ 14 (นานาชาติ) 

รางวัลชมเชย มูลนิธิรมฉัตร 



นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

46 46 ตะวันออก นางสาวดีรักษ  
ตั้งปกาศิต 

564006182
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลรอง
ชนะเลิศเหรียญ
เงิน 

มูลนิธิรมฉัตร 

47 47 ตะวันออก นางสาว
ธนปฐว  วงศ
เสง่ียม 

574009522
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลชมเชย มูลนิธิรมฉัตร 

48 48 ตะวันออก นางสาวธัญ
ชนก  กันทา
เดช 

594009482
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลชมเชย มูลนิธิรมฉัตร 

49 49 ภาษาไทย นางสาวนาริ
นทร  แสงศร ี

นิสิตระดับ
ปริญญา
บัณฑิต ใน
โครงการสู
ความเปน
เลิศดาน
ภาษาและ
วรรณคดีไทย 
รุนท่ี 1 

การประกวดเขียนสาร
คดีทองเท่ียว ตาม
โครงการภาษาไทย
สัญจร  

ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ 

สถาบันภาษาไทย
สิรินธร ประจําป 
2559 

50 50 ตะวันออก นางสาวพิชชา
ภา  เตชะ
วิญูธรรม 

584015302
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลชมเชย มูลนิธิรมฉัตร 

51 51   นางสาวพิชญา 
เดชหามาตย 

  การประกวดผลงาน
ประเภทเรียงความและ
ประเภทบทความ
วิชาการชิงรางวัลเงินทุน
ภูมิพล ประจําป
การศึกษา 2559 
ประเภทรางวัลบทความ
วิชาการ 

ไดรับรางวัลท่ี 2 
จํานวนเงิน 
15,000 บาท 
พรอมเกียรติ
บัตร 

  

52 52   นางสาวภัทร
ธรณ แสน
พินิจ  

  การประกวดผลงาน
ประเภทเรียงความและ
ประเภทบทความ
วิชาการชิงรางวัลเงินทุน
ภูมิพล ประจําป
การศึกษา 2559 
ประเภทรางวัล
เรียงความ 

ไดรับรางวัล
ชมเชย จํานวน
เงิน 3,000 บาท 
พรอมเกียรติ
บัตร 

  

  53 ตะวันออก นางสาวภัทร
ธรณ แสน
พินิจ   

598 05181 
22 

รางวัลชนะเลิศในการ
เขียนเรียงความในหัวขอ
เรื่อง “หองสมุดจุฬาฯ
ในดวงใจ”   

  สํานักวิทย
ทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

53 54 ตะวันออก นางสาวภัทรา
ภรณ  ลาภ
ทรงสุข 

584018452
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลชมเชย มูลนิธิรมฉัตร 

54 55 ตะวันออก นางสาววิชุมา  
แกวมโนธรรม 

574021812
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลชมเชย มูลนิธิรมฉัตร 

55 56 ตะวันออก นางสาว
อริสรา ปน
กระจาย 

564026262
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 

มูลนิธิรมฉัตร 

56 57 ภาษาไทย นาย 
Haodong 
Wang  

นิสิต
แลกเปลีย่น
ชาวจีนจาก
มหาวิทยาลยั
ปกก่ิง 

การประกวดสุนทรพจน
อุดมศึกษานานาชาต ิ
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84  
พรรษา 12 สิงหาคม  
2559   

ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ 

  

57 58 ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส  

นายคมสัน 
สุวรรณ
ประดิษฐ  

สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส 

การแขงขันบรรยายภาพ
เปนภาษาฝรั่งเศส ใน
งานกิจกรรม ประจําป 
หัวขอ A vous de 
promouvoir le 
francais ซึ่งจัดโดย
สมาคมครฝูรั่งเศสแหง
ประเทศไทย  

ไดรับรางวัล
ชมเชย 

สมาคมครู
ฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย  

58 59 ภาษาไทย นายจุฑาค
ภัสติ ์รัตนพันธ 

  การประกวดผลงาน
ประเภทเรียงความและ
ประเภทบทความ
วิชาการชิงรางวัลเงินทุน
ภูมิพล ประจําป
การศึกษา 2559 
ประเภทรางวัล
เรียงความ 

 ไดรับรางวัลท่ี 2 
จํานวนเงิน 
8,000 บาท 
พรอมเกียรติ
บัตร  

  

  60 ภาษาไทย นายจุฑาค
ภัสติ ์รัตนพันธ  

  การประกวดผลงานประเภท
เรียงความและประเภท
บทความวิชาการชิงรางวัล
เงินทุนภูมิพล ประจําป

การศึกษา 2559 ประเภท
รางวัลบทความวิชาการ 

ไดรับรางวัลท่ี 1 
จํานวนเงิน 
20,000 บาท 
พรอมเกียรติ
บัตร  
 

  



นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

59 61 ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส  

นายชญานนท 
โอภาศร ี

นิสิตช้ันปท่ี 
2 สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส 

เขาแขงขันกิจกรรม การ
ใชภาษาฝรั่งเศสในการ
จัดบอรดนิทรรศการ
เรื่อง “160 ป 
ความสัมพันธไทย-
ฝรั่งเศส”  

รางวัลชมเชย สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

60 62 ภาษาไทย นายชลเทพ  
อมรตระกูล  

นิสิตระดับ
ปริญญา
บัณฑิตช้ันป
ท่ี ๔  

การประกวดเรยีงความ
และบทความวิชาการใน 
"เงินทุนภูมิพล" 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ประเภท
บทความวิชาการ   
หัวขอ “ศตวรรษา
นุสรณ หลักเฉลิมพระ
นครแหงกรุงสยาม”  

ไดรับรางวัล
ชมเชย  

  

61 63 ภาษาไทย นายทศพล ศรี
พุม   

นิสิตระดับ
ดุษฎีบัณฑิต 
ภาควิชา
ภาษาไทย   

บทประพันธ หัวขอ 
“พระนิพนธสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส" 
เน่ืองในวันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส ป
๒๕๕๙”  

รางวัลชนะเลิศ   

62 64 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุน 

นายพริษฐ 
สังขศร ี 

(ป2) การแขงขันภาษาญี่ปุน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
11  

 ไดรับรางวัล
ชมเชยเพชรยอด
มงกุฎ 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคล
รัตนโกสินทร  

63 65 ภูมิศาสตร นายพัสกร สี
เหลือง 

574051322
2 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการแบบโปสเตอร
สาขาภูมศิาสตร
กายภาพในงานประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตรและภูมิ
สารสนเทศแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 9 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย 

64 66 ตะวันออก นายพาสุข  
ธนะติวะกุล 

294015602
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ 

มูลนิธิรมฉัตร 

65 67 ภาษา
ตะวันออก/จีน 

นายกิตตภิูม ิ
อินทรา  

สาขาวิชา
ภาษาจีน  
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

การแขงขันทักษาการใช
ภาษาอังกฤษ “Singha 
English Challenge”  

ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 
โดยไดรับ
ทุนการศึกษา 
125,000 บาท  

บริษัท สิงห คอร
เปอเรช่ัน จํากัด  
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นิสิต รางวัล ภาควิชา ช่ือ -นามสกุล ช้ันป รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานท่ี
จัดการประกวด 

66 68 ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส  

นายวิศรุต ชิ
ตนุรัตน 

นิสิตช้ันปท่ี 
2 สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส 

เขาแขงขันกิจกรรม การ
ใชภาษาฝรั่งเศสในการ
ทองบทกวีนิพนธภาษา
ฝรั่งเศส 

 รางวัลชมเชย สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย 

67 69 ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส  

นายศิริวัฒน 
จงจิตรตระกูล  

สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส 

การแขงขันตอบคําถาม
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ
ประเทศฝรั่งเศส ในงาน
กิจกรรมประจําป หัวขอ 
A vous de 
promouvoir le 
francais  

ไดรับรางวัลยอด
เยี่ยม 

สมาคมครู
ฝรั่งเศสแหง
ประเทศไทย  

68 70 ตะวันออก นายอภิสิทธ์ิ  
ตรั่น 

584025902
2 

ภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 14 
(นานาชาติ) 

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ 

มูลนิธิรมฉัตร 

 
 
 
 



ศิษยเกาไดรับรางวัล ศิษยเกา 4 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ 4 รายการ 

ลําดับ ภาควิชา ช่ือ-นามสกุล รายการประกวด/แขงขัน ผลการประกวด/แขงขัน 
หนวยงานท่ีจัดการ
ประกวด 

1 ภาษาไทย นางสาววัชราภรณ 
ดิษฐปาน 

รางวัลสภาวิจัยแหงชาต ิ: 
รางวัลวิทยานิพนธ ประจาํป 
2559 

รางวัลวิทยานิพนธระดับ
ดีเดน  วิทยานิพนธเรื่อง 
“พระอุปคุต : การสืบทอด
และการผลิตซ้ําความเช่ือ 
ตํานานและพิธีกรรม ใน
สังคมไทยปจจุบัน” 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

2 ภาษาไทย นายศรณัยภัทร บุญ
ฮก 

วิทยานิพนธดีเดน ระดับ ป.
โท จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  เมื่อ 25 เม.ย. 
2560  

ไดรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 
ระดับ ป.โท จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
เมื่อ 25 เม.ย. 2560  

 

3 ศิลปการ
ละคร 

ภัทรสดุา อนุมานราช
ธน 

ผลงานละครเวทีเรื่อง "คน
กางปลา" (Stick Figures)  

ไดรับรางวัล IATC 
(International 
Association of Theatre 
Critics) Thailand 
Awards ประจํา ป 2559 
สาขาการกํากับการแสดง
ยอดเยี่ยม (Best 
Direction of a 
Play/Performance/Mu
sical)  

IATC 

4 ศิลปการ
ละคร 

วรัฏฐา ทองอยู  จากละครเวทีเรื่องเดียวกัน 
โดยชมรมวิจารณ
ศิลปะการแสดง 
(International 
Association of Theatre 
Critics--Thailand Centre) 

ไดรับรางวัลสาขาการ
แสดงยอดเยี่ยมโดย
นักแสดงหญิง (Best 
Performance by a 
Female Artist) 

IATC 
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 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ  จํานวน 121 คน 
 
นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ 
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให

ทุน 

1 564 00252 22 นายจิรภัทร  บุญคลัง ปริญญาตร ี ประวัติศาสตร 1  ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

โครงการ 
ASEAN 
International  

          ( ภาคตน 
2559) 

ณ 
มหาวิทยาลยั
มาลายา     
ประเทศ
มาเลเซีย 

Mobility for 
Students 
(AIMS) 

              Programme 
2 574 01225 22 นางสาวนาฏยา  เปรม

ชัยพร 
ปริญญาตร ี ปรัชญา 1  ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

โครงการ 
ASEAN 
International  

          ( ภาคตน 
2559) 

ณ 
มหาวิทยาลยั
มาลายา     
ประเทศ
มาเลเซีย 

Mobility for 
Students 
(AIMS) 

              Programme 
3 554 01252 22 นางสาวปภาวรินทร  

สายพัฒนะ 
ปริญญาตร ี สารนิเทศศึกษา 1  ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ 
Fukuoka 
women's 
University 

Fukuoka 
women's 
University     

          ( ภาคตน 
2559) 

ประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน 

                
4 564 01121 22 นางสาวปรีชญา  

ประยงคทรัพย 
ปริญญาตร ี ศิลปการละคร 1 ป ทุน

แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Kyoto  
University   

 Kyoto  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          (ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน  

        



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

5 564 00618 22 นางสาวดีรักษ  ตั้งปกา
ศิต 

ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ  
Beijing 
Language 
and  

รัฐบาลจีน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Culture 
University 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

                

6 564 01660 22 นางสาวมณฑา  เบญจ
ถาวรอนันท 

ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ  
Beijing 
Language  

รัฐบาลจีน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

and Culture 
University 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

                

7 564 01494 22 นางสาวพิมพนิภา  
เบญจชัยวัฒน 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Kansai 
University 

 Kansai  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

8 564 01946 22 นางสาวลักศีกานต  
กานตธนลักษณ 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Toyo Eiwa 
University 

 Toyo Eiwa 
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   
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ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

9 564 02489 22 นางสาวสุภัทรา  ศรี
พลาย 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Okayama  
University 

 Okayama  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

10 564 02500 22 นายสุรวีย  วรกิจนิ
รันดร 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Hokkaido  
University 

 Hokkaido  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

11 574 01408 22 นางสาวปญจพร สงา
อนันตวงษ 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Osaka  
University 

 Osaka  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

12 574 02123 22 นางสาวสุทธจิต บูรณ
กานนท 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Kyoto  
University   

Kyoto  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

13 574 01793 22 นางสาวแพรวพลอย  
สุวรรณมาลา 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป( 
ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ  
มหาวิทยาลยั
ในญี่ปุน 

รัฐบาลญี่ปุน 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

14 574 02123 22 นางสาววรรณสริ ิ ครุ
สัตยานนท 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
มหาวิทยาลยั
ในประเทศ
ญี่ปุน 

รัฐบาลญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

    

                

15 564 00086 22 นางสาวกรวีร  ปญญสิน ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ   
Hangzhou 
Normal 
University 

สถาบันขงจื่อ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

                

16 564 00412 22 นางสาวณรณา  มีริยะ
เกิด 

ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ   
Minzu  
University 
of China 

สถาบันขงจื่อ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

                

17 564 00521 22 นางสาวณัฐพณา  พิทย
ครรชิต 

ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ  
Shanghai 
Normal   
University 

สถาบันขงจื่อ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

18 564 00269 22 นายจิรัฏร  น่ิมพิลารัตน ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ   
Beijing 
Normal 
University 

สถาบันขงจื่อ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

                

19 564 02254 22 นายศุภชัย  ปติธรรม
ภรณ 

ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ   
Tsinghua 
University 

สถาบันขงจื่อ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

                

20 564 02626 22 นางสาวอริสรา  ปน
กระจาย 

ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ   
Beijing 
Normal 
University 

สถาบันขงจื่อ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

                
21 564 00573 22 นางสาวณัฐสุดา  ปติ

ขจรกุล 
ปริญญาตร ี ภาษาจีน 1 ป ทุน

แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ   
Nankai 
University 

สถาบันขงจื่อ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

                
22 564 01837 22 นางสาวรติกร  ศรีอนุต

ชัย 
ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป( 

ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
Kobe ญี่ปุน 

รัฐบาลญี่ปุน 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

23 564 01362 22 นางสาวพริม  สูงสวาง ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Osaka 
University 

 Osaka  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

24 564 014712 22 นางสาวพิมพชนก  ชู
ศักดิ์ศิลป 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Ryukoku 
University 

 Ryukoku  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

25 564 00223 22 นางสาวจันทรา  หวัง
เจริญวงศ 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป( 
ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Kyoto 
University 

รัฐบาลญี่ปุน 

           ประเทศญี่ปุน   

26 564 00733 22 นางสาวธนัญญา  แจง
ศิร ิ

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป( 
ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Hokkaido 
University 
ประเทศญี่ปุน 

รัฐบาลญี่ปุน 

27 564 02741 22 นางสาวไอรณิ  ปงสกุล
ยานนท 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป( 
ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Saitama 
University
ประเทศญี่ปุน 
 
 
 
 

 Saitama  
University  
ประเทศญี่ปุน 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

28 564 00515 22 นางสาวณัฐนิช  บูรณะ
โอสถ 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป( 
ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Kanazawa 
University 

 Kanazawa  
University  
ประเทศญี่ปุน 

           ประเทศญี่ปุน   

29 564 02684 22 นางสาวอารยา  กสิ
หัตถ 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป( 
ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Doshisha 
University
ประเทศญี่ปุน 

Doshisha  
University  
ประเทศญี่ปุน 

30 564 01711 22 นางสาวมีมี ่ ดานถาวร
เจริญ 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป( 
ภาคตน - 
ปลาย 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Toyo Eiwa 
University
ประเทศญี่ปุน 

 Toyo Eiwa  
University  
ประเทศญี่ปุน 

31 564 02231 22 นางสาวศิรดา  อินออน ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Chiba 
University 

 Chiba  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

32 564 02283 22 นางสาวศุภาพิชญ  
หลอวงศกมล 

ปริญญาตร ี ภาษาเยอรมัน 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา  ณ  
Tohoku  
University 

 Tohoku  
University  
ประเทศญี่ปุน 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

33 564 05606 22 นายสิรฤกษ  สามเสน ปริญญาตร ี ภาษาสเปน 1  ภาค
การศึกษา
(ภาคตน 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

Universidad 
de Nebrija  
ประเทศสเปน 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

34 574 07163 22 นางสาวจิรัชยา    นาค
ประพันธ  

ปริญญาตร ี BALAC 1  ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          (ภาคตน 
2559) 

Hankuk 
University  
ประเทศ
เกาหลีใต 

  

35 574 07330 22 นางสาวณัชชา   กองคํา ปริญญาตร ี BALAC 1  ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          (ภาคตน 
2559) 

National 
Taiwan 
University  
ประเทศ
ไตหวัน 

  

                

36 574 07077 22 นางสาวกานตธิดา  
กลิ่นศรสีุข  

ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Aoyama 
Gakuin 
University  
ประเทศญี่ปุน 

  

                
37 574 07128 22 นางสาวจณสิตา   ฐิตะ

ฐาน    
ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน

แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Leiden 
University  
ประเทศ
เนเธอรแลนด 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

38 574 07186 22 นางสาวเจนิศา   ทันยา 
ปอนนาช       

ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศกึษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Leiden 
University  
ประเทศ
เนเธอรแลนด 

  

                

39 574 07214 22 นางสาวชนนิภา   คณา
พรชัย 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Aoyama 
Gakuin 
University  
ประเทศญี่ปุน 

  

                
40 574 07300 22 นางสาวเฌอรติา   ตันติ

รัตนสุนทร 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน

แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Institut 
D'Etudes 
Politiques 
De Paris 
(SciencesPo)  
ฝรั่งเศส 

  

                
41 574 07403 22 นางสาวธันยา   ชัย

กิตต ิ 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน

แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Aoyama 
Gakuin 
University  
ประเทศญี่ปุน 

  



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

42 574 07529 22 นางสาวปุญญรักษ   
ชีรวณิชยกุล 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Ludwig 
Maximilian 
University 
Munich  
ประเทศ
เยอรมัน 

  

                

43 574 07564 22 นางสาวพิชามญชุ   พร
เกษมสุข 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Seinan  
Gakuin 
University  
ประเทศญี่ปุน 

  

                

44 574 07644 22 นางสาวมารก่ีส   พงษา
กลาง    

ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Leiden 
University  
ประเทศ
เนเธอรแลนด 

  

                

45 574 07724 22 นางสาววิวรณ   ปจฉิม
สวัสดิ ์

ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Leiden 
University  
ประเทศ
เนเธอรแลนด 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

46 574 07907 22 นางสาวสุภาพัชร  แสง
โพธ์ิแกว   

ปริญญาตร ี BALAC 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

Aoyama 
Gakuin 
University  
ประเทศญี่ปุน 

  

                

47 564 01121 22 นางสาวปรีชญา  
ประยงคทรัพย 

ปริญญาตร ี ศิลปการละคร 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษา ณ 
Kyoto 
University 

 Kyoto 
University 
ประเทศญี่ปุน 

         ( ภาคตน 
- ปลาย 
2559) 

 ประเทศญี่ปุน   

                

48 574 02839 22 นางสาวอัจฉรา  
เสาวคนธ 

ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 1 ป ทุน
แลกเปลีย่น  
ไปศึกษาและ
เทียบโอน
หนวยกิต  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

         ( ภาค
ปลาย 

59- ตน 
60) 

Aoyama 
Gakuin 
University  
ประเทศญี่ปุน 

  

                

49 574 00734 22 นางสาวณัฐชนน แดง
ชวง 

ปริญญาตร ี ภาษาสเปน 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศสเปน   

                
50 574 05533 22 นางสาวณิชากร พัฒน

ถาวร 
ปริญญาตร ี ภาษาสเปน 1 ภาค

การศึกษ 
( ภาค

ปลาย 59) 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ 
de Nebrija
ประเทศสเปน 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

51 574 01065 22 นางสาวธัญชนก เอ่ียม
ภิรมย 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Hiroshima 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

52 574 01088 22  นางสาวธัญสินี ฤกษ
ขวัญยังม ี

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Hiroshima 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

53 574 01116 22 นางสาวนพรดา ศริิ
เสถียร 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Hiroshima 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

54 574 02771 22 นางสาวอภิสรา 
เตรยาวรรณ 

ปริญญาตร ี ภาษาญี่ปุน 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Hiroshima 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

 
 
 
 
 

ประเทศญี่ปุน   

                



80 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

55 574 07317 22  Ms. Napath 
Kosolsuparat 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Victoria 
University 
of 
Wellington  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศ
นิวซีแลนด 

  

                

56 574 07512 22 Ms. Parach Intaralip ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Nottingham 
Trent 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศ
อังกฤษ 

  

                

57 574 07192 22 Ms. Jan 
Suksathaporn 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Aoyama 
Gakuin 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

58 574 07718 22 Ms. Virakorn 
Kuewsupakorn 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Aoyama 
Gakuin 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

59 584 07491 22 Ms. Pornchanok 
Rongkarattanakul 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Aoyama 
Gakuin 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

60 584 07622 22 Ms. Praewalin 
Wanithanont 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Aoyama 
Gakuin 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

61 584 07834 22 Ms. Varitta 
Tannirandorn 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Aoyama 
Gakuin 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

62 574 07920 22 Ms. Aticha 
Kasemthongsri 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
National 
Taiwan 
University    

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

 

ประเทศ
ไตหวัน 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

63 584 07010 22 Mr. Krisada 
Thanaethanapong 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Hiroshima 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

64 584 07783 22 Ms. Lamiss Sadlaeh ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Hiroshima 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

65 584 07811 22  Ms. Voravaran 
Akarapongpisak 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Hiroshima 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                
66 584 07061 22 Ms. Jiratchaya 

Kingmanee 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Waseda 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                
67 584 07410 22 Ms. Panalee 

Wongsaham 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา
( ภาคปลาย 

2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Waseda 
University
ประเทศญี่ปุน 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

68 584 07084 22 Mr. Jirayu 
Arayaprayoon 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Sophia 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                
69 584 07106 22 Ms. Chadhaporn  ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Sophia 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

    Angpraphapornchai     ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

70 584 07777 22  Mr. Ryan Benedict 
Rebustillo 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Sophia 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

71 584 07479 22 Mr. Phunnattha 
Manutham 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
University 
of Tsukuba 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

72 584 07536 22 Ms. Passachon 
Siripoke 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา
(ภาคปลาย 

2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
University 
of Tsukuba
ประเทศญี่ปุน 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 



84 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

73 584 07725 22  Ms. Marisa 
Thamsirisup 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Ritsumeikan 
University 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

ประเทศญี่ปุน   

                

74 584 07886 22  Ms. Supanida 
Kahanurak 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา 
Institut 
D'Etudes 
Politiques 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาค
ปลาย 
2559) 

(Campus de 
Reims) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                

75 584 02313 22 นางสาวศิรดา ชัย
สมบูรณพันธ 

ปริญญาตร ี ภาษาสเปน 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
76 584 02400 22 นายสหรฐั แพทยรังษี ปริญญาตร ี ภาษาสเปน 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 
 
 

ประเทศสเปน   

            
 

    



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

77 574 01450 22 นางสาวปยทิพย 
ภูรยานนชัย 

ปริญญาตร ี ภาษาสเปน 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

78 574 05132 22  นายพัสกร สีเหลือง ปริญญาตร ี ภาษาสเปน 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
79 574 07060 22 Mr. Kantawat 

Tienthavorn 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                

80 574 07243 22 Mr. Chaiyaporn 
Chiravinijnandh 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 
 
 

  

              
 

  



86 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

81 574 07272 22 Mr. Chaiyawat 
Suwankaisorn 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                

82 574 07455 22 Ms. Nina Simpson ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                

83 584 07209 22 Ms. Natacha 
Tawannachot 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                

84 584 07565 22 Ms. 
Phatcharaphawallop 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

    Khumthong     ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 
 

  

                



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

85 584 07886 22 Ms. Supanida 
Kahanurak 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                
86 584 07892 22 Ms. Supasa 

Siriworrachat 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                
87 584 07937 22 Ms. Arisa Panpa ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                

88 584 07943 22 Ms. Inthira 
Vichittrakarnsom 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 
 

  

                



88 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

89 584 08004 22 Ms. Chariya 
Manapattanakarn 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                

90 594 07589 22 Ms. Phiraya 
Phongphanich 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universite 
Catholique 
de Lyon  

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
คณะ 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

(ILCF) 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 

  

                

91 564 07053 22 Mr. Klamai Michaels ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

92 574 07031 22 Ms. Kritthita 
Nitiamornroj 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 
 
 
 

ประเทศสเปน   

                



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

93 574 07237 22 Mr. Chayutt Chayuti ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

94 574 07323 22 Mr. Napat Kawakami ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

95 574 07753 22 Mr. Saranyu 
Phonsen 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
96 574 07840 22  Mr. Swiss Chamnian ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
97 59407010 22 Ms. Kanittha 

Chancharoenlap 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา
( ภาคฤดู

รอน 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija
ประเทศสเปน 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 



90 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

98 584 07090 22 Ms. Jutanuch 
Wanachote 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
99 584 07141 22 Ms. Chotiwan 

Soisangwan 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

100 584 07187 22 Mr. Narut Satrawaha ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

101 584 07193 22 Mr. Nutchapol 
Subprasert 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 
 
 
 
 
 

ประเทศสเปน   

                



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

102 584 07215 22 Ms. Natnicha 
Chaisirilap 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

103 584 07301 22 Ms. Thanyaporn 
Dokmaipum 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

104 584 07360 22 Ms. Nida 
Susantitaphong 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

105 584 07399 22 Ms. Boonsita 
Chenkarnsuek 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
106 584 07404 22 Ms. Benya 

Kongtanasomboon 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา
( ภาคฤดู

รอน 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

107 584 07542 22 Ms. Prim 
Uampornvanich 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

108 584 07571 22 Ms. Patthera 
Chunpipat 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
109 584 07588 22 Ms. Pitcha Rerkaram ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

110 584 07594 22 Ms. Phichamon 
Thamasook (Anna) 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

111 584 07639 22 Ms. Praewa 
Sirithanachai (Alicia) 

ปริญญาตร ี BALAC ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

112 584 07674 22 Ms. Patarawadee 
Suksomboonwong 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

113 584 07697 22 Molwathu 
Yongchaichan 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

114 584 07754 22 Mr. Rachata 
Oncharoen 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

115 584 07870 22  Mr. Supanut Saen-
udom (Tomas) 

ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
116 584 07950 22 Ms. Isabella 

Silverstre 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา
( ภาคฤดู

รอน 
2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อนิสิต ระดับชั้น สาขาวิชา ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานท่ีให
ทุน 

117 584 07972 22 Mr. Iyarat Karod ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

118 584 08027 22 Mr. Yun-Jung Chung ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค
การศึกษา 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
119 594 07492 22 Mr. Piyanat 

Laohasiriwong 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                
120 594 07864 22 Mr. Sarin 

Jirasinvimol 
ปริญญาตร ี BALAC 1 ภาค

การศึกษา 
ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 

          ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ประเทศสเปน   

                

121 594 08028 22 Ms. Erika Hayashi ปริญญาตร ี BALAC ( ภาคฤดู
รอน 

2559) 

ทุน
แลกเปลีย่น 
ไปศึกษา ณ 
Universidad 
de Nebrija 

แลกเปลีย่น 
(MOU) ของ
มหาวิทยาลยั 



ดานการเรียนการสอนและบัณฑิต 

 (1)  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ      
ในปการศึกษา  2560  นิสิตที่เขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม   มีจํานวน  3 คน  เปนนิสิตรุนที่ 13    

1. 594 01720 22 นางสาวแพรมุก บุญบัวทอง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
2. 594 00226 22 นายคมชติ ทวีทรัพยล้ําเลิศ วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส 
3. 594 02635 22 นางสาวอรอินทุ ฐานถิร วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส 

 

ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา  
ระดับปริญญาโท 35 คน     จํานวน  35 รายการ 
ระดับปริญญาเอก 21 คน      จํานวน  21 รายการ 
 

ขอมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 35 คน จํานวน 35 รายการ 
ลําดับ ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ช่ือสกุลนิสิต หลักสตูร ระดับ ช่ือวารสารวิชาการ /'การเผยแพร 

1 กลวิธีทางภาษาในการนําเสนอความคิด
เก่ียวกับ "การศึกษา" และ "การเรยีนกวด
วิชา" ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชา 

นายชิษณุพงศ  อินทรเกษม  ภาษาไทย ชาติ วารสาร EAU Heritage ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

2 พระนามเจาฟาสมัยรตันโกสินทร: 
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับ

วัฒนธรรมไทย 

นายดนัย  พลอยพลาย ภาษาไทย ชาติ วารสารอักษรศาสตร ปท่ี 46 
ฉบับท่ี 1 

3 ถอยคําแสดงการเปนผูฟงในภาษาไทย: 
การศึกษาตามแนวสนทนาวิเคราะห 

นางสาวนริศรา  หาสนาม ภาษาไทย  ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย 
ฉบับปท่ี 33  

4 การประยุกตระบบสารสนเทศภมูศิาสตร
เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอโรคไขหวัดใหญ

ในกรุงเทพมหานคร 

นางสาววลัญซอร เอ้ือรัตน
วงศ 

ภูมิศาสตรและ
ภูมิสารสนเทศ 

ชาติ โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 6 เรื่อง สห
วิทยาการสรางสรรคเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
5 การคาดการณนํ้าทาตามการเปลี่ยนแปลง

การใชท่ีดิน โดยใชแบบจําลองอุทกวิทยา
บนระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 

นางสาวทัตธนภรณ คําศร ี ภูมิศาสตรและ
ภูมิสารสนเทศ 

ชาติ โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 6 เรื่อง สห
วิทยาการสรางสรรคเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
6 การวิเคราะหแบบหลายเกณฑดวยระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร สําหรับการเลือก
ท่ีตั้งจุดบริการไปรษณียในพ้ืนท่ีบรกิาร

ของไปรษณียศูนยกลางจายบางขุนเทียน 

นางสาว สุธาสินี ขาวเจริญ ภูมิศาสตรและ
ภูมิสารสนเทศ 

ชาติ โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 6 เรื่อง สห
วิทยาการสรางสรรคเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
7 อารมณขันกับการเลนในจวงจื่อ นางสาว วนัสนันท  ขุนพล ปรัชญา ชาติ วารสารอักษรศาสตร 
8 เปรียบเทียบระบบเสยีงภาษาภเูก็ตบาบา

และภาษามลายูบาบารวมสมัย 
นางสาวภัทรณิ ี สุขสุอรรถ ภาษาศาสตร  ชาติ วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ป

ท่ี 37 ฉบับท่ี 2 
9 ความตางท่ีมีนัยสําคัญดานความสัน้ยาว

ของสระกลางและสระต่ําในภาษาไทย
สมยัสุโขทัย  

นางสาวสิรมีาศ มาศพงษ  ภาษาศาสตร  ชาติ  วารสารอักษรศาสตร  ปท่ี 45 
ฉบับท่ี 2 
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ช่ือสกุลนิสิต หลักสตูร ระดับ ช่ือวารสารวิชาการ /'การเผยแพร 
10 ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคาํบูชา

พระธาตุและพระพุทธรูปสําคัญทาง
ภาคเหนือตอนบน 

นายนนทลชา  ณะภูม ิ ภาษาบาล-ี
สันสกฤต 

ชาติ วารสารอักษรศาสตร ปท่ี 46 
ฉบับท่ี 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 เหวยหลิน ไทยศึกษา นานาชาติ  The Art Thai and SEA 
studies Graduate 

Symposiam  

12 "ตัวตนท่ีแทจริง หรือ ทุกสิ่งลวนมายา?" : 
ภาพแทนผูท่ีเรยีกวา "เซเลบริตี"้ ท่ีสื่อผาน

กลวิธีทางภาษาในบทสัมภาษณใน
นิตยสารภาษาไทย 

นายชุณพฤทธ์ิกร จิรบวรกิจ  ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย ป
ท่ี 34 ฉบับท่ี 1 

13 แดนอรัญ แสงทอง: นักเขียนหรือนักเลา
นิทาน? 

นางสาวนิชานันท นันทศิริ
ศรณ   

ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย ป
ท่ี 33 ฉบับท่ี 2 

14 บทบาทของสินคา การบริการ และชุด
ความคิดเก่ียวกับ "ความเปนเด็ก" ท่ีสื่อ
ผานกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมโฆษณา

ในนิตยสารครอบครัว 

นางสาวพิชญา เช่ียวภาษา  ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทยป
ท่ี 34 ฉบับท่ี 1  

15 ลักษณะของถอยคํานัยผกผัน (verbal 
irony) ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งท่ี 

7-10 ของอุดม แตพานิช 

นางสาวอรกัญญา อนันนต
ทรัพยสุข  

ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย ป
ท่ี 33 ฉบับท่ี 2 

16 บทแสดงโขนพระราชทาน: ลักษณะเดน
ดานความเร็วและเอกภาพ 

นางสาวณัฐกานต พลพิทักษ ภาษาไทย ชาติ วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal, Silpakorn University 

ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ปท่ี 

10 ฉบับท่ี 2 
17 "คติชนสรางสรรค" จากความเช่ือเรื่องครู

หมอโนราท่ีตาํบลทาแค จังหวัดพัทลุง 
นายณัฐวัตร อินทรภักด ี ภาษาไทย ชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย ป

ท่ี 34 ฉบับท่ี 1  
18 Vampires and Sexual Degeneration 

in Bram Stoker's Dracula 
นางสาวณฐมน สันติคณุากร ภาษาอังกฤษ นานาชาติ MANUSYA: Journal of 

Humanities Regular Issue 
No.21, Vol.1 

19 Healing Place and Self: The 
Renewed Ecological Perception 
and the Invisible Landscape in 

Barbara Kingsolver's Animal Dreams 

นายวิศรุต ไผนาค ภาษาอังกฤษ นานาชาติ MANUSYA: Journal of 
Humanities 

20 การวิเคราะหขีดความสามารถในการ
รองรับการทองเท่ียวขามแดนเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
 
 

นางสาวฤทัยรัตน เปลง
วรรณ 

ภูมิศาสตรและ
ภูมิสารสนเทศ 

ชาติ วารสารอักษรศาสตร ปท่ี 46 
ฉบับท่ี 2 



ลําดับ ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ช่ือสกุลนิสิต หลักสตูร ระดับ ช่ือวารสารวิชาการ /'การเผยแพร 
21 การเปรยีบเทียบศักยภาพการขนสงสินคา

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทย 
นางสาวณิฐา คณุวงษ ภูมิศาสตรและ

ภูมิสารสนเทศ 
ชาติ การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน KU SRC 1st National 
conference 2016 

22 การวิเคราะหโครงขายดวยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร เพ่ือการวางแผน

จัดเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

นายธนลักษณ ศริธรรมธร ภูมิศาสตรและ
ภูมิสารสนเทศ 

ชาติ วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ป

ท่ี 20 ฉบับท่ี 20  

23 สารสนเทศสื่อรัก: รูปแบบสารสนเทศ
ดิจิทัลสวนบุคคลในบริบทการหาคู

ออนไลนของชายรักชาย 

นางสาวปภัสรา อาษา บรรณารักษศา
สตรและ
สารนิเทศ
ศาสตร 

ชาติ วารสารสารสนเทศศาสตร  

24 ความสัมพันธระหวางงานสืบคนกับ
สภาวะอารมณระหวางการสืบคน 

Google  

นางสาวธนพร อธิกิจ บรรณารักษศา
สตรและ
สารนิเทศ
ศาสตร 

ชาติ วารสารสารสนเทศศาสตร  

25 หนวยสรางพรรณนาเหตุการณหยบิฉวย
วัตถุในภาษาไทย: การศึกษาตามแนว

ภาษาศาสตรปริชาน 

นายกันตณัฐ ปริมิตร  ภาษาศาสตร ชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มนุษยศาสตร: ความจริงกับพลัง

แหงความฝน 
26 คุณสมบัติทางวากยสัมพันธและ

อรรถศาสตรของตัวบงช้ีผูรับประโยชน 
"เพ่ือ" และ "ให" ในภาษาไทย 

นายพิรุฬห ปยมหพงศ  ภาษาศาสตร ชาติ วารสารอักษรศาสตร ปท่ี 46 
ฉบับท่ี 2 

27 ความหมายของคําวา ของ ในฐานะคําบุพ
บทในภาษาไทย 

นายสรณ แอบเงิน ภาษาศาสตร ชาติ วารสารอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั ปท่ี 46 ฉบับท่ี 2 

28 การเปรยีบเทียบลักษณะทางกล
สัทศาสตรของสระภาษาไทยท่ีออกเสียง
โดยนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยกับผูพูด

ภาษาไทย  

นางสาว YI LE ภาษาศาสตร ชาติ วารสารมนุษยศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ปท่ี 
24 ฉบับท่ี 1 

29 "เรื่องเลาจากตางแดน" กับการประกอบ
สรางอัตลักษณความเปนชายชนช้ันกลาง
ในไพรัชนิยายไทยระหวาง พ.ศ. 2484-

2489 

นายจิรัฏฐ เฉลิมแสนยากร วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ชาติ รัฐศาสตรสาร ฉบับท่ี 2 ปท่ี 38 

30 สหบทในบทละครจีนเรื่อง ซีเซียงจี ้แหง
ราชวงศหยวน 

นางสุณี เนียมคํา ภาษาจีน ชาติ วารสารจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง ปท่ี 10 

31 การศึกษาเปรยีบเทียบคาํกริยาชวย "会" 
ในภาษาจีนกลางกับคํากริยาชวย "จะ" ใน

ภาษาไทย 

นางสาวอารดี เกาเอ้ียน ภาษาจีน ชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานจีนศึกษาครั้งท่ี 1 ประจําป 

2559 "จีนศึกษา ภาษาจีน: 
บทบาทตอประชาคมโลก" 
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ลําดับ ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ช่ือสกุลนิสิต หลักสตูร ระดับ ช่ือวารสารวิชาการ /'การเผยแพร 
32 การศึกษาการแปลสาํนวนจีนในบทละคร

โทรศัพทเรื่อง ปูปูจิงซิน ในบทพากย
ภาษาไทยของสถานีวิทยโุทรทัศนไทยทีวีสี

ชอง 3 

นางสาวธัญวลัย ไกรทอง  ภาษาจีน ชาติ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานระดับชาติและนานาชาติ

ครั้งท่ี 8 "Research 4.0 
Innovation and 

Development SSRU'S 80th 
Anniversary" 

33 The Comparative Study of Textual 
Structure in Statements of Purpose 

for Job Applications Written by 
Thai Learners of Japanese 

นางสาวสุธีภา สุวิชานรากุล ภาษาญี่ปุนเปน
ภาษาตางประเ

ทศ 

ชาติ Japanese Studies Journal: 
ISSN 1906-8891 ฉบับท่ี 15  

34  The use of audiovisual aids 
(videos) for Spanish vocabulary 

acquisition of A1 level Thai 
learners  

นายแดเนียล จาอีร ซานเชซ 
กอนซาเลซ 

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

35 คํายืมภาษามอญในภาษาไทยถ่ินเหนือ นางสาวอารียา  บุญลํา ภาษาไทย ชาติ ภาษาและวรรณคดไีทย ฉบับท่ี 
34  และ ฉบับท่ี 2 (ธันวาคม 

2560) 
 
 
ขอมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 21 คน จํานวน 21 รายการ 

ลําดับ ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ช่ือสกุลนิสิต หลักสตูร ระดับ 
ช่ือวารสารวิชาการ /'การ

เผยแพร 

1 Preveiling constrants in  
durable solutions for 
Refugees ib displacement  
along Thai-Myanmar Border 

นางสาวอังคณา กมล
เพ็ชร 

ไทยศึกษา นานาชาติ Rian Thai  vol.9/2016 

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

นายฐณยศ  โลหพัฒนา ไทยศึกษา นานาชาติ Manusya 19.1/2016 

3 Bunchu Phu Narak and 
Resistance to Modernity 

นายฐณยศ  โลหพัฒนา ไทยศึกษา นานาชาติ Rian Thai vol.9/2016 

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

นายโรเบิรต ลี คัมมิงส 
จูเนียร 

ไทยศึกษา นานาชาติ Rian Thai 



ลําดับ ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ช่ือสกุลนิสิต หลักสตูร ระดับ 
ช่ือวารสารวิชาการ /'การ

เผยแพร 

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

นางสาววรรณพร พงษ
เพ็ง 

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

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

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

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

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

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

นายเฟรเดอริก บี กอสส ไทยศึกษา นานาชาติ Asian Review Vol.31 
2016/2 

9 Literature in Transmigration: 
The Rama Story in Southeast 
Asia 

นายเฟรเดอริก บี กอสส ไทยศึกษา นานาชาติ Asian Review Vol. 30, 
No. 1, 2017 

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

นายประเสริฐ  รุนรา ภาษาไทย นานาชาติ Rian Thai vol.9/2016 

11 เพลงกันตรมึเก่ียวกับประเพณีแซน
โฎนตาและอัตลักษณของผูพูด
ภาษาเขมรถ่ินไทยในอีสานตอนใต
ของไทย 

นายดิเรก หงษทอง ภาษาไทย ชาติ วารสารอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป
ท่ี 45 ฉบับท่ี 2 

12 ความสัมพันธระหวางภาษากับภาพ
ตัวแทนคนอีสานในหนังสือพิมพ
ระดับชาต:ิ การศึกาตามแนววาท
กรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 

นางสาวสุภัทร แกวพัตร  ภาษาไทย ชาติ วารสารไทยศึกษา ปท่ี 13 
ฉบับท่ี 1 มกราคม - 
มิถุนายน 2560 

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

นางสาวกานตธิดา 
เกิดผล 

ภาษาศาสตร นานาชาติ MANUSYA 
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ลําดับ ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ ช่ือสกุลนิสิต หลักสตูร ระดับ 
ช่ือวารสารวิชาการ /'การ

เผยแพร 

14 อิทธิพลของภาษาอังกฤษตอระบบ
ปริชานของผูรูสองภาษา: การ
ทดสอบสมมติฐานภาษาสมัพัทธใน
ผูพูดภาษาไทย 

นางสาวชุติชล เอมดิษฐ ภาษาศาสตร ชาต ิ วารสารศรีปทุมปริทัศน 
ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปท่ี 16 ฉบับท่ี 
2  

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

นางสาวสุมินตรา มา
คลาย 

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

16 คุณสมบัติทางวากยสัมพันธและ
อรรถศาสตรของคํากรยิาแสดง
เหตุการณการแยกสวนภาษาไทย 

นายเกียรต ิเทพชวยสุข ภาษาศาสตร ชาติ วารสารมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตร ศาสตร 
ปท่ี 24   ฉบับท่ี 2 

17 การวิเคราะหระบบตัวอักษรเบรลล
ไทย  

นายวีรชัย อําพรไพบูลย ภาษาศาสตร ชาติ วารสารศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ป
ท่ี 17 ฉบับท่ี 2 

18 การกลายเปนคําไวยากรณของ
คํากริยา ไป เปนคําบงช้ีทัศนภาวะ 

นางสาวชาฎินี มณีนาวา
ชัย 

ภาษาศาสตร ชาติ วารสารมนุษยศาสตร ปท่ี 
23 ฉบับท่ี 1 คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตร  ศาสตร 

19 คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ 
อรรถศาสตร และวัจนปฏิบัติของรปู
ปฏิเสธ เปลา ในภาษาไทย 

นางรุจิรา บํารุงกาญจน ภาษาศาสตร ชาติ วารสารอักษรศาสตร ปท่ี 46 
ฉบับท่ี 2 

20 จอมยุทธหญิงเน่ียอ่ินเหนียง: จาก
ถังฉวนฉีสูภาพยนตร  

นายนภ อ๊ึงโพธ์ิ ภาษาจีน ชาติ วารสารจีนศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ฉบับท่ี 1 ปท่ี 10 

21 รองรอยราชาศัพทไทยในราชาศัพท
เขมรสมัยกลาง 

นายยรรยงค  สิกขะฤทธ์ิ ภาษาไทย ชาติ วารสารอักษรศาสตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปท่ี 
39 ฉบับท่ี 1 

 

 

 

 
 

 



ดานกิจกรรม 

 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การการจัดประชุมวิชาการอ่ืนๆ / บรรยาย 
    วิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 49  กิจกรรม 
 กาประชุมระดับนานาชาติ 10 ครั้ง 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการจัดประชมุวิชาการอ่ืนๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 
ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ือการประชุม วันเวลาและสถานท่ี

จัด 
1  คณะอักษรศาสตร จัดการประชุมวิชาการ ดานมนุษยศาสตรระดับปรญิญาตรี 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 ภายใน
งานมีการนําเสนอผลงานวิจัยโดยนิสิต นักศึกษา และบัณฑติ
จบใหม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและ กัน 
นอกจากน้ียังมีการอภิปรายเรื่อง “การเตรยีมพรอมสูการเปน
บัณฑิต สาขามนุษยศาสตรแหงศตวรรษท่ี 21” 

18-มี.ค.-60 

2 ภาษาตะวันตก/สเปน
และศูนยลาติน
อเมริกา 

โอกาสทางธุรกิจในลาตินอเมริกา 21-เม.ย.-60 

3 ภาษาไทย (รวมกับ
โครงการวิจัยเครือขาย
การวิจารณศลิปะ: 
การวิจัยและพัฒนา 
โดยไดรับทุนสนับสนุน
จาก สกว.) 

การสัมมนาวิชาการ "เหลียวหลังแลหนา การวิจารณ
วรรณกรรมในประเทศไทย 

18 ก.พ.60 เวลา 
8.30 - 17.00 น. ณ 
หองบรรยายรวม 
301-302 (ช้ัน 3) 
อาคารมหาจักรีสริิน
ธร คณะอักษรศาสตร 

4 ภาษาศาสตร การบรรยาย ทางวิชาการภาษาศาสตรสูสาธารณะครั้งท่ี 2   27 ม.ค.60 เวลา 
13.30 – 15.00 น.  

5 ภาษาอังกฤษ บรรยายพิเศษโดยผูเช่ียวชาญตางประเทศ หัวขอ "Metaphor 
and Ideology"  

20 ก.พ. 60 เวลา 
13.30-15.30 น. ณ 
หอง 301 อาคารมหา
จักรีสริินธร 

6 ภาษาอังกฤษ โครงการบรรยายพิเศษโดยผูเช่ียวชาญตางประเทศ หัวขอ 
"Brexit in Context: Myth, Modernism and Identity"  

26 พ.ค. 60 เวลา 
13.30-15.30 น. ณ 
หอง 301 อาคารมหา
จักรีสริินธร 
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ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ือการประชุม วันเวลาและสถานท่ี
จัด 

7 ภาษาอังกฤษ บรรยายพิเศษโดยผูเช่ียวชาญตางประเทศ หัวขอ  
“Economy in Derivation in L2 Morphosyntax”   

26 พ.ค. 60 เวลา 
13.30-15.30 น. ณ  
หองประชุม 501/29 
อาคารมหาจักรีสริิน
ธร  

8 ศูนยการแปลฯ โครงการแปลเบ้ืองตน (อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ) 20 พ.ค. - 29 ก.ค.60 
หอง 314 อาคารบรม
ราชกุมาร ี

9 ศูนยการแปลฯ โครงการแปลเอกสารทางธุรกิจเบ้ืองตน (อังกฤษ-ไทย และ
ไทย-อังกฤษ) 

20 พ.ค. - 29 ก.ค.60 
หอง 814 อาคารมหา
จักรีสริินธร 

10 ศูนยการแปลฯ โครงการแปลเอกสารทางดานกฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) 21 พ.ค. - 29 ก.ค.60 
หอง 814 อาคารมหา
จักรีสริินธร 

11 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต 

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มโนทัศนพระราชาของอินเดีย
และสยาม”   

วันจันทรท่ี 28 
สิงหาคม 2560 เวลา 
8.00-12.30 น. ณ 
โถงลาง อาคารมหา
จักรีสริินธร คณะ
อักษรศาสตร 
 
 
 

12 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต 

โครงการสัมมนา   "จากอดีตสูอนาคต การศึกษาภาษาบาล-ี
สันสกฤต และภารตวิทยาในประเทศไทย" 

วันศุกรท่ี 24 มีนาคม 
2560   เวลา 8.30 - 
17.00 น. ณ หอง
ประชุมช้ัน 9 อาคาร
มหาจักรสีิรินธร    
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  

13 งานวิจัยรวมกับ 
ภาควิชา
ประวัติศาสตร 

โครงการบรรยายพิเศษ “MADE IN 1956” ณ หอง 401/18 
อาคารมหาจักรีสริิน
ธร  
คณะอักษรศาสตร 
 
 



ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ือการประชุม วันเวลาและสถานท่ี
จัด 

14 งานวิจัยรวมกับ 
ภาควิชา
ประวัติศาสตร 

โครงการบรรยายพิเศษชุด “17 ในประวัติศาสตรโลก” (’17 
in World History) 

ณ หอง 303 และ 
304 อาคารมหาจักรี
สิรินธร  
คณะอักษรศาสตร 

15 งานวิจัยรวมกับ
ภาควิชาภาษาศาสตร 

โครงการบรรยายพิเศษชุด “Past, Present, and Future of 
Southeast Asian Linguistics” 

  

16 ภาษาศาสตร ภาควิชารวมกับฝายสงเสริมวิชาการ คณะอักษรศาสตร 
รายการ 'อักษรพาที" หัวขอ สําเนียงภาษาไทยสมัยพระ
นารายณเหนอจริงหรือ"  

  

17 ภาษาศาสตร บรรยายเรื่อง How is vocabulary learned? What can 
teachers do about it? 

วันท่ี 24 สิงหาคม 
2560 เวลา 13.30-
14.30น. หอง 
501/17 

18 ภาษาศาสตร บรรยายเรื่อง Bias and Prosody of negative 
interrogations 

วันท่ี 25 สค 60 เวลา 
10.30-12.00 น หอง 
407 อาคารบรมราช
กุมาร ี
 
 
 
 

19 ภาษาศาสตร บรรยายเรื่อง Instagram & Spornosexuality 1 กันยายน 2560 
เวลา 10.00-11.30 น 
หอง 707 อาคารบรม
ราชกุมาร ี

20 ภาษาศาสตร บรรยายเรื่อง Metaphor Corpus Linguistics 1 กันยายน 60 หอง 
408 อาคารบรมราช
กุมารี เวฃา 13.30-
15.30 น. 

21 งานวิจัย โครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิSoutheast Asia 
(SEASIA2017)  
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ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ือการประชุม วันเวลาและสถานท่ี
จัด 

22 งานวิจัยรวมกับ 
ภาควิชาภาษาไทย 

โครงการวิชาการระดับชาติเน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาต ิป 
2560 

  

23 งานวิจัยรวมกับ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

โครงการการเตรียมความพรอมในการเขียนใหแกนิสติใหมใน
หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาตางๆ คณะอักษร
ศาสตร 

  
24 งานวิจัย โครงการจดัการประชุมนานาชาต ิSEASIA 2017 ณ โรงแรม เลอ เมอลิ

เดียน 
กรุงเทพมหานคร  

25 งานวิจัยรวมกับ 
ศูนยวิจัยภาษาและ 
วรรณคดีไทย 

โครงการของศูนยวิจัยภาษาและวรรณคดไีทย ปงบประมาณ 
2560 

  
26 ภาษาไทย การประชุมวิชาการระดับชาติดานภาษา วรรณคดีและคติชน

ไทย “สรรพวิทยา-วิชญมาลา” จัดโดย  โครงการสูความเปน
เลิศดานภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศลิป
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 
 
 

วันท่ี 2 มิถุนายน 
2560  เวลา 8.30 - 
17.00 น.  ณ หอง 
303 -304  อาคาร
มหาจักรสีิรินธร 

27 ภาษาไทย งานวันภาษาไทยแหงชาต ิพุทธศักราช 2560 
การประชุมวิชาการเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชกับภาษาและวรรณคดีไทย 

วันเสารท่ี 29 
กรกฎาคม 2560 
เวลา 8.00 – 12.30 
น.  ณ หอง
อเนกประสงคช้ัน 9 
และหอง301-302 
อาคารมหาจักรีสริิน
ธร คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 



ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ือการประชุม วันเวลาและสถานท่ี
จัด 

28 ภาษาไทย การประชุมวิชาการ “มณีปญญา” เพ่ือนําเสนอผลงาน
วิชาการของคณาจารยภาควิชาภาษาไทย  

วันท่ี 25 สิงหาคม 
2560 ณ หอง
อเนกประสงค ช้ัน 9 
อาคารมหาจักรีสริิน
ธร 

29 ศูนยบริการวิชาการ 
รวมกับสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน ภาควิชา
ภาษาตะวันออก 

การประชุมวิชาการนานาชาติดานญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย 
2561 

25/8/2561 ณ 
อาคารมหาจักรีสริิน
ธร 

30 ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยความ
รวมมือของภาควิชาภาษาไทย จัดปาฐกถาพิเศษชุด อักษราภิ
วัตน ครั้งท่ี 5 หัวขอ "การศึกษาประวัติคําในภาษาไทย"  

วันท่ี 13 พฤษภาคม 
2560 เวลา 13.00-
15.00 น.  ณ หอง 
301-302 อาคารมหา
จักรีสริินธร 

31 งานวิจัย โครงการสัมมนาวิชาการดานมนุษยศาสตรระดับปริญญาตร ี
(งานนกยูง) 

ณ หอง 401/18 
อาคารมหาจักรีสริิน
ธร  
คณะอักษรศาสตร 

32 ภาษาไทย สัมมนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาไทย ป 
2560 

วันจันทรท่ี 1 
พฤษภาคม 2560 
เวลา 9.00 – 16.00 
น.  ณ หอง  
President 1  (4th 
floor)  โรงแรม
อินเตอรคอนตเินนตัล 
กรุงเทพฯ  

33 ภาษาไทย การสัมมนาทางวิชาการ “เหลยีวหลังแลหนาการวิจารณ
วรรณกรรมในประเทศไทย”  จัดโดยโครงการสูความเปนเลิศ
ดานภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั รวมกับโครงการวิจัย 
“เครือขายการวิจารณศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” โดยไดรับ
ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
 
 
 
 
 
 
 

ณ หอง  President 
1  (4th floor)  
โรงแรมอินเตอรคอน
ติเนนตลั กรุงเทพฯ  
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ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ือการประชุม วันเวลาและสถานท่ี
จัด 

34 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต 

เสวนาภารตวิทยาครั้งท่ี 1/2560  "กลกาม ความรัก” ใน
ทัศนะศาสนา-ปรัชญาอินเดยี 

6 กุมภาพันธ  2560  
13-16น.  หอง 
501/9 อาคารมหา
จักรีสริินธร 

35 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต 

เสวนาภารตวิทยาครั้งท่ี 2/2560  "นารายนารายณ หนัง
อินเดีย แปลยังไง?" 

4 เมษายน  2560  
13-16น.  หอง
ประชุม707  อาคาร
บรมราชกุมาร ี  

36 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง "หลายชีวิต" 4-5 กพ. 60  เวลา 
17-18.30 น. 

37 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเวทีรวมสมัย “Super Premium 
Soft Double Vanilla Rich”  

11 มีค. 60 เวลา 16-
17 น. 

38 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละคร"อีกฟากหน่ึงของโลก"   17 มีค. 60  ณ ศูนย
ศิลปการละครฯ 
 
 

39 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง "The Audition"  23 มีค. 60  ณ ศูนย
ศิลปการละครฯ 

40 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง "H20"    31 มีค. 60  ณ ศูนย
ศิลปการละครฯ 

41 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง "Fairytaleheart"  7 เมย. 60  ณ ศูนย
ศิลปการละครฯ 

42 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง "The Visit"  21 เมย. 60  ณ ศูนย
ศิลปการละครฯ 

43 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง "Oleanna" 24 เมย. 60  ณ หอง
อเนกประสงค ช้ัน 9 
อาคารมหาจักรีฯ 

44 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง "วิหยาสะกํา"  28 เมย. 60  ณ ศูนย
ศิลปการละครฯ 

45 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง “Closer”  30-31 พค. 60 ณ 
ศูนยศิลปการละครฯ 



ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ือการประชุม วันเวลาและสถานท่ี
จัด 

46 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง  “The Pillowman”  1-2 กย. 60 ณ ศูนย
ศิลปการละครฯ 

47 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง “The Night Larry Kramer 
Kissed Me”  

8-9 กย. 60 ณ ศูนย
ศิลปการละครฯ 

48 งานวิจัย โครงการปาฐกถาอักษรศาสตร 100 ป "อักษราภิวัตน" เรื่อง 
"จากตัวอักษรสู แสง ส ีเสียง" 

ณ หองอเนกประสงค 
ช้ัน 9 อาคารมหาจักรี
สิรินธร คณะอักษร
ศาสตร 

49 ภาษาตะวันออก/ญี่ปุน โครงการบรรยายพิเศษ   10 สิงหาคม 2560 
เวลา 10.00 - 12.00 
น. ณ หอง 708 
อาคารบรมราชกุมาร ี
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การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 10 ครั้ง 

ลําดับท่ี ภาควิชา ช่ือการประชุม วันเวลาและสถานท่ี
จัด 

1 บรรณารักษศาสตร จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “Information Domains, 
Information Ethics” 

20 ก.พ.60 เวลา 
13:30-15:00 น. ณ 
หอง 601/17 อาคาร
มหาจักรสีรนิธร 

2 ฝายวิชาการ จัดบรรยาย พิเศษ เรื่อง  “Testing as a way of learning -- 
Interactionist Dynamic Assessment” (บรรยายเปน
ภาษาอังกฤษ)  

3 พ.ย.59 เวลา 
09.00 – 11.00 น. ณ 
หองประชุม 708 
อาคารบรมราชกุมาร ี 

3 ฝายวิชาการ จัดอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning”  

6 ม.ค.60 เวลา 
09.00 – 11.00 น. ณ 
หอง 501/29 อาคาร
มหาจักรสีิรนิธร  

4 ภาษาตะวันตก/สเปน
และศูนยลาติน
อเมริกา 

The old World Meets the New: Spanish Historical 
Writing about the American 

7-ก.พ.-60 

5 ภาษาตะวันตก/สเปน
และศูนยลาติน
อเมริกา 

Cervantes y el Quijote: claves de lectura e 
interpretación 

9-ก.พ.-60 

6 ภาษาตะวันตก/สเปน
และศูนยลาติน
อเมริกา 

México contemporáneo 20-เม.ย.-60 

7 ภาษาศาสตร บรรยายพิเศษเรื่อง A set of 480 high quality colour 
photographic images standardised for Thai:A new 
resource for psycholinguistc studies 

28 ต.ค.59 เวลา 
13.30-14.30 น. หอง 
501/21 อาคารมหา
จักรีสริินธร 

8 ภาษาศาสตร บรรยายเรื่อง " Processing subject-verb agreement in 
L2 English" 

13 ม.ค.60 เวลา 
13.30-15.00 น. 

9 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเรื่อง "หลายชีวิต" 4-5 ก.พ. 60  เวลา 
17-18.30 น. 

10 ศิลปการละคร เสวนาหลังการแสดงละครเวทีรวมสมัย “Super Premium 
Soft Double Vanilla Rich”  

11 มี.ค. 60 เวลา 
16-17 น. 

 



ดานการวิจัย  

 บทความท่ีไดรับการอางอิง (Citation) (ม.ค.-ก.ย.60)  จํานวน 7 บทความ ไดรับการอางอิง 16 ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน
บทความ 

ภาควิชา author รายการท่ีถูกอางถึง ช่ือฐานขอมูล 

1 

ภาษาศาสตร 
 
 
 

Sumonsriworakun, P., 
Pongpairoj, N. 
 
 
 

Systematicity of L1 thai 
learners' english 
interlanguage of 
dependent prepositions 
 

Scopus 

2 ภาษาศาสตร Pittayaporn, P., Kirby, J. 
 
 

Laryngeal contrasts in 
the Tai dialect of Cao 
Báng 

Scopus 

3 ภาษาศาสตร Winskel, H., Ratitamkul, T., 
Charoensit, A. 

The role of tone and 
segmental information in 
visual-word recognition in 
Thai 

Scopus 

4 ภาษาศาสตร Pittayaporn, P. Chindamani and 
reconstruction of Thai 
tones in the 17th century 

Scopus 

5 ภาษาศาสตร Winskel, H., Ratitamkul, T., 
Brambley, V., Nagarachinda, T., 
Tiencharoen, S. 

Decision-making and the 
framing effect in a foreign 
and native language 

Scopus 

6 ประวัติศาสตร Wongsurawat, W. Beyond Jews of the 
orient: A new 
interpretation of the 
problematic relationship 
between the Thai state 
and its ethnic Chinese 
community 

Scopus 

7 ประวัติศาสตร Wallis, P., Pirohakul, T. Medical revolutions? The 
growth of medicine in 
England, 1660-1800 

Scopus 
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บทความวิจัย ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 25 รายการ  
ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง 

 
 

พิมพลักษณ 
 
 

1 คณะอักษรศาสตร 
(ภูมิศาสตร) 

ผศ.ดร.พรรณ ี
ชีวินศิริวัฒน 
และ อ.มลัลิกา 
สุกิจปาณีนิจ 

การวิเคราะหโครงขายดวย
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร
เพ่ือการวางแผนการจัดเก็บ
ขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุร ี

วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ปท่ี 20 ฉบับเดือน ม.ค.-
ธ.ค.60 

2 คณะอักษรศาสตร 
(ภูมิศาสตร) 

1.ฤทัยรัตน 
เปลงวรรณ 2.
ฐิติรัตน ปน
บํารุงกิจ 

การวิเคราะหขีด
ความสามารถในการรองรับ
การทองเท่ียวขามแดนเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน : 
กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย
และแขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

วารสารอักษรศาสตร ปท่ี 46 
ฉบับท่ี 1 หนา 247-285 

3 คณะอักษรศาสตร 
(ภูมิศาสตร) 

ผศ.ดร.พรรณ ี
ชีวินศิริวัฒน 

การวิเคราะหหาพ้ืนท่ี
ศักยภาพสําหรับศูนย
ไปรษณียแหงใหมของบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด ในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

ICMSIT 2017: 4th 
Intermational Conference 
on Management Science, 
Innovation and 
Technology 2017, Faculty 
of Management Science, 
Suan Sunandha 
University 

4 คณะอักษรศาสตร (ศิลป
การละคร) 

ผศ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพิบูลย 

Writing the play Chui 
Chai Saneha: Using 
Structure to deliver the 
main message 

13th International 
Conference in Thai 
Studies Globalized 
Thailand? Connectivity, 
Conflict and Conundrums 
of Thai Studies ณ ศูนย
ประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม 
วันท่ี 15-18 ก.ค.2560 
 
 
 



ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง 
 
 

พิมพลักษณ 
 
 

5 คณะอักษรศาสตร 
(วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

ผศ.ดร.ชุติมา 
ประกาศวุฒิสาร 

ความเงียบท่ีสงเสียง: 
กระบวนการรื้อสรางเสียง
ของผูถูกขมขืนใน มุมปาก
โลก 

รัฐศาสตรสาร ปท่ี28 ฉบับท่ี1 
เลขหนา 1-27 

6 คณะอักษรศาสตร 
(ภาษาศาสตร) 

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน พิทยา
ภรณ 

Genetic Divergence of 
Austroasiatic Speaking 
Groups in the Northeast 
of Thailand: A Case 
Study on Northern 
Khmer and Kuy 

Chiang Mai Journal of 
Science (2017), 44, no.4, 
pp.1279-1294 

7 คณะอักษรศาสตร 
(ภาษาเยอรมัน) 

รศ.ดร.วรรณา 
แสงอรามเรือง 

การเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย อดีต-ปจจุบัน-อนาคต 

วารสารอักษรศาสตร ปท่ี 36 
ฉบับท่ี 2 เลขหนา 14-63 

8 คณะอักษรศาสตร 
(ภาษาไทย) 

ผศ.ดร.ศิริพร 
ภักดีผาสุข 

พระนามเจาฟาสมัย
รัตนโกสินทร : การศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาษา
กับวัฒนธรรมไทย 

วารสารอักษรศาสตร ปท่ี 46 
ฉบับท่ี1 เลขหนา59-97 

9 คณะอักษรศาสตร (ภาษา
ตะวันออก) 

อ.กมล 
บุษบรรณ 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
องคกรรางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจระหวาง
สาธารณรัฐเกาหลีและ
ประเทศไทย ในชวง ค.ศ.
1960-1980 

วารสารสังคมศาสตร(2560) ป
ท่ี47 ฉบับท่ี2 หนา 91-108 

10 คณะอักษรศาสตร (ภาษา
ตะวันออก) 

ผศ. รอยโท ดร.
บรรจบ บรรณ
รุจ ิ

การประยุกตหลักศรัทธาเพ่ือ
การพยากรณของนัก
โหราศาสตร 

วารสารสันติศึกษาปริทรรษน
มจร (2560) ปท่ี5 ฉบับท่ี 
พิเศษ1 หนา 336-347 

11 คณะอักษรศาสตร (ภาษา
ตะวันออก) 

ผศ. รอยโท ดร.
บรรจบ บรรณ
รุจ ิ

แนวทางการประยุกตหลักสา
ราณิยธรรมเพ่ือการจดัการ
ความขัดแยงระหวางการ
ทาเรือแหงประเทศไทยกับ
พนักงาน 

วารสารสันติศึกษาปริทรรษน
มจร (2560) ปท่ี5 ฉบับท่ี 
พิเศษ1 หนา 443-456 

12 คณะอักษรศาสตร (ภาษา
ตะวันออก) 

ผศ. รอยโท ดร.
บรรจบ บรรณ
รุจ ิ

แนวทางการจัดการความ
ขัดแยงกรณรีื้อสสุานวัดพ
นัญเชิงวรวิหารตามหลัก
พุทธสันติวิธี 

วารสารสันติศึกษาปริทรรษน
มจร (2560) ปท่ี5 ฉบับท่ี2 
หนา273-285 
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ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง 
 
 

พิมพลักษณ 
 
 

13 คณะอักษรศาสตร (ภาษา
ตะวันออก) 

ผศ. รอยโท ดร.
บรรจบ บรรณ
รุจ ิ

แนวทางการเสรมิสรางสังคม
สันติสุขของมลูนิธิมิราเคลิ
ออฟไลฟตามหลักพุทธสันติ
วิธี 

วารสารสันติศึกษาปริทรรษน
มจร (2560) ปท่ี2 หนา 299-
311 

14 คณะอักษรศาสตร (ภาษา
ตะวันออก) 

ผศ. รอยโท ดร.
บรรจบ บรรณ
รุจ ิ

บทบาทการเสริมสรางสังคม
สันติสุขของทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญาสริิ
วัฒนาพรรณวดร ตาม
หลักสังคหวัตถุ4 

วารสารสันติศึกษาปริทรรษน
มจร (2560) ปท่ี2 หนา 312-
323 

15 คณะอักษรศาสตร (ภาษา
ตะวันออก) 

อ.สมพรนุช ตัน
ศรีสุข 

ลักษณะเฉพาะของภาษา
บาลีในคําบูชาพระธาตุและ
พระพุทธรูปทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

วารสารอักษรศาสตร(2560) 
ปท่ี46 ฉบับท่ี1 เลขหนา99-
133 

16 คณะอักษรศาสตร 
(ภาษาญี่ปุน) 

รศ.ดร.
กนกวรรณ เลาห
บูรณะกิจ คะตะ
กิร ิ

ระดับความสามารถการพูด
และแนวโนมการใชรูปภาษา
ของผูเรียนภาษาญี่ปุนเปน
วิชาเอกชาวไทย ในคณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

วารสารอักษรศาสตร (2560) 
ปท่ี46 ฉบับท่ี 1 เลขหนา 
171-207 

17 คณะอักษรศาสตร 
(ประวัติศาสตร) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
ดร.วิลลา วิลยั
ทอง 

แตงตัวใหผูหญิงช้ันกลาง
ไทย: "นักดีไซนแบบ" และ
วัฒนธรรมความงามในสมยั 
"พัฒนา" 

รัฐศาสตรสาร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ปท่ี
38 ฉบับท่ี1 (ม.ค.-เม.ย 60) 

18 คณะอักษรศาสตร 
(ตะวันออก) 

รอง
ศาสตราจารย 
ดร.อรรถยา 
สุวรรณระดา 

บทกวีพระราชนิพนธในเฮียะ
กุนินอิฌฌ ุ

วารสารอักษรศาสตร
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปท่ี39 
(2560) ฉบับท่ี2 

19 คณะอักษรศาสตร 
(ตะวันออก) 

Dr. 
Sompornnuch 
Tanseisook 

Classical Indology in 
Thai Buddhist Temples: 
An Analysis of Textbook 
Contents in 
Ecclesiastical 
Educational Curriculum 
of Thailand 

Seminar on the Influence 
of Sanskrit & Pali on 
Languages in Southeast 
Asia with a Special 
Emphasis on Thai 
language. Festival of 
India in Thailand. Music 
Hall, Art and Culture 
Building, Chulalongkorn 
University. September, 25 
2017 



ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน 
ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง พิมพลักษณ 

23 คณะอักษรศาสตร อาจารย ดร.สม
พรนุช ตันศรีนุช 

"พระจักรพรรดิราชใน
พระไตรปฎกกับพอขุน
รามคําแหงมหาราชในศิลา
จารึกหลักท่ี1" การเสวนา
ทางวิชาการ เรื่อง “มโน
ทัศนพระราชาของอินเดีย
และสยาม” โครงการศึกษา
รมภ ประจ าปการศึกษา 
2560 

วันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2560 
เวลา 8.00-12.30 น. ณ โถง
ลาง อาคารมหาจักรสีิรินธร 
คณะอักษรศาสตร 

24 คณะอักษรศาสตร ศ.ดร.ชลดา 
เรืองรักษลิขิต 

ลักษณะและบทบาท
ความสําคญัของ สุรสัตถาดี 
ในสมุทรโฆษคําฉันท 

วารสารมนุษยศาสตร (2560) 
ปท่ี24 ฉบับท่ี 1 เลขหนา 17-
54 

25 คณะอักษรศาสตร อ.ดร.ชานปวิชช 
ทัดแกว 

ยมกในบทประพันธของ
พาณะ 

วรรณวิทัศน(2560) ปท่ี17 
หนา 269-290 

 
 
บทความวิจัย ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ จํานวน 23 รายการ  
ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน 

ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง พิมพลักษณ 

1 อักษรศาสตร (BALAC) Dr.Jaime Moreno Tejada The savage life of ruins: 
Resistant rhythms in a 
Bangkokian contact zone 

Cogent Arts and 
Humanities, Jan 2017, 
pp.16 

2 อักษรศาสตร 
(ภาษาอังกฤษ) 

รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน Systematicity of L1 Thai 
Learners' Eng;lish 
Interlanguage of 
Dependent Prepositions 

Indonesian Journal of 
Applied Linguistics, 
Vol.6, No.2 Jan 2017, 
pp.246-259 

3 อักษรศาสตร 
(ภาษาศาสตร) 

ผศ.ดร.พิทยาวัฒน พิทยา
ภรณ 

Laryngeal contrasts in 
the Tai dialect of Cao 
Bang 

Journal of the 
International Phonetic 
Association 

4 อักษรศาสตร (วรรณคดเีป
รียเทียบ) 

ผศ.ดร.สรุเดช โชติอุดมพันธ Comparative Literature 
in Thailand 

Revue de litterature 
compare, vol.362, no.2, 
April-June 2016, 
pp.168-178 



114 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน 
ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง พิมพลักษณ 

5 อักษรศาสตร (ภาษา
ตะวันออก/สาขาภาษา
เอเชียใต) 

ผศ.ดร.ชานปวิชช ทัดแกว Ratnaketuparivarta Gilgit Manuscripts in 
the National Archives 
of India Facsimile 
Edition Volume II.4 
Further 
Mahayanasutras, 
April2017, pp.7-18, 
plate 1-74 

6 อักษรศาสตร (ภาษาตะวัน
ตก/สาขาภาษาเยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกววิภาส Nominalstil im 
Deutschen und 
Nominalisierungstendenz 
im Thai 

IDT 2013 Band5-
Sektionen 
C1,C2,C3,C4,C5,C6 
Linguistische 
Grundlagen fur den 
Sprachunterricht 

7 อักษรศาสตร (หนวย
บริหารวิชาอารยธรรมไทย) 

อ.ดร.เพ่ิมทิพย บัวเพ็ชร Weddings and Thai 
Women: The 
Construction of 
Weddings and the 
Portrayal of Thai Women 
through Wedding Stories 
in Thai Wedding 
Magazines 

Manusya (Journal of 
Humanities) Vol.20, 
no.1,2017 

8 อักษรศาสตร 
(ภาษาอังกฤษ) 

ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ Collocations and local 
textual functions of 
quantifiers in learner 
English essays 
 

Linguistic Research, Mar 
2014, pp.1-49 

9 คณะอักษรศาสตร 
(ภาษาไทย) 

ผศ.ดร.ธานีรตัน จัตุทะศร ี The Flourishing and 
Significance of The Oanji 
Story During the reign of 
King Chulalongkorn 
(1868-1910): A Golden 
Age of the Panji Theme 
in Thailand 
 
 
 
 

The EUROSEAS 
Conference 2017, The 
European Association 
For Southeast Asian 
Studies at The 
University of Oxford, 
UK, 16-18 Aug 2017 
 
 
 
 



ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน 
ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง พิมพลักษณ 

10 คณะอักษรศาสตร 
(ปรัชญา) 

ศ.ดร.โสรจัจ หงศลดารมภ Ethical and Legal Issues 
in Technology Assited 
Elderly Care 
 
 
 

35th International 
Congress on Law and 
Mental Health ณ กรุง
ปราก ประเทศ
สาธารณรัฐเชค, 9-14 July 
2017 

11 คณะอักษรศาสตร ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ Images of Bangkok in 
Contemporary Thai 
Literature 
 
 

2017 Seminar on 
Thailnd Culture Studies 
at National University 
of Kaoshiung, Taiwan, 
1-3 Jun 2017 

12 คณะอักษรศาสตร 
(ภาษาเยอรมัน) 

อ.ดร.ธนกร แกววิภาส Der, die oder das Profix? 
Geschlechtergerechte 
Sprache im Deutschen-
sprachsystematisch, 
Kulturbezogen und 
fremdsprachendidaktisch 
betrachtet 

การประชุมครูผูสอน
ภาษาเยอรมันระดับ
นานาชาติ ครั้งท่ี15 (IDT 
2017) ณ เมือง Fribourh 
สมาพันธสวิส, 29 ก.ค.-6
ส.ค. 2017 

13 คณะอักษรศาสตร อ.ดร.ปาจรีย ทาชาติ The achievements of 
the Fascist Cinema in 
Thailand during the 
tenure of 
Phibunsongkhram 
Govement (1938-1944) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The European 
conference on 
Media&Mass 
Communication 
(EuroMedia2017) ณ 
Jurys Inn Brighton 
Waterfront เมืองไบรตัน 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
11-12 ก.ค. 2560 
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ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน 
ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง พิมพลักษณ 

14 คณะอักษรศาสตร ผศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา 

and miraculously Post-
Modern became Ost-
Modern": How On or 
About 1910 and 1924 
Larel Capek Helped to 
Add and Strike off the 
"p" 

Modern Capitals and 
Historical Peripheries 
Central Europe from 
the Perspetive of 
Contested Modernities 
at Institue of 
Philosophy, Research 
Centre for the 
Humaities, Hungarian 
Academy of Sciences 
ณ กรุงบูดาเปส ประเทศ
ฮังการี วันท่ี 20-21 ต.ค. 
2560 

15 คณะอักษรศาสตร ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน 

Cross-cultural Exchange 
Policy and Challenges in 
Contemporary Thai 
Theatre 

Hong Kong Belt-Road 
2017 City-to-City 
Cultural Exchange 
Conrerence, Hong Kong 
Cultural Centre เขต
ปกครองพิเศษฮองกง สา
ธารณรัชประชาชนจีน 

16 คณะอักษรศาสตร ผศ.ดร.ศิริพร ภักดผีาสุช 
Hybrid heroes: Cultural 
hybridization in Thai 
action adventure films 
from 1997 to 2010 

Kasetsart Journal of 
Social Sciences 38(3), 
pp.187-195 

17 คณะอักษรศาสตร ผศ.ดร.ธีราภรณ รติธรรมกุล 
The role of tone and 
segmental information 
in visual-word 
recognition in Thai 

Quarterly Journal of 
Experimental 
Psychology 70(7), 
pp.1282-1291 

18 คณะอักษรศาสตร ผศ.ดร.ธีราภรณ รติธรรมกุล Can the First Letter 
Advantage Be Shaped 
by Script-Specific 
Characteristics? 

Journal of 
Experimental 
Psychology: Learning 
Memory and Cognition 
 
 



ลําดับ ภาควิชา ช่ือผูผลติผลงาน 
ช่ือผลงาน/ช่ือเรื่อง พิมพลักษณ 

19 คณะอักษรศาสตร ผศ.ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน 
Rise of the red 
capitalists: PRC influence 
and the new challenge 
of the royalist-Chinese 
business alliance in 
Thailand 

Chinese Capitalism in 
Southeast Asia: 
Cultures and Practices 
pp.35-55 

20 คณะอักษรศาสตร ผศ.ดร.พิทยาวัฒน พิทยา
ภรณ 

Genetic divergence of 
austroasiatic speaking 
groups in the northeast 
of Thiland: A case study 
on Northern Khmer and 
Kuy 

Chiang Mai Journal of 
Science 44(4), pp.1279-
1294 

21 คณะอักษรศาสตร 
(ตะวันออก) 

Dr. Sompornnuch 
Tanseisook 

Religious Freedom and 
Privilege of Buddhism in 
Constitutionalism of 
Buddhist Countries: 
Conflict and Harmony in 
the National Interest 

7 th Asian 
Constitutional Law 
Forum. December 8-9, 
2017 at Faculty of Law 
Thammasat University 
Bangkok Thailand 

22 คณะอักษรศาสตร 
(ตะวันออก) 

Dr. Sompornnuch 
Tanseisook 

A Content Analysis of 
Dhamma Courses: A 
Solution to Intolerant 
Perspectives in 
Theravada Buddhist 
Deviations 

SEASIA Conference 
“Unity in Diversity: 
Transgressive 
Southeast Asia,” 
December 16-17, 2017 
at Chulalongkorn 
University Bangkok, 
Thailand 

23 คณะอักษรศาสตร อ.เจนนิเฟอร อีเลน กูดแมน Unpacking the Narrative 
of Educational Failure: 
Thailand in the 
Standardized Testing Era 

13th International 
Conference in Thai 
Studies Globalized 
Thailand? Connectivity, 
Conflict and 
Conundrums of Thai 
Studies ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม วันท่ี 15-
18 ก.ค.2560 
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ดานบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได จํานวน 73 โครงการ มผีูรับบรกิารจํานวน 7,060 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ีจดัโดยศูนยบริการวิชาการ 72 โครงการ มีผูรับบริการ 4,865 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ีจดัโดยศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  1 โครงการ มี

ผูรับบริการ 2,195 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 48 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 6,633 คน 

 

 



ดานนานาชาติ 

 นิสิตตางชาติท่ีมาแลกเปลี่ยนคณะอักษรศาสตร จํานวน 53 คน 
 

ลําดับ ช่ือสกุล ชวงเวลาท่ีศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัยตนสังกัด ประเทศ 

1 
นางสาวโจแฮนนา อลิซเบธ  
มูลเดอร first-semester 59 Bachelor's Leiden University Netherlands 

2 นางสาวชิง  แพน first-semester 59 Bachelor's Leiden University Taiwan 

3 นางสาวซากิ  โฮโซดะ first-semester 59 Bachelor's 
Aoyama Gakuin 
University Japan 

4 นายโตชิยาสุ  ริว first-semester 59 Bachelor's 
Aoyama Gakuin 
University Japan 

5 นางสาวโนฮาระ  นิตตะ first-semester 59 Bachelor's 
Aoyama Gakuin 
University Japan 

6 นางสาวมาซูมิ  โคมะซึ first-semester 59 Bachelor's 
Aoyama Gakuin 
University Japan 

7 
นางสาวโยระ โรสมูนด  เวียร
แคมพ first-semester 59 Bachelor's Leiden University Netherlands 

8 
นางสาวลามินา อมาตยกุล  
เวดเดอร first-semester 59 Bachelor's Universitat Mannheim German 

9 นางสาวสุมาน  ปรีกัวร first-semester 59 Bachelor's Leiden University Netherlands 

10 นางสาวอาคาริ  ชิมิซู first-semester 59 Bachelor's 
Aoyama Gakuin 
University Japan 

11 นางสาวคานะ  ยามาโนะอุชิ first-semester 59 Bachelor's Waseda University Japan 

12 นางสาวคานาโกะ  ยามาซากิ first-semester 59 Bachelor's Hiroshima University Japan 

13 นางสาวคานาเอะ  โมริกาวะ first-semester 59 Bachelor's Ritsumeikan University  Japan 

14 นางสาวคาโยะ  อะกิยามะ first-semester 59 Bachelor's Hiroshima University Japan 

15 นางสาวชิกะ  โอฮาชิ first-semester 59 Bachelor's Sophia University Japan 

16 นางสาวชิเอก ิ อิชิอ ิ first-semester 59 Bachelor's Sophia University Japan 

17 นางสาวชูเวิน  ออง first-semester 59 Bachelor's 

Nanyang 
Technological 
University Singapore 

18 นายทาอิชิ  ฟุรุกิ first-semester 59 Bachelor's Hiroshima University Japan 

19 นายทาอิโยะ  อิชิกาวา first-semester 59 Bachelor's Hiroshima University Japan 

20 นายนาโอกิ  สะสะก ิ first-semester 59 Bachelor's Hiroshima University Japan 

21 นายฟลอเรียน  รีทซ first-semester 59 Bachelor's 
Humboldt University 
of Berlin Germany 

22 นายฟุมิโตโมะ  อัทสึโนะมิยะ first-semester 59 Bachelor's Sophia University Japan 

23 นางสาวภากร  ดุริยประสิทธ์ิ first-semester 59 Bachelor's 
Humboldt University 
of Berlin Germany 

24 นางสาวมาริ  โยชิมูระ first-semester 59 Bachelor's Sophia University Japan 

25 นางสาวโมโมโกะ  กิกูช ิ first-semester 59 Bachelor's Sophia University Japan 
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ลําดับ ช่ือสกุล ชวงเวลาท่ีศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัยตนสังกัด ประเทศ 

26 นางสาวยูอิ  มิอุระ first-semester 59 Bachelor's Hiroshima University Japan 

27 นางสาวริโกะ  มาเอะนากะ first-semester 59 Bachelor's Sophia University Japan 

28 นางสาววิง ช ี ลุค first-semester 59 Bachelor's 
City University of 
Hong Kong China 

29 
นางสาวอเล็กซานดรา  สโต
วา first-semester 59 Bachelor's 

Humboldt University 
of Berlin Germany 

30 นางสาวอายากะ  สุซูก ิ first-semester 59 Bachelor's Waseda University Japan 

31 นางสาวอิสาเบล  วินเทอร first-semester 59 Bachelor's 
Humboldt University 
of Berlin Germany 

32 นางสาวเอริ  กันดะ first-semester 59 Bachelor's Sophia University Japan 

33 นายไอกะ  อิกูช ิ first-semester 59 Bachelor's Sophia University Japan 

34 นายฮิโระก ิ ยาสุมัทสุ first-semester 59 Bachelor's Hiroshima University Japan 

35 
นางสาวคลารา  รุสเซล เดอ 
เพรวิลล 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's 
Institut D'Etudes 
Politiques De Paris French 

36 
นางสาวนีมห  เบลลิงแฮม 
สมิธ 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's 

University of 
Leeds,United 
Kingdom England 

37 
นายแมกซิม  ครอสสัน ดู 
คอรเมียร 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's 
Institut D'Etudes 
Politiques De Paris French 

38 นางสาวลีส  เฮเมลสเดล 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's 
Institut D'Etudes 
Politiques De Paris French 

39 นางสาวแอมเบอร  ชอว 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's University of Leeds England 

40 นางสาวซายากะ  นาเมะกิ 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's 
Tokyo University of 
Foreign Studies Japan 

41 นางสาวมิซาโตะ  ไอฮิระ 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's Osaka University Japan 

42 นายเรียวเฮ  โทบายามะ 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's Osaka University Japan 

43 นางสาวนว๋ีเจี่ย  พัน 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's Peking University China 

44 นายหงหยวน  หง 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's Peking University China 

45 นายฮาวตง  หวาง 
first-semester 59 –
second-semester59 Bachelor's Peking University China 



ลําดับ ช่ือสกุล ชวงเวลาท่ีศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัยตนสังกัด ประเทศ 

46 นางสาวจัว  หวานเจีย 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's 
Yunnan Normal 
University China 

47 นางสาวเฉิน  เจียฮุย 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's 
Guangxi University for 
Nationalities China 

48 นางสาวซือ  โยถง 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Bachelor's 
Guangdong University 
of Foreign Studies China 

49 นางสาวเฉิน  ซี 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Master's Peking University China 

50 นางสาวเย  หยาง 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Master's 
Yunnan Normal 
University China 

51 นางสาวหลู  ไฉอิง 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Master's Peking University China 

52 นางสาวกีรติ  ไตรตรอง 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Master's 
Humboldt University 
of Berlin Germany 

53 นางสาวเบเรนิค  สเตมันน 

first-semester 59 - 
second-semester 

59 Master's 
Humboldt University 
of Berlin Germany 
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2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง  
 

ดานการบริหารความเส่ียง 

• รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ 2559”  

• รวบรวมประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห และจัดทํา “(ราง) แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560” เสนอในการประชุมผูบริหารคณะอักษรศาสตร วันท่ี 26 
ตุลาคม 2559 เพ่ือจัดทําแผนฯดังกลาว  

• นํา “ (ราง) แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560”
เสนอคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมัติ เม่ือ 25  ตุลาคม  2559 

• นํา “ (ราง) แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560” เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 26 ตุลาคม 
2559   

• ติดตามและรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2560 และ ตุลาคม 2560 

 

  
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3  

การประกันคณุภาพของคณะอักษรศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 การตรวจตดิตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ 124 
3.2 สรุปตามองคปรกอบคุณภาพ 125 
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3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. ในระดับคณะ 

คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. เม่ือวันท่ี 18  กันยายน 
2560  มีกรรมการผูตรวจประเมิน ดังนี้ 

 

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช  ประธานกรรมการ  

ผศ.ดร.เฟองอรุณ ปรีดีดิลก  กรรมการ   

อ.เนณุภา สุภเวชย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอักษรศาสตร ปการศึกษา 2559 ซ่ึงมีการลด

องคประกอบคุณภาพลงเหลือ 5 องคประกอบ เปนดังนี้  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

การผลิตบัณฑิต 5 4.12 5.00 N/A 4.47 ด ี

การวิจัย 3 5 5.00 3.82 4.61 ดีมาก 

การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 12 4 7 1 
 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.34 5.00 3.82 4.68 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



3.2 สรุปตามองคประกอบคุณภาพ 

  คณะผูประเมินไดตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอางอิงของคณะอักษรศาสตรตามองค ประกอบ
คุณภาพ พบวา คณะอักษรศาสตรมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับดีมาก คือมีคาเฉลี่ย 4.68 โดยมี
องคประกอบท่ีมีผลการประเมิน 5.00 ถึง 3 องคประกอบ คือ การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ  
  ท้ังนี้ หากจําแนกตามองคประกอบการประเมิน พบวา 
- องคประกอบท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.47 หรืออยูในระดับ “ดี” โดยหาก  

วิเคราะหรายตัวชี้วัด จะมีผลการดําเนินการไดในระดับ ดีมาก เกือบทุกตัวชี้วัด ยกเวนตัวชี้วัด 1.2 

อาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก มีคะแนนในระดับดี  (4.13)  และตัวชี้วัด 1.3 อาจารยท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ มีคะแนนในระดับพอใช  (3.23)   

- องคประกอบท่ี 2 ดานการวิจัย มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.61 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” โดยหาก

วิเคราะหรายตัวชี้วัด จะมีผลการดําเนินการไดในระดับ ดีมาก ในเกือบทุกตัวชี้วัด ยกเวนตัวชี้วัดคือ 2.3 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย มีคะแนนในระดับดี (3.82)  

- องคประกอบท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ มีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” 

- องคประกอบท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” 

- องคประกอบท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ มีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
- องคประกอบท่ี 1  

จุดเดน 
1) มีหลักสูตรท่ีหลากหลายท้ังระดับปริญญาตร ี
โท และเอก (ท้ังหมด 31 หลักสูตร) 
2) คณะมีชื่อเสียง เปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 
3) มีคณาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ เปนท่ี
ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
4) มีแผนการพัฒนาอาจารยใหสําเร็จปริญญาเอก 
5) มีจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับคณะวิชาใน
ศาสตรเดียวกัน  
6) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบตอจํานวน
อาจารยประจํา ในอัตราสวนท่ีดีกวาเกณฑ  
 

แนวทางเสริมจุดเดน 
1) กํากับติดตามใหอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และคณะฯ 
สนับสนุนสงเสริมในสิ่งท่ีเอ้ือตอการสําเร็จการศึกษา 
เชน มี mentor ใหคําปรึกษา ฯลฯ 
2) คณะฯ มีแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนอาจารย
ท่ียังไมมีตําแหนงทางวิชาการ (ประมาณ 100 คน) 
ใหดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด โดยจัดทําแผนระยะยาว 
3) อาจมีการเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษา ภายใตปจจัย
ต า งๆ  ท่ี ค ณ ะ ฯ  ส าม า รถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ได 
4) สงเสริมกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมีความเปนรูปธรรม โดยควรเพ่ิม
เนื้อหาความรูเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพและ
แนะนําใหนิสิตสามารถนําไปประยกุตใชได  

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

ขอเสนอแนะ 
-  
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- องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน 
คณะใหความสําคัญกับการวิจัย โดยมีระบบและ
กลไกการสนับสนุนการวิจัย และมีอาจารย ท่ี
ไดรับทุนวิจัยการแหลงทุนภายในและภายนอก
มากกวาเกณฑท่ีกําหนด  

แนวทางเสริมจุดเดน 
1.ดําเนินการตามระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัย
อยางตอเนื่อง 
2. พิ จ ารณ าห า ตั วชี้ วั ด ท่ี ส าม ารถสะท อน ถึ ง
ความสําเร็จดานการวิจัยทางอักษรศาสตรอยาง
แทจริง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ผลการเผยแพรผลงานวิจัยตามรูปแบบท่ีสกอ.
กําหนด มีจํานวนลดลง  
 

ขอเสนอแนะ 
ติดตามการสํารวจขอมูลการเผยแพรผลงานวิชาการ 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 
 

 
- องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 
มีโครงการบริการวิชาการใหมๆเพ่ิมข้ึนจํานวน
มาก ท้ังรูปแบบใหม เนื้อหาใหม และมีวิธีการ
บริหารจัดการใหมท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดเดน 
มีการจัดทําแผนงานใหม อาจปรับปรุงรูปแบบการ
นําเสนอแผนงาน ตั้งเปาหมายตัวชี้วัดใหชัดเจน เพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดงายในแตละป 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 
- องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 
1.มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนมาก 
2.ค ณ ะ มี อ า จ า ร ย ท่ี ไ ด รั บ ร า ง วั ล ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและเปนท่ียอมรับอยางมากในวง
วิชาการดานมนุษยศาสตร  

แนวทางเสริมจุดเดน 
1. มีผูรับผิดชอบดานศิลปวัฒนธรรมชัดเจน มีการ
จัดทําแผนงานเปน Action Plan แตอาจปรับปรุง
การนําเสนอแผนงาน โดยกําหนดวัตถุประสงคของ
แผนงาน และกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน  
2. เพ่ิมการบูรณาการระหวางการเรียนการสอน การ
วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลอง
กัน  และตอบสนองตอวิสั ย ทัศน  พันธ กิจและ
วัตถุประสงคของคณะอักษรศาสตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 



- องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
จุดเดน 
1.มีระบบและกลไกการจัดเก็บขอมูลการทํา
ประกันคุณภาพท่ีดี 
2. มีแนวปฏิบัติในการทํา SAR ท่ีด ี  

แนวทางเสริมจุดเดน 
ขยายผลการจัดเก็บขอมูลการทําประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่อง เพ่ือใช เปน เครื่องมือสําหรับการ
บริหารงานในดานตางๆ  

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

- 1) จัดระบบความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนงานตางๆท่ีเก่ียวของ ใหมีความยึดโยง
กันมากข้ึน  

- 2) ควรวิเคราะหผลการประเมินท้ังการดําเนินแผน ประเมินกิจกรรม และประเมินความพึง
พอใจ ในเชิงลึก เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงไดตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 

- 3) ใน SAR หนา 41 ความพึงพอใจในการบริการของนิสิตฯ ไมใชจุดแข็ง อาจปรับเปนคณะฯ 
มีบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของนิสิต โดยดูไดจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิต 
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ภาคผนวก 

รายช่ือผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดตางๆ 

 
รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล) รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ) กรรมการ 
4. รองคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ) กรรมการ 
5. รองคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน) กรรมการ 
6. รองคณบดี(อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร)   กรรมการ 
7. รองคณบดี(อาจารย ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค)  กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬิศพงศ  จุฬารัตน   กรรมการ 
9. อาจารยเนณุภา  สุภเวชย     กรรมการ 
10.ผูอํานวยการฝายบริหาร     กรรมการ 
11. นางพรลภัส  ยวงงาม     กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร 
1.  คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดี กรรมการ 
3.  รองคณบดี กรรมการ 
4.  รองคณบดี กรรมการ 
5.  รองคณบดี กรรมการ 
6.  รองคณบดี กรรมการ 
7.  รองคณบดี กรรมการ 
8.  รองคณบดี กรรมการ 
9.   หัวหนาภาควชิาภาษาตะวันออก กรรมการ 
10.  หัวหนาภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
11.  หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร กรรมการ 
12.  หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก กรรมการ 
13.  หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
14.  หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
15.  หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร กรรมการ 
16.  หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
17.  หัวหนาภาควิชาศิลปการละคร กรรมการ 
18.  หัวหนาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
19.  หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร กรรมการ 



20.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ กรรมการ 
21.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์ กรรมการ 
22.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ศรีวรกานต กรรมการ 
23.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน กรรมการ 
24.  อาจารย ดร.ธีรนุช  โชคสุวณิช กรรมการ 
25.  อาจารย ดร.อัษฎายุทธ  ชูศรี กรรมการ 
26.  อาจารย ดร.อติพร  เสถียรสุต กรรมการ 
27.  อาจารยปยวัฒน ธรรมกุลางกูร กรรมการ 
28.  รองศาสตราจารยนโรตม ปาลกะวงศ ณ อยุธยา กรรมการ 
29.  อาจารย ดร. เพ่ิมทิพย บัวเพ็ชร กรรมการ 
30.  ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา กรรมการ 
31.  ผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา กรรมการ 
32.  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ 
33.  ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร กรรมการ 
34.  ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
35.  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ กรรมการ 
36.  ผูอํานวยการฝายบริหารคณะอักษรศาสตร กรรมการและเลขานุการ 
37.  นายสุธรรม โตฤกษ  ผูชวยเลขานุการ 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร 
 

1 รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล ประธานกรรมการ 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิดา ตริณสวัสดิ ์ กรรมการ 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทอแสง  เชาวชุต ิ กรรมการ 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน กรรมการ 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิริยะดศิ มานิตย กรรมการ 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสุรี ลอืสกุล กรรมการ 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จริาสมบัต ิ กรรมการ 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ กรรมการ 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งฤดี  โลหผล กรรมการ 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทยั  แรงผลสัมฤทธิ ์ กรรมการ 

11 ผูชวยศาสตราจารยวิภาดา เพ็ชรรักษ กรรมการ 

12 อาจารย ดร.ธนกร แกววิภาส กรรมการ 

13 อาจารย ดร.ธีราภา ไพโรหกุล กรรมการ 

14 อาจารย ดร.ปยฤดี ไชยพร กรรมการ 
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15 อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ กรรมการ 

16 อาจารย อภิรดี  เจริญเสนีย กรรมการ 

17 อาจารยเนณุภา สุภเวชย กรรมการ 

18 อาจารยประไพพรรณ  พึ่งฉิม กรรมการ 

19 อาจารยพันพสัสา  ธูปเทียน กรรมการ 

20 คุณสาวสุดารัตน  โคตรสมบัต ิ กรรมการ 

21 คุณสาวนิภาพร  อางควนิช กรรมการ 

22 คุณสาวกมลวรรณ  อักษร กรรมการ 

23 คุณสาว ปาณิสรา เทียนออน กรรมการ 

24 คุณสรรพพร เรไรวรรณ กรรมการ 

25 คุณวิภา  หอมศิริ กรรมการ 

26 คุณวิทยาภรณ วาระเพียง กรรมการ 

27 คุณวราพร  พวงจันทรหอม กรรมการ 

28 คุณภัสรียา จิรวงศานนท กรรมการ 

29 คุณพรนภิศ อยูเนียม กรรมการ 

30 คุณปทมา  ฮอวกินส กรรมการ 

31 คุณนภัสภร สิงสุข กรรมการ 

32 คุณธีราภรณ บุศน้ําเพช็ร กรรมการ 

33 คุณญาดา อุดมพงศชัย กรรมการ 

34 คุณฉลอง  แสงสิริวิจารณ กรรมการ 

35 คุณจุฑามาศ  จนัทรแกว กรรมการ 

36 คุณกัญฐนา โสพันธ กรรมการ 

37 คุณกัญญกนก  สิงหฤกษ กรรมการ 

38 คุณกรพินธุ บุตตะสิน กรรมการ 

39 คุณพรลภัส  ยวงงาม กรรมการและเลขานุการ 
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