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  รายงานฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยบุคลากรทุกฝายในคณะอักษรศาสตร และคณะผูจัดทํา
รวมมือรวบรวม รายงานและตรวจสอบขอมูล คณะผูจัดทําไดทุมเทเวลาเปนอยางมากในการตรวจสอบ
ขอมูลจากทุกแหลง เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล หวังเปนอยางย่ิงวารายงานประจําป
ฉบับน้ี จะสะทอนใหเห็นสถานภาพ และคุณภาพที่กาวหนาของคณะอักษรศาสตรในภารกิจตางๆ 
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายที่รวมกันทํารายงานประจําปอันเปนประโยชนแกการพัฒนาคณะอักษร
ศาสตรและวิชาการดานน้ีใหมั่นคงสืบไป 
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บทสรุปผูบริหาร 

บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะอักษรศาสตร มีกิจกรรมที่สรางความโดดเดนในปงบประมาณ 2561 เปนจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 

ดานอาจารย  ดูรายละเอียดหนา 30 
 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ   4 คน  

ระดับชาติ       3 คน  3 รางวัล 
ระดับนานาชาติ       1  คน  1 รางวัล 

 อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 425 รายการ 
ระดับชาติ  409  รายการ 
ระดับนานาชาติ    16  รายการ 

 อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการ/เพ่ือสรางความรวมมือ วิจยัหรือเพ่ิมพูนความรู 
หรืออ่ืนๆ ระดับชาติและนานาชาติ  รวม 76 รายการ 

ระดับชาติ   18 รายการ 
ระดับนานาชาติ    58 รายการ 

 
ดานนสิิต ดูรายละเอียดหนา 82 

 นิสิตไดรับรางวัล   
นิสิตปจจุบัน  23 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   23 รายการ  
นิสิตปจจุบัน  1 คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  1 รายการ  
ศิษยเกา  6 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   6 รายการ 
ศิษยเกา  -  คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ   - รายการ 

 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ  จํานวน 117 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขาศึกษาในโปรแกรมเกยีรตินิยม จํานวน 5 คน    
 ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑติศึกษา  

ระดับปริญญาโท 46 คน      จํานวน  46 รายการ 
ระดับปริญญาเอก 21 คน      จํานวน  27 รายการ 
 

ดานกิจกรรม     ดูรายละเอียดหนา 105 
 การการจัดประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 64  กิจกรรม 
 การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 ครั้ง 

 

ดานการวิจัย  ดูรายละเอียดหนา 110 
 บทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 4 บทความ ไดรับการอางอิง 9 ครั้ง  
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 ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป 2561 จํานวน 26 รายการ ดังน้ี 
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 15 รายการ  
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ จํานวน 11 รายการ  
 
 

ดานบริการวิชาการ    ดูรายละเอียดหนา 114 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได จํานวน 92 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 6,378 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดที่จัดโดยศูนยบริการวิชาการ 91 โครงการ มีผูรับบริการ 

4,073 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดที่จัดโดยศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  1 

โครงการ มีผูรบับริการ 2,305 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 1 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 590 คน 

 
ดานนานาชาติ     ดูรายละเอียดหนา 115 

 นิสิตตางชาติที่แลกเปลี่ยนคณะอักษรศาสตร 65 คน 
 
 

 



บทที่ 1  

ขอมูลพื้นฐานในปจจุบันของ
หนวยงาน 

 
 

1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 8 
1.2 รายชื่อผูบริหารคณะอักษรศาสตร 11 
1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน 15 
1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 16 
1.5 ทรัพยากร 17 
1.6 ผลผลิต 22  
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 
จากคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมาเปนคณะอักษรศาสตร 
เมื่อวันจันทรที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราช

ดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษตึกบัญชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (ตึกอักษรศาสตร 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณในปจจุบัน) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459 
ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นเปนมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทานนามวา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีก 1 ปตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจานองยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร 
ซึ่งเปนอธิการบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองคแรกไดทรงต้ังคณะอักษรศาสตรและ
วิทยาศาสตรขึ้นซึ่งเปนหน่ึงในสี่คณะที่ไดมีการจัดต้ังขึ้น อีกสามคณะไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
แพทยศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร หมอมเจาพูนศรีเกษม เกษมศรี ทรงเปนคณบดีของคณะอักษร
ศาสตรและวิทยาศาสตรองคแรก ระหวาง พ.ศ. 2461-2468  

เมื่อแรกกอต้ัง คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมุงสอนวิชาเตรียมแพทยเปนสวนใหญ วิชาที่จัดสอน
มี เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2471 จึงไดเปดสอน
วิชาอักษรศาสตร หลักสูตรสามป ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ีจะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมอักษร
ศาสตร (ป.ม.) ในสองปแรกวิชาที่สอนเปนวิชาอักษรศาสตรโดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาล ีภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร ในภายหลังไดเพ่ิมภาษาเยอรมันขึ้นอีก
วิชาหน่ึง หลังจากน้ันจึงเรียนวิชาครูอีกหน่ึงป ในป พ.ศ.2473 มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ครูมัธยมอักษรศาสตร (ป.ม.) รุนแรก 16 คน ในป พ.ศ.2473 น้ีไดเปดสอนวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรสามป 
โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตรในสองปแรกและวิชาครูในปที่ 3 ทํานองเดียวกันกับวิชาอักษรศาสตร ผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรน้ีจะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมเชนกัน 

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

ในดานการสอน มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอนถึงขั้นปริญญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุนแรกที่สําเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2478 มีจํานวน 33 คน 

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

ในป พ.ศ. 2486 ไดมีการแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกเปนคณะอักษรศาสตรและคณะ
วิทยาศาสตร ตางหากจากกันอีกครั้งหน่ึง แตยังมีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริหารงานรวมกันตอมาในป 
พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตรไดเปลี่ยนช่ือเปน คณะอักษรศาสตรและครุศาสตร เพ่ือเปดการสอนในขั้นปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิตขึ้น ในขณะน้ันคณะอักษรศาสตรและครุศาสตรมีแผนกวิชาตางๆรวม 4 แผนกวิชาคือ แผนก
วิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาตางประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และ
แผนกวิชาครุศาสตร 



ในป พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตรและครุศาสตรไดแยกการบริหารเปนอิสระจากคณะวิทยาศาสตร มี
คณบดีของตนเอง ในป พ.ศ. 2498 ไดจัดต้ังแผนกวิชาบรรณารักษศาสตรเพ่ิมขึ้นอีกแผนกหน่ึงในคณะอักษร
ศาสตร และ ครุศาสตร 

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 มีการจัดต้ังแผนกวิชาปรัชญาขึ้น รวมทั้ง
จัดต้ังแผนกวิชาศิลปการละครในป พ.ศ. 2515 ในปเดียวกันน้ีเอง ไดแยกแผนกวิชาภูมิศาสตรออกมาเปนแผนก
วิชาหน่ึงตางหากดวย 

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

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

จนถึงปจจุบัน  (พ.ศ.  2561  คณะอักษรศาสตรไดผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแลว  82  รุน  มี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน  2  หลักสูตร  คือ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  ประกอบดวยสาขา
วิชาเอก  15  สาขาวิชา  วิชาโท  28  สาขาวิชา  และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม  (หลักสูตรนานาชาติ  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีหลั กสูตรระดับมหาบัณฑิต  จํานวน   
21  หลักสูตร  ในจํานวนน้ีมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  จํานวน  1  หลักสูตร  หลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาฝรั่งเศส  จํานวน  1  หลักสูตร  และหลักสูตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบรวมกับ
คณะและสถาบันอ่ืน  จํานวน  4  หลักสูตร และมีหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน  13  หลักสูตร   ใน
จํานวนน้ีมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  จํานวน  1  หลักสูตร  หลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาฝรั่งเศส  จํานวน  1  หลักสูตร  และหลักสูตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบรวมกับคณะและสถาบัน
อ่ืน  จํานวน  1  หลักสูตร 

 
 

โครงสรางของคณะอักษรศาสตร 
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1.2 รายช่ือผูบริหารคณะอักษรศาสตร  
 

คณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา 
 คณบดีคณะอักษรศาสตร 

 
รองคณบด ี

 
 
 
 

  

 
  
 
   
 
 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 
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ผูชวยคณบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิรดา จิตรกร  
รับผิดชอบงานพัฒนาความเปนนานาชาติและ 

               สงเสริมภาพลักษณองคกร 
 

         อาจารย ดร.วรรณชัย คําภีระ 
รับผิดชอบงานกายภาพ หนวยโสตทัศนศึกษา 
          และอาคารมหาจักรีสิรินธร 

       รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา 
รับผิดชอบงานบริหารและวิชาการ 

                 อาจารย ดร. สุกิจ พูพวง 
                รับผิดชอบงานกิจการนิสิต 

              อาจารย ดร. สรคม ดิสสะมาน 
              รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

อาจารย ดร.ธีรวัฒน ธีรพจนี 
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร  

พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

              อาจารย ดร.เพ่ิมทิพย บัวเพ็ชร 
         เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
 
 



 

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 เพ็ญภินันท 
หัวหนาภาควิชาปรัชญา 

 

 

 

 

 
 
รศ.ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ 
หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร 

 

 

 

 

 

 
 
ผศ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ 

หัวหนาภาควิชาวรรณ
เปรียบเทียบ 

  
 

ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร 
หัวหนาภาควิชาภาษา

ตะวันออก 
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รศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 
หัวหนาภาควิชาภาษา

ตะวันตก 



1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน  
  

 

 

วิสัยทัศน 

เปนแหลงความรูและแหลงอางอิงทางดานมนุษยศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมของไทยและตางประเทศ  โดย
เปนที่ยอมรับในระดับสิบอันดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ปรัชญา/ ปณิธาน 

คณะอักษรศาสตรเปนผูนําในการสรางและถายทอดความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรที่
เกี่ยวของเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการและภูมิปญญาของสังคม 

 
พันธกิจ 

คณะอักษรศาสตรเปนสถาบันวิชาการขั้นสูงที่มุงบุกเบิก คนควา พัฒนา ถายทอดและเผยแพร
องคความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรที่เกี่ยวของเพ่ือสนองความตองการของสังคมทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ  และเปนกลไกสรางสมดุลในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน   

 
วัตถุประสงค 

1) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณคาตอสังคมไทยและมีความพรอมเปนพลเมืองโลก 
2) ผลิตองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคมไทยและเปนที่ยอมรับในสังคมโลก 
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 
ตลอดระยะเวลา 101 ปที่ไดดําเนินการมา คณะอักษรศาสตรไดใหความสําคัญแกคณุภาพของอาจารย 

นิสิต การจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยและการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนอยางย่ิง เมื่อสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 576 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตรก็ไดดําเนินการตามระบบที่กําหนดขึ้น
ในขณะน้ันในดานตาง ๆ หลายดาน และไดใชมาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานดานการเรียนการ
สอน: CU-QA 84.1 เปนมาตรฐานสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตรตามมติ
คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2544 เปนตนมา ซึ่งตอมาในป 2548 จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ดังกลาวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขาดวยกนัจนเหลือระบบเพียงหน่ึง
เดียวในช่ือระบบประกันคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84 ประกอบดวยตัวช้ีวัดคุณภาพ และตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
ทั้งในกระบวนการหลัก (หลกัสูตร-การเรียนการสอน กระบวนการวิจัย และการใหบริการและสนับสนุน และ
กระบวนการสนับสนุน (การบริหารจัดการหนวยงาน การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู การบริหาร
สินทรัพยและกายภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม 
การปองกัน และการรับมือ คณะอักษรศาสตรไดจัดเก็บขอมูลอยางครบถวน และดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุมตรวจตัวช้ีวัดปละ 2 ดานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

ในป 2551 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษานํา
ตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศกึษา ต้ังแตป 2550 เปนตนไป จึงถือวาระบบดังกลาวเปนมาตรฐานสําหรับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตรดวยเชนกัน นอกจากน้ี ต้ังแตปการศึกษา 2553 
เปนตนมา คณะอักษรศาสตรยังไดดําเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2554-2558 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    (สมศ. 
อีกดวย 

ในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบประกันคุณภาพ CU-QA อีกครั้ง 
โดยยุบรวมตัวช้ีวัดดานตางๆและบูรณาการระบบดังกลาวกับระบบประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ. โดยให
จัดเก็บและรายงานขอมูลคุณภาพไปพรอมๆกับการดําเนินการประกันคุณภาพทั้งสอง  

ปจจุบัน คณะอักษรศาสตรจงึดําเนินการประกันคุณภาพดวยกัน 3 ระบบ คือ ระบบของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. และระบบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    (สมศ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 ทรัพยากร  

งบประมาณ  
 

แหลงสนับสนนุงบประมาณ-รายได ประจําปงบประมาณ 2561  
งบประมาณเงินรายได   142,587,786 บาท   
งบประมาณเงินแผนดิน      4,725,400 บาท 
รวมงบประมาณที่ไดรับ    147,313,186 บาท 
 

142,587,786

4,725,400

เงนิแผน่ดนิ
เงนิรายได้

 
 

บุคลากร  
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน 

1 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 102 

2 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน --เพศชาย 29 

3 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน --เพศหญิง 73 
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จํานวนอาจารย ปงบประมาณ 2561 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหนงวิชาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  

หมายเหตุ : ขอมูลจํานวนอาจารยตามตารางนี้ ไมรวม อาจารยแลกเปลี่ยน จํานวน 1 คน ของภาควิชาภาษาตะวันตก ณ ส.ค.60-ก.ค.61 

ลําดับ หนวยงาน 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

พน
ักง

าน
จา

งอ
ายุ

 6
0 

ป 

ลูก
จา

งช
าว

ตา
งป

ระ
เท

ศ 

พน
ักง

าน
วิส

ามั
ญ

 

รวม 

ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

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 

 หลักสูตร BALAC  3   5 8    8 8 8 0 0 8 

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



สารนิเทศ 

 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ    ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร ไดจัดซื้อหนังสือ วารสาร  สือ่โสตทศัน 
และสื่ออิเล็กทรอนิกสตามการคัดเลือกของคณาจารยประจําภาคและหลกัสูตร  รวมทั้งรับบริจาคและได
จัดระบบ   ทํารายการพรอมใหบริการ  ดังตารางที่ 1 และ 2   

ตารางที ่1    จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ ปงบประมาณ 2561 
 

ประเภท หนวย 
ทรัพยากรที่จดัซื้อ 

(2561) 

ทรัพยากรที่
ไดรับบริจาค

(2561) 

ทรัพยากรที่มีทั้งหมด 
(2561) 

หนังสือ เลม 1,663 4,310 262,860 

วิทยานิพนธ/รายงานการ
วิจัย 

เลม 0 170 6,279 

วารสาร ช่ือ 24 112 450 

วีดิทัศน เรื่อง 0 0 2,771 

เทปบันทึกเสียง เรื่อง 0 0 804 

ซีดีรอม เรื่อง 239 16 2,177 

ดีวีดี/วีซีดี เรื่อง 110 11 1,644 

สไลด เรื่อง 0 0 11 

เครื่องแตงกาย/ผาทอมือ/
เครื่องเงิน 

ช้ิน 0 53 378 

เกมฝกสมอง เกม 0 0 8 
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 ตารางที่ 2 ทรพัยากรสารนิเทศที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2561 แยกตามสาขาวิชา (Subject) 
 

ภาควิชา 
จํานวน

หนังสือ 
วารสาร CD DVD MP3. หนังสือพิมพ นิตยสาร 

บรรณารักษศาสตร 29             

ประวัติศาสตร 105             

ปรัชญา 26 5           

ภาษาตะวันตก               

ฝรั่งเศส 179   25 6       

เยอรมัน 84 1 4         

สเปน 128   32 10       

อิตาเลียน 37   2         

รัสเซีย               

โปรตุเกส               

ภาษาตะวันออก               

เกาหลี 3             

จีน 86             

ญี่ปุน 129   1   6     

เอเชียใต(บาลี-สันสกฤต  39             

พมา               

อาหรับ               

มาเลย               

เวียดนาม               

ภาษาไทย 22 9           

ภาษาศาสตร 24 1           

ภาษาอังกฤษ 59             

ภูมิศาสตร 25             

วรรณคดีเปรียบเทียบ 76             

ศูนยวรรณคดีศึกษา (ป.เอก                



ภาควิชา 
จํานวน

หนังสือ 
วารสาร CD DVD MP3. หนังสือพิมพ นิตยสาร 

ศิลปการละคร 48             

หลักสูตรการแปล 26             

หลักสูตรลาม 13             

ไทยศึกษา 12             

หลักสูตรภาษาและ

วัฒนธรรม 
70         

    

อารยธรรมไทย 15   3 1       

ศูนยสารนิเทศฯ 428 2 7     17 13 

รวม 1663 18 74 17 6 17 13 
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1.6 ผลผลิต  

หลักสูตร    

จํานวนหลักสตูรและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน 
จํานวนหลักสตูรที่เปดสอน   

ปการศึกษา  2561 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557  
2.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท  
1.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558  
2.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  
3.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
4.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
5.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  
6.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
7.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557  
8.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
9.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557  
10.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาบาล-ีสันสกฤต  และพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557  
11.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
12. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558  
13.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
14.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555   
15.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสเปน  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557   
16.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการลาม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
17.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก  
1.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558      

      2.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
3.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
4.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
5.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557  
6.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาบาล-ีสันสกฤต  และพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557  
7.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
8.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558  
9.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555   
10.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  
11.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556   
12.   หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2546  



 

จํานวนนสิิตระดับปรญิญาตร ีภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2560  แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ชั้นปที่ 1 ชั้นปที ่ 2 ชั้นปที ่ 3 ชั้นปที่ 4 รวมทั้งหมด 

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 

 
จํานวนนสิิตระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2560 

สาขาวิชา ชั้นปที่ 1 ชั้นปที ่ 2 ชั้นปที ่ 3 ชั้นปที่ 4 รวมทั้งหมด 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 101 91 88 94 374 

 
รวมนิสิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด       1,656 คน
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จํานวนนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2560  แยกตามสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา 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 

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 2 1 3 

ภาษาเยอรมัน   6 1 7 

ภาษาสเปน 16 - 16 

การแปลและการลาม 98 - 98 

รวม 344 116 460 

 



 

ผลงานตีพิมพหนังสือในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 

จัดพิมพหนังสือและวารสารในปงบประมาณ 2561 จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 

ลําดับ 
เดือน/ปที่

พิมพ 
รายการหนังสือ ผูแตง จํานวนพิมพ 

1 ม.ค.-61 ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณภาษา วิภาส โพธิแพทย 500 

2 ม.ค.-61 
ตําราภาษาไทยการฟงสําหรับผูเรียนชาวญี่ปุน 

กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ 500 

3 ม.ค.-61 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร:หลักการและการประยุกต 

พรรณี ชีวินศิริวัฒน 1,000 

4 ม.ค.-61 
สัจนิยมมหัศจรรยในลาตินอเมริกา 

ภาสุรี ลือสกุล 500 

5 ก.ค.-61 
ความสัมพันธระหวางภาษากับอัตลักษณ 

ศิริพร ภักดีผาสุข 500 

6 พ.ค.-61 
คติชนวิทยาญี่ปุน 

ชมนาด ศีติสาร 500 

7 มิ.ย.-61 
อิกิเรียววิญญาณคนเปนในวรรณกรรมญี่ปุน 

อรรถยา สุวรรณระดา 500 
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บทที่ 2 

กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเส่ียงของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ 27 
2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนาคุณภาพ 28 

ดานอาจารย 30 
ดานนิสิต 82 
ดานกิจกรรม 105 
ดานการวิจัย 110 
ดานบริการวิชาการ 114 
ดานนานาชาติ 115 

2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง 118 
 
 
 
 
 



2.1 กิจกรรมดานคุณภาพที่มีการดําเนินการ  
ในปงบประมาณ 2561 งานประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมดานคุณภาพ ดังน้ี 

ดานการบริหารความเสี่ยง 

• รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ 2560”  

• รวบรวมประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห และจัดทํา “(ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561” เสนอในการประชุมผูบริหารคณะอักษรศาสตร วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2560  เพ่ือจัดทําแผนฯดังกลาว  

• นํา “ (ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561”
เสนอคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมัติ เมื่อ 10 พฤศจิกายน  2560 

• นํา “ (ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561” เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 22 
พฤศจิกายน 2560   

• ติดตามและรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2561 และ ตุลาคม 2561 

 

ดานการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ 

• ดําเนินการรวบรวมขอมูลตลอดป โดยขอมูลประกันคุณภาพทั่วไป เชน บริการวิชาการ อาจารยที่รวม
ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการที่จัด อาจารยที่เยือนตางประเทศที่ไมใชการประชุมวิชาการ  
ชาวตางชาติที่มาเยือน อาจารยที่ไดรับรางวัล นิสิตที่ไดรับรางวัล  งานที่ไดรับการปรับปรุง ฯลฯ รวบรวม
และสงใหสวนงานตางๆ ตรวจสอบขอมูล  เมื่อเดือนมีนาคม 2561 และมิถุนายน 2561 

• ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เมื่อเดือน
มิถุนายน 2561   

• ขอมูลทุนวิจัย ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรและ ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน รวบรวมและสงใหสวน
งานตางๆตรวจสอบขอมูล เมื่อเดือนมิถุนายน 2561   
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ดานการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ. 

ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกําหนดการดังน้ี 
 

22 มีนาคม 2561    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ  
23 มีนาคม – 29 มิถุนายน 2561  คณะและภาควิชา ตรวจ เติม ตาม ขอมลู Daily-KPI เพ่ือนําสรุป

เปน CDS 
1-31 มีนาคม 2561   คณะบันทึก แกไข ยืนยัน ขอมูล CDS รอบปปฏิทิน 2560 ลง 

ระบบ CU-IDMS ของมหาวิทยาลัย  
2 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 คณะบันทึกขอมูล CDS รอบปงบประมาณ 2561 และปการศึกษา 

2560 ลงระบบ CU-IDMS ของมหาวิทยาลัย 
13 – 27 สิงหาคม 2561   เจาภาพแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ แกไข ยืนยัน

ขอมูล ที่คณะสง 
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 คณะจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
สิงหาคม 2561  คณะจัดสงรายงานประเมินตนเองแกคณะผูตรวจประเมิน 
สิงหาคม / กันยายน  2561 ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพของคณะ 
ภายใน 5 ตุลาคม 2561 คณะรายงานประเมินตนเอง (SAR และรายงานผลการประเมิน 

(AAR) ในระบบ CU-IDMS พรอมจัดสงเลมรายงานใหมหาวิทยาลัย 

2.2 กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปที่สะทอนการ
พัฒนาคุณภาพ 
  

คณะอักษรศาสตร มีกิจกรรมที่สรางความโดดเดนในปงบประมาณ 2561 เปนจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 

ดานอาจารย    
 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  4  คน  

ระดับชาติ       3 คน  (3 รางวัล  
ระดับนานาชาติ       1  คน  (1 รางวัล  

 อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 425 รายการ 
ระดับชาติ   409  รายการ 
ระดับนานาชาติ    16  รายการ 

 อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวม 76 รายการ 
ระดับชาติ   18 รายการ 
ระดับนานาชาติ    58 รายการ 

 อาจารยไปตางประเทศเพ่ือสรางความรวมมือ วิจัยหรือเพ่ิมพูนความรู หรืออ่ืนๆ รวม 13
รายการ 

 



ดานนสิิต  

 นิสิตไดรับรางวัล   
นิสิตปจจุบัน  23 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   23 รายการ  
นิสิตปจจุบัน  1 คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  10 รายการ  
ศิษยเกา  6 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   6 รายการ 
ศิษยเกา    -  คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ     - รายการ 

 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ  จํานวน 117 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขาศึกษาในโปรแกรมเกยีรตินิยม จํานวน 5 คน    

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุนที่ 10  -  รุนที ่11     มีจํานวนทั้งหมด  15  คน 

 ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑติศึกษา  
ระดับปริญญาโท 46 คน      จํานวน  46 รายการ 
ระดับปริญญาเอก 21 คน      จํานวน  27 รายการ 
 

ดานกิจกรรม      
 การการจัดประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 64  กิจกรรม 
 การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  9 ครั้ง 

 

ดานการวิจัย   
 บทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 4 บทความ ไดรับการอางอิง 9 ครั้ง  
 ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป 2561 จํานวน 26 รายการ ดังน้ี 

บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 15 รายการ  
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ จํานวน 11 รายการ  
 

ดานบริการวิชาการ     
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได จํานวน 92 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 6,378 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ีจัดโดยศูนยบริการวิชาการ 91 โครงการ มีผูรับบริการ 4,073 คน 
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดท่ีจัดโดยศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  1 โครงการ มี

ผูรับบริการ 2,305 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 1 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 590 คน 

 
ดานนานาชาติ      
 นิสิตตางชาติที่ศึกษาแบบไมรบัปริญญา เชน นิสิตแลกเปลีย่น นิสิตรวมฟง 65 คน 
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ดานอาจารย      
รางวัลระดับชาติ    3  รางวัล 

ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศเกยีรตคิณุ หน่วยงานทีใ่หร้างวัล วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 
 
 
 
 
 
 

บรรณารักษศาสตร ์ ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์
ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

บคุคลดเีดน่ใน
วชิาชพี
บรรณารักษศาสตร ์
และสารสนเทศ
ศาสตร ์ประจําปี 
2561 

ไดรั้บรางวัล บคุคลดเีดน่ใน
วชิาชพีบรรณารักษศาสตร ์และ
สารสนเทศศาสตร ์ประจําปี 
2561 

จากสมาคมหอ้งสมดุ
แหง่ประเทศไทย ใน 
พระราชปูถัมภส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกมุาร 

ประจําปี 
2561 

2 
 
 

ภาษาตะวันออก อาจารย ์ดร. 
ทรงศกัดิ ์
หมัดสะและ 

ลกัษณะเฉพาะ
ของอกัษรภาษา
อาหรับ 

รางวัลการนําเสนอภาคบรรยาย
ดเีดน่ สาขาภาษาอาหรับ 

 มหาวทิยาลยัฟาฏอน ี 18 ธ.ค. 
2561 

3 
 
 
 
 
 
 

 

บรรณารักษศาสตร ์ ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์
ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์

ไดรั้บการยกยอ่ง
และเชดิชเูกยีรตทิี่
ไดช้ว่ยเหลอื 
สนับสนุน และทํา
คณุประโยชน์
สําคญัเป็นอยา่งยิง่
ตอ่มหาวทิยาลยั
สโุขทัยธรรมธริาช 

ไดรั้บโลส่ามศร ซึง่เป็นตรา
สญัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย
ธรรมธริาช 

ประจําปี 
2561 

 
รางวัลระดับนานาชาติ    1  รางวัล 

ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ
เกยีรตคิณุ 

หน่วยงานที่
ใหร้างวัล 

วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 
 
 

ภาษา
ตะวันออก/
ภาษา
เกาหล ี

อ.สภุาพร  บญุรุง่ นักเรยีนตา่งชาตดิเีดน่
ผูส้รา้งชือ่เสยีงให ้
มหาวทิยาลยัในดา้นวชิาการ
และระดับนานาชาต ิ(Ewha 
Award for Global 
Ambassadors) 

รางวัลศษิยเ์กา่นักเรยีน
ตา่งชาตดิเีดน่ผูส้รา้ง
ชือ่เสยีงใหม้หาวทิยาลยั
ในดา้นวชิาการและระดบั
นานาชาต ิ(Ewha 
Award for Global 
Ambassadors) 

Ewha 
Womans 
University 

18 ก.ย. 
2561 

 
        อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 358 รายการ 

ระดับนานาชาติ  16  รายการ 
ระดับชาติ       409  รายการ 

อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 16  รายการ 
ลําดบั

ที ่
ภาควชิา ชือ่ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่

เชญิ 
1 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.อรนุช เศวต

รัตนเสถยีร 
Co-Chair ในการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต ิ
A-LIEP 2017 ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ในการประชมุ 
The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

คณะกรรมการการจัดประชมุ A-
LIEP 2017 

ส.ค.-พ.ย. 
60 

2 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความ ในการประชมุ
วชิาการระดับนานาชาต ิA-
LIEP 2017 เป็นสว่นหนึง่
ในการประชมุ The 
International Forum on 
Data, Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives  
 

คณะกรรมการการจัดประชมุ A-
LIEP 2017 

ส.ค.-ก.ย. 
60 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

3 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

Program Committee 
Co-Chair ในการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต ิ
ICADL2017 

การประชมุนานาชาต ิICADL 
2017 

ส.ค.-พ.ย. 
60 

4 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวารสาร 
Medical Internet 
Research จํานวน 2 
บทความ  

Medical Internet Research 
Journal 

ธ.ค. 2560 

5 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

Program Committee 
Member, Theory and 
Practices in Digital 
Libraries, 29 
พฤษภาคม 2561 

การประชมุนานาชาต ิ
TPDL2018 

29 
พฤษภาคม 
2561 

6 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

Program Committee 
Member, 
International 
Conference on Asia-
Pacific Digital 
Libraries, 14 มนีาคม 
2561 

การประชมุนานาชาต ิICADL 
2018 

14 มนีาคม 
2561 

7 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

Program Chair ในการ
ประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิA-LIEP 
2017 ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ในการประชมุ The 
International Forum 
on Data, Information, 
and Knowledge for 
Digital Lives  

ภาควชิาฯ ส.ค.-ก.ย. 
60 

8 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความ ในการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต ิ
A-LIEP 2017 ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ในการประชมุ 
The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives  

ภาควชิาฯ ส.ค.-พ.ย. 
60 

9 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

เป็นผูอ้ภปิราย หัวขอ้ 
“Educating LIS 
Professionals in the 
Age of Big Data: 
Trends and Vision for 
Asia-Pacific” ในการ 
ประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิA-LIEP 
2016 - The Asia-
Pacific Conference on 
Library & Information 
Education and 
Practice (A-LIEP) ณ 
เมอืง Nanjin 

คณะกรรมการการจัดประชมุ A-
LIEP 2016 

 3 – 4 พ.ย. 
59  

10 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล วรรณ
เมธ ี

วทิยากรบรรยายและ
ปฏบิตังิานในภาคสนาม
เรือ่งการวัดการไหลใน
ลําน้ํา  
 
 
 

Raffles Institute, Singapore  6-8 ส.ค.61 
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

11 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์ คลงั
ธนบรูณ์ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
บทความ International 
Conference on Asia-
Pacific Digital 
Libraries 

การประเมนินานาชาต ิICADL 
2018 

  

12 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  คลงั
ธนบรูณ์ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
บทความ International 
Conference on Asia-
Pacific Digital 
Libraries 

การประเมนินานาชาต ิICADL 
2018 

  

13 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

Panel member in the 
1st ICOO Conference 
" From Open Library 
to Open Society" 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 19 สค. 61 

14 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  คลงั
ธนบรูณ์ 

Panel member in the 
1st ICOO Conference 
" From Open Library 
to Open Society" 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 19 สค. 61 

15 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวจัิยเพือ่ลง
พมิพใ์นวารสาร LIBRES 
จํานวน 2 บทความ 

Nanyang Technological 
University, Singapore 

20-ม.ิย.-61 

16 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความและเป็น Panel 
สําหรับงานประชมุ
นานาชาต ิiCoo 2018 
จํานวน 4 บทความ ใน
หวัขอ้ Open Library 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 19-ส.ค.-61 

 
อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ   409  รายการ 

ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

1 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

กรรมการปรับปรงุหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ
(สารสนเทศศาสตร)์ มรภ.
มหาสารคาม 

มรภ.มหาสารคาม 25 ตลุาคม 
2560 

2 

บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.จนิดารัตน ์
เบอรพันธุ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
หนังสอืเรือ่ง การเขยีน
รายงานวชิาการ 

สํานักพมิพจ์ฬุาฯ ธันวาคม 
2560 

3 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.จนิดารัตน ์
เบอรพันธุ ์

ผูท้รงคณุวฒุ ิและพจิารณา
บทความ เรือ่ง การ
วเิคราะหค์ณุลกัษณะทาง
สารสนเทศของหนังสอืบดุ
ในจังหวัดพัทลงุ เพือ่
ตพีมิพเ์ผยแพรใ่น
วารสารวชิาการ Veridian 
E-Journal มหาวทิยาลยั
ศลิปากร ปีที ่9 ฉบบัที ่2 
เดอืนพฤษภาคม - 
สงิหาคม 2559  

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

ธันวาคม 
2560 

4 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ 
หวัขอ้เรือ่ง "คณุคา่ของ
จดหมายเหตใุนสงัคมไทย
กบักลยทุธง์านจดหมาย
เหต"ุ ณ หอ้งประชมุ 741 
อาคาร 7 ชัน้ 4 ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 
 
 
 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 16 
พฤศจกิายน 
2560 เวลา 
9.00-12.00 
น.  



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

5 

บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

กรรมการสอบ
วทิยานพินธ ์หวัขอ้ "การ
จัดการจดหมายเหต ุ: 
กรณีศกึษาการประมนิ
คณุคา่เอกสารของบรษัิท
บ.ี กรมิ"  

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

15 ธันวาคม 
2560 เวลา 
9.00-12.00 
น. 

6 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

กรรมการสอบหวัขอ้
วทิยานพินธ ์
หวัขอ้ "การศกึษาหลกัการ
จัดการเอกสารโดยใช ้
หลกัการจัดการเอกสาร
แบบวเิคราะหห์นา้ที ่: 
กรณีศกึษาบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวอทยาลยั
ศลิปากร" และ "แนว
ทางการประเมนิคณุคา่
เอกสารดจิทัิลประเภทไฟล์
ภาพนิง่ในบรบิทประเทศ
ไทย กรณีศกึษา: หอ
จดหมายเหตแุหง่ชาติ
เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุย
เดช" 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

30 มกราคม 
2561 เวลา 
9.00-12.00 
น. 

7 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

ผูท้รงคณุวฒุ ิในการ
พจิารณาบทความวชิาการ
เพือ่เผยแพรใ่นโครงการ
ประชมุวชิาการ
บณัฑติศกึษาระดบัชาติ
และนานาชาตคิรัง้ที ่8 
"ประเทศไทย 4.0 
นวัตกรรมสรา้งสรรคส์ูก่าร
พัฒนาทีย่ั่งยนื" 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

22 
พฤษภาคม 
2561 

8 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

เป็นวทิยากร หวัขอ้ "การ
เขา้ถงึและการใชจ้ดหมาย
เหต"ุ อาคาร 34 
มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวิ
โรฒ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

วันศกุรท์ี ่20 
เมษายน 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

9 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
หลกัสตูรมหาบณัฑติ การ
จัดการจดหมายเหตแุละ
เอกสารและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

10 มถินุายน 
พ.ศ. 2561 

10 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
โครงการวจัิยสาขา
สารสนเทศศกึษา มศว. 

คณะมนุษยศาสตร ์มศว. ม.ิย. 61 

11 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นเนือ้หา 
เพือ่การปรับปรงุตํารา 
มสธ. ป.ตร ีวชิาการ
วเิคราะหส์ารสนเทศ 

สาขาศลิปศาสตร ์มสธ. ม.ค.-ก.พ. 
61 

12 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

อ.ทีป่รกึษารว่ม นศ.ป.เอก 
มสธ. (พรชติา อปุถัมภ)์ 

สาขาศลิปศาสตร ์มสธ. พ.ค. 61 

13 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.จนิดารัตน ์
เบอรพันธุ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความ เรือ่ง การ
วเิคราะหบ์ทความใน
วารสาร ทางบรรณารักษ
ศและสารสนเทศศาสตร ์
ระหวา่งปี พ.ศ. 2540-
2557 

คณะมนุษยศาสตร ์ม. ศรนีคริ
นทรวโิรฒ 

25 ตลุาคม 
2560 
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

14 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุปิระจําวารสาร
รังสติสารสนเทศ 
ดําเนนิการโดย
สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัรังสติ เพือ่
ปฎบิตัหินา้ทีพ่จิารณา
บทความทีจ่ะตพีมิพใ์น
วารสาร 

สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยั
รังสติ 

ปีการศกึษา 
2560 

15 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรบรรยายเรือ่ง การ
ออกแบบบรกิารในงาน

หอ้งสมดุโรงเรยีน 

มหาวทิยาลยัราชภัฎพบิลู
สงคราม 

28 มยิ.61 

16 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่งการวจัิย

แบบผสมผสานทาง
สขุภาพ  

ศนูยก์ารพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

23 กค. 61 

17 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรบรรยายเรือ่ง การ
ออกแบบบรกิารในงาน
หอ้งสมดุโรงเรยีน 

มหาวทิยาลยัราชภัฎพบิลู
สงคราม 

28 มยิ.61 

18 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่งการวจัิย
แบบผสมผสานทาง
สขุภาพ  

ศนูยก์ารพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

23 กค. 61 

19 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากร หวัขอ้ ประเด็น
ทางจรยิธรรมในการอา้งองิ
ผลงานทางวชิาการ 

สมาคมปรัชญาและศาสนาแหง่
ประเทศไทย 

29 มยิ 61 

20 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรเสวนา หวัขอ้ 
โอกาสและความรว่มมอืใน
การสง่สิง่พมิพใ์หห้อสมดุ
แหง่ชาต ิ

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 19  กค.61 

21 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

คณะทํางานจัดทําขอ้เสนอ
นโยบายและระบบบรหิาร
จัดการหนังสอืและการ
สง่เสรมิการอา่น 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา 

24 สค.61 

22 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรอรม Systematic 
Literature Review 

มหาวทิยาลยัราชภัฎบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 

2 สค. 61 

23 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

การอบรม Systematic 
Literature Review 

มหาวทิยาลยัราชภัฎบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 

26 เมย. 61 

24 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.เสาวภา หลมิ
วจิติร 

ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบ
เครือ่งมอืวจัิย 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มสธ. 3 มค 61 

25 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.เสาวภา หลมิ
วจิติร 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้ 
รับมอือยา่งในยคุแหง่ความ
เปลีย่นแปลงทางดจิทัิล 

ชมรมบรรณารักษ์ หอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษา 

17กย. 61 

26 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  
คลงัธนบรูณ์ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี -แสดง
ความคดิเหน้ตอ่แผน
ยทุธศาสตร ์ศมส. พ.ศ.
2561-2565 

ศนูยม์านุษยวทิยา สรินิธร 21 กย 61 

27 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.จนิดารัตน ์
เบอรพันธุ ์

กรรมการพจิารณาและแบบ
ประเมนิการคดัเลอืกบคุคล
และหอ้งสมดุเพือ่รับการ

ประกาศเกยีรตคิณุ 

สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศ
ไทย ในพระราชพัูมภ ์

ตัง้แตว่ันที ่2 
มคี.61 

28 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.สรคม ดสิ
สะมาน 

เป็นผูต้รวจสอบเครือ่งมอื
วจัิย 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ราชภัฎสรุาษฎรธ์าน ี
 
 
 
 
 

ม.ค.-61 



ลําดบั
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ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

29 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.สรคม ดสิ
สะมาน 

เป็นวทิยากร หวัขอ้ "การ
อา้งองิและการเขยีน
รายการบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศ" ณ 
หอ้ง 128 อาคาร 1 จตุ
ราคาร มหาวทิยาลยัราช
ภัฏเชยีงใหม ่

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราช
ภัฏเชยีงใหม ่ วันเสารท์ี ่3 

กมุภาพันธ ์
2561 เวลา 
15.00 - 
18.00 น. 

30 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.สรคม ดสิ
สะมาน 

เป็นอาจารยพ์เิศษ บรรยาย
เรือ่ง "เทคโนโลยสีําหรับ
การจัดทําดรรชน"ี ณ หอ้ง 
263 อาคาร 6 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

วันพฤหสับดี
ที ่22 
กมุภาพันธ ์
2561 เวลา 
08.30 - 
12.30 น. 

31 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.สรคม ดสิ
สะมาน 

เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ 
เรือ่ง คณุลกัษณะของสือ่
ใหม ่ในงานบรกิารวชิาการ 
เรือ่ง สือ่ใหม ่ทรัพยากร
สารสนเทศในศตวรรษที ่
21  ณ หอ้งชอนตะวัน ชัน้ 
4 อาคาร 15  

คณุมนุษยศษสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราช
ภัฎนครสวรรค ์

วันจันทรท์ี ่5 
มนีาคม 
2561 เวลา 
13.00 -
14.30 น. 

32 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.สรคม ดสิ
สะมาน 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้
เรือ่ง " ประเด็นทาง
กฏหมายและจรยิธรรมใน
การใชข้อ้มลูสารสนเทศ" 
ณ หอ้งประชมุ 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ศนูยพ์ทุธศาสนศ์กึษา 27 มถินุายน 
2561 เวลา 
13.20 - 
16.20 น. 

33 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  
คลงัธนบรูณ์ 

เป็นผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความ 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ
9 ม.ค. 
2561 

34 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  
คลงัธนบรูณ์ 

เป็นผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความ 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ
11 ม.ิย. 
2561 

35 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  
คลงัธนบรูณ์ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิและพจิารณา
บทความเพือ่ตพีมิพ์
เผยแพรใ่นวารสารวชิาการ 
Veridian E-Journal 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ปีที ่
10 ฉบบัที ่2 เดอืนพ.ค. - 
ส.ค. 60 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

23 พ.ย. 
2560 

36 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  
คลงัธนบรูณ์ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิและพจิารณา
บทความเพือ่ตพีมิพ์
เผยแพรใ่นวารสารวชิาการ 
Veridian E-Journal 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ปีที ่
10 ฉบบัที ่3 เดอืน ก.ย. - 
ธ.ค. 60 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

27 ก.ย. 
2560 

37 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  
คลงัธนบรูณ์ 

ทีป่รกึษาโครงการวจัิยดา้น
บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์
สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ  

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ  กรม
ศลิปากร 

ส.ค. 60 - 
ก.ค. 61 

38 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะทํางานปรับปรงุ
มาตรฐานหอ้งสมดุ พ.ศ. 
2549 

สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศ
ไทย 

ตัง้แต ่11 
พ.ย. 2560 

39 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

กรรมการพจิารณาเกณฑ์
และแบบประเมนิการ
คดัเลอืกบคุคลและ
หอ้งสมดุเพือ่รับการ
ประกาศเกยีรตคิณุ   
 
 

สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศ
ไทย 

ตัง้แต ่วันที ่ 
2 มนีาคม  
พ.ศ. 2561  
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

40 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

วิทิยากรในโครงการ การ
พัฒนาเครอืขา่ยวชิาชพีนัก
สารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์
ธาน ี 

21-ม.ิย.-61 

41 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ทีป่รกึษาเพือ่ชีแ้นะ
แนวทางในการเขยีน
แผนงานสนับสนุนการวจัิย
ดา้นมานุษยวทิยา 

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร พ.ค.-61 

42 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะผูท้รงคณุวฒุ ิชดุ
โครงการทนุวจัิยทีมุ่ง่เป้า
ตอบสนองความตอ้งการ
ในกาารพัฒนาประเทศ 
ดา้นมนุษยศาสตร ์ประจําปี
งบประมาณ 2561 รว่ม
ระหวา่ง วช. และ สกว. 

สกว. ตัง้แต่ ่25 
ม.ค. 61 ถงึ 
ม.ิย. 62 (1 
ปี 6 เดอืน) 

43 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณารา่ง
รายงานวจัิย 

มหาวทิยาลยัศลิปากร พ.ค.-61 

44 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.อรนุช 
เศวตรัตนเสถยีร 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความ 1 เรือ่งในวารสาร
สารสนเทศศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ม.ีค.-61 

45 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวารสาร
สารสนเทศศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 2 
เรือ่ง 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ส.ค. - ธ.ค. 
2560 

46 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวารสารบรรณ
ศาสตร,์ มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ประสาน
มติร, จํานวน 1 บทความ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ธ.ค. 2560 

47 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
ขอ้เสนอโครงการ “เวที
วจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย ครัง้
ที ่12” 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วจัิย 

14 ธันวาคม 
2560 

48 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ สถติแิละ
ตวัชีว้ัดในหอ้งสมดุ: ความ
คาดหวังและความเป็นจรงิ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  6 
กรกฎาคม 
2561. 

49 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขด้ "การ
ออกแบบบรกิารสําหรับ
หอ้งสมดุโรงเรยีน" 

มหาวทิยาลยัราชภัฎพบิลู
สงคราม 

28 มถินุายน 
2560 

50 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ "จรยิธรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งการอา้งองิทาง
วชิาการ" 

สมาคมปรัชญาและศาสนาแหง่
ประเทศไทย 

29 มถินุายน 
2560 

51 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ "การ
ปรทัิศนว์รรณกรรมอยา่ง
เป็นระบบ" 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสมเด็จ
เจา้พระยา 

26 มถินุายน 
2560 

52 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ การสือ่สาร
ทางวชิาการและการเขา้ถงึ
ขอ้มลูแบบเสรแีบบไหนที่
คนไทยตอ้งการ 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิ
ราข 

18 มถินุายน 
2561. 

53 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ สถติแิละ
ตวัชีว้ัดในหอ้งสมดุ: ความ
คาดหวังและความเป็นจรงิ  

สํานักงานคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิ  

8 มถินุายน 
2561.  

54 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “รอิา่น: สือ่
สงัคม [Reading: Social 
media].”  

ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

12 
พฤษภาคม 
2561. 

55 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “การบรกิารสู่
ความเป็นเลศิดว้ย Service 
Design และ Design 
Thinking" 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย 

 23 เมษายน 
2561. 



ลําดบั
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ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

56 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “การ
วจัิยสหวทิยาการสําหรับ
สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร"์ 

สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศ
ไทย 

28 มนีาคม 
2561. 

57 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “แนวโนม้
การทําวจัิยในสาขาวชิา
สารสนเทศศกึษา" 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 25 มนีาคม 
2561. 

58 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “การลกั
ลอกทางวชิาการ" 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กําแพงแสน 

28 
กมุภาพันธ ์
2561. 

59 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “สถานภาพ
และพลวัตของวชิาอกัษร
ศาสตร ์ในรอบ 50 ปี 
สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร"์ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 1 กมุภาพันธ ์
2561. 

60 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “การลกั
ลอกทางวชิาการ" 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 31 มกราคม 
2561. 

61 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้  “การ
สบืคน้วรรณกรรม การ
จัดเก็บขอ้มลูวรรณกรรม 
และการบรหิารขอ้มลู
งานวจัิย" 

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

24 มกราคม 
2561. 

62 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “ลขิสทิธิใ์น
การใชส้ือ่เพือ่การเรยีนการ
สอน" 

การอบรมอาจารยใ์หม ่รุน่ที ่15 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

22 ธันวาคม 
2560. 

63 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “การ
คดัลอกผลงานวจัิย 
สิง่พมิพ ์วทิยานพินธ"์ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี
ภาควชิาบญัช ีคณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

20 ตลุาคม 
2560. 

64 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ 
“Literature Review.” ใน
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง Workshop on 
Population Ageing 
Research in ASEAN 

Institute for Population and 
Social Research, Mahidol 
University 

2 ตลุาคม 
2560 

65 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “การ
ทบทวนวรรณกรรมอยา่ง
เป็นระบบ" 

สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตกําแพงแสน 

7 กนัยายน 
2560. 

66 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “ลขิสทิธิใ์น
งานหอ้งสมดุ" 

ศนูยส์ารสนเทศสทิธมินุษยชน 
สํานักงานคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิ  

 5 กนัยายน 
2560. 

67 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากรหวัขอ้ “จรยิธรรม
การวจัิย" 

ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

21 สงิหาคม 
2560 

68 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์
ป.โท หลกัสตูรสารสนเทศ
เพือ่การศกึษา ม.ศลิปากร 
2 เรือ่ง 

บณัฑติวทิยาลยั ม.ศลิปากร 23 พ.ค 61 

69 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะกรรมการประจําสํานัก
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ทําหนา้ที่
กําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์
ทศิทางการพัฒนาสํานักวทิย
บรกิารฯ และตดิตามผลการ
ดําเนนิงานของสํานักวทิย
บรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์
ธาน ี 

ปีการศกึษา 
2560 
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70 บรรณารักษศาสตร ์ อ.เนณุภา  สภุ
เวชย ์

วทิยากรหวัขอ้ การบรหิาร
และการจัดการเอกสาร ยคุ 
BAM 4.0  จากทฤษฎี
วชิาการ สูก่ารปฏบิตั ิ

บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์
กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั 
มหาชน (BAM) 

 

71 บรรณารักษศาสตร ์ อ.เนณุภา  สภุ
เวชย ์

Develop MS. Office 
skills  

หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร ์
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

7 กมุภาพันธ ์
และ 7 
มนีาคม 
2561 

72 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

วทิยากรหวัขอ้ 
แหลง่ขอ้มลูและแหลง่
เรยีนรูใ้นงานจัดการ
เอกสารและจดหมายเหต ุ
และการจัดทําคูม่อืปฏบิัต ิ
กงาน ณ หอ้งประชมุชัน้ 1 
อาคารหอประชมุกรม
ประชาสมัพันธ ์

สมาคมจดหมายเหตไุทย 15-ส.ค.-61 

73 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

วทิยากรหวัขอ้ พฤตกิรรม
สารสนเทศ (Information 
Behavior) ณ หอ้งประชมุ
กลุม่วจัิยมนุษยศาสตร์
ดจิทัิล อาคาร HS.02 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

16-ก.ย.-61 

74 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  
คลงัธนบรูณ์ 

วทิยากรในกจิกรรมเสวนา
เรือ่ง Data Literacy, The 
Wisdom ตดิเกราะป้องกนั
ภัย ฉลาดใชข้อ้มลู ของ
งานมหกรรมวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
ประจําปี 2561  

องคก์ารพพิธิภัณฑ์
วทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ
กระทรวงวทิยาศษสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

20-ส.ค.-61 

75 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.วชริาภรณ์  
คลงัธนบรูณ์ 

การประชมุแสดงความ
คดิเห็นตอ่แผนยทุธศาสตร์
ของ ศมส. 

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 21-ก.ย.-61 

76 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

วทิยากร ณ หอ้งประชมุ 3 
ชัน้ 4  
อาคารเทพรัตนว์ทิยาโชต ิ
สํานัก 
หอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสต
ร ์
บางเขน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 21-ก.ย.-61 

77 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.สรคม ดสิ
สะมาน 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ
เครือ่งมอืโครงการวจัิย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่   

78 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.สรคม ดสิ
สะมาน 

ผูท้รงคณุุวฒุติรวจประเมนิ
บทความสําหรับตพีมิพใ์น
วารสารวจัิยราชภัฏ
เชยีงใหม ่

สถาบนัวจัิยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ่

  
79 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา 

วงศส์รุวัฒน ์
กรรมการสอบวทิยานพินธ ์
เรือ่ง "อทิธพิลของญีปุ่่ นที่
มผีลตอ่การเปลีย่นแปลง
ของจนีในประวัตศิาสตร"์ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5 พ.ย. 60 
เวลา 09.00-
12.00 น. 

80 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรรว่มจัดรายการ
วทิยใุนรายการ "มองอดตี" 

Thai PBS ทกุวัน
พฤหสับด ี
เวลา 15.00-
15.30 น. 

81 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน ์

วทิยากรในกจิกรรมสมัมนา
อยธุยาศกึษาวชิาการ 
"อยธุยา: พลกิอดตี 
มมุมองใหม"่ หวัขอ้เรือ่ง 
เสวนา: เปิดกรคุวามรู ้
ประวัตศิาสตรอ์ยธุยา 
 

สถาบนัอยธุยาศกึษา 18 ม.ค. 61 
เวลา 10.20-
12.00 น. 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

82 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

วทิยากรบรรยายวชิา 
"สถานการณ์ท่ัวไปของ
ยโุรป" 

โรงเรยีนรักษาความปลอดภัย 
ศนูยรั์กษาความปลอดภัย 
กองบญัชาการกองทัพไทย 

15 ม.ค. 61 
เวลา 12.30-
15.30 น. 

83 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

วทิยากรในกจิกรรมสมัมนา
อยธุยาศกึษาวชิาการ 
"อยธุยา: พลกิอดตี 
มมุมองใหม"่ หวัขอ้เรือ่ง 
การคา้และการเมอืงอยธุยา
ใน "สาสน์การทตูสยาม-
ฮอลนัดา" 

สถาบนัอยธุยาศกึษา 18 ม.ค. 61 
เวลา 13.00-
14.30 น. 

84 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน ์

วทิยากรรายวชิามสุลมิใน
ไทย หวัขอ้ "บทบาทและ
หนา้ทีข่องขนุนางมสุลมิใน
สมัยอยธุยาถงึสมัย
รัตนโกสนิทร"์ 

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

15 ก.พ. 61 
เวลา 12.10-
14.40 น. 

85 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน ์

วทิยากรรายวชิามสุลมิใน
ไทย หวัขอ้ วัฒนธรรม
มสุลมิในประวัตศิาสตร์
อยธุยา" 

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

15 ม.ีค. 61 
เวลา 12.10-
14.40 น. 

86 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน ์

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้ 
"พระราชพธิบีรม
ราชาภเิษก" 

โรงเรยีนการทอ่งเทีย่วและการ
บรกิาร มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

28 เม.ย. 61 
เวลา 09.00-
12.00 น. 

87 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

วทิยากรบรรยายพเิศษวชิา
ประวัตศิาสตรร์ว่มสมัย 
หวัขอ้เรือ่ง "จงกัว่เมิง่: ฝัน
ของจนีและนโยบายสงัคม
นยิมิใหม"่ 

สว่นการศกึษา โรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

16 พ.ค. 61 
เวลา 10.00-
12.00 น. 

88 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

วทิยากรเสวนา "สงิหบ์รุทีี่
ไมรู่จั้ก"  

คณะอนุกรรมการพจิารณาและ
เรยีบเรยีงประวตัศิาสตรไ์ทย
สมัยอยธุยา 

10 ม.ิย. 61 
เวลา 10.00-
12.00 น. 

89 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.ธนาพล  
ลิม่อภชิาต 

กรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธ ์เรือ่ง "ความ
รักกบัเพศสมัพันธใ์น
วรรณกรรมและสือ่ส ิง่พมิพ์
ของผูห้ญงิชว่งทศวรรษ 
2490" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

3 ก.ค. 61 
เวลา 09.30-
12.30 น. 

90 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน ์

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์
เรือ่ง "คนเอเชยีในบงัคบั
ของชาตติะวันตกกบัการ
สรา้งความเป็นพลเมอืง
ของรัฐสยามสมัยใหม ่
พ.ศ. 2416-2456" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5 ก.ค. 61 
เวลา 13.30-
16.00 น. 
เวลา 13.30-
16.00 น. 

91 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน ์

วทิยากรบรรยายในรายวชิา
ประวัตศิาสตรก์ารแพทย ์

คณะแพทยศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

16 ก.ค. 61 
เวลา 09.30-
14.00 น. 

92 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์ 
จฬุารัตน ์

อาจารยพ์เิศษสอนหวัขอ้ 
"เราเรยีนรูอ้ะไรจาก
ประวัตศิาสตร"์ และ 
"ววิัฒนาการและแนวคดิ
ของการแพทยซ์กีโลก
ตะวันออก" 

คณะแพทยศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยันราธวิาสราช
นครนิทร ์

23 ก.ค. 61 
เวลา 09.00-
15.00 น. 

93 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

ขอเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษ
วชิา RANS 608 หวัขอ้
เรือ่ง Postmodemism 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

30-ต.ค.-60 

94 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

ขอเชญิเป็นวทิยากร 
รายวชิา 3647830 ปรัชญา
การพัฒนาศาสตรข์องการ
พยาบาล เรือ่ง Post 
Modernism 

คณะพยาบาลศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

14/2/2561 

95 ปรัชญา อ.ธดิาวด ีสกลุ
โพน 

ขอเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษ
วชิาสนุทรยีศาสตร ์

สถาบนัการพยาบาลศรสีวรันทิ
รา สภากาชาดไทย 

11สค.-24 
พย.60 
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96 ปรัชญา ผศ.ดร.ศรญิญา 
อรณุขจรศกัดิ ์

ขออนุมัตใิหบ้คุลากรใน
สงักดัเป็นกรรมการสอบ
วทิยานพินธ ์เรือ่ง บทบาท
ของ ฝ่า ในปรัชญาการ
ปกครองของสวนิจือ่ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5-พ.ย.-60 

97 ปรัชญา ผศ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

ขอเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษ
วชิา 

สถาบนัการพยาบาลศรสีวรันทิ
รา สภากาชาดไทย 

11สงิหาคม-
24 
พฤศจกิายน 
2560 

98 ปรัชญา ศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

ขออนุมัตใิหบ้คุลากรเป็น
ผูบ้รรยายหวัขอ้ วัฒนธรรม
วทิยาศาสตรใ์นสงัคมไทย 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5-ก.พ.-61 

99 ปรัชญา ศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

ขอความอนุเคราะหเ์ป็น
วทิยากร เรือ่งการทํา
ผลงานทางวชิาการ
อยา่งไร จงึจะไดตํ้าแหน่ง 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.ราชภัฏ
นครสวรรค ์

21-ธ.ค.-60 

100 ปรัชญา ผศ.ดร.กนษิฐ ์ศริิ
จันทร ์

invitation for the 
program revision 
meeting, intercultural 
studies and languagse 

มหาวทิยาลยัมหดิล 14-ม.ิย.-61 

101 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

ขอเชญิเป็นผูท้รงคณุวฒุิ
วพิากษ์ผลงานวจัิย 
โครงการ "เมือ่ฟ้าสทีอง
ผอ่งอําไพ: การศกึษามโน
ทัศนเ์รือ่ง อสิระเสรแีละ
ความเสมอภาคกบัการ
เปลีย่นแปลงของคา่นยิม
หลกัในสงัคมไทย ปีท2ี" 

สกว. 4-พ.ค.-61 

102 ปรัชญา อ.ดร.ปิยฤด ีไชย
พร 

ขอเชญิอาจารยผ์ูบ้รรยาย
รายวชิา ปก.468 ปรัชญา
สตร ี

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ทกุวันศกุร ์
ตัง้แต ่17 
ส.ค.61-30 
พ.ย.61 

103 ปรัชญา อ.ดร.ปิยฤด ีไชย
พร 

ขอรับการสนับสนุนอาจารย์
ผูส้อน วชิาปรัชญาและ
ศาสนา 

วทิยาลยัพยาบาลตํารวจ ภาคปลาย ปี
การศกึษา 
2561 

104 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี  อดุม
ศลิป 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์
เรือ่ง "Les personnages 
masculins dans trois 
romans de Françoise 
Sagan ใหแ้กนั่กศกึษา
ปรญิญาโท 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

วันที ่7 
ธันวาคม 
2560 เวลา 
9.30 - 
12.30 น. 

105 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี  อดุม
ศลิป 

ผูท้รงคณุวฒุบิรรยาย
พเิศษใหแ้กนั่กศกึษา
ปรญิญาโท สาขาวชิาการ
แปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 
ประจําภาค 1 ปีการศกึษา 
2560 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

วันที ่12 
ตลุาคม 
2560 และ
วันที ่20 
ตลุาคม 
2560 เวลา 
9.30-12.30 
น. 

106 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี  อดุม
ศลิป 

ผูท้รงคณุวฒุบิรรยาย
พเิศษใหแ้กนั่กศกึษา
ปรญิญาโท สาขาวชิาการ
แปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 
ประจําภาค 1 ปีการศกึษา 
2560 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

วันที ่19 
ตลุาคม 
2560  เวลา 
9.30-12.30 
น. 

107 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.สรรควัฒน ์
ประดษิฐพงษ์ 

วทิยากรในโครงการ "การ
พัฒนาทักษะการใช ้
ภาษาอติาเลยีนในการ
ปฏบิตังิานนําเทีย่วจรงิแก่
นักทอ่งเทีย่ว"  

ชมรมมัคคเุทศกภ์าษาอติา
เลยีนแหง่ประเทศไทย 

ระหวา่งวันที ่
13-15 
ตลุาคม 
2560 ณ 
จังหวัด
เชยีงใหม ่
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108 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.อตพิร  
เสถยีรสตุ 

เป็นคณะทํางานสรา้งและ
กลัน่กรองเครือ่งมอืวัด
ความถนัดทางภาษา
ฝร่ังเศส ประจําปีการศกึษา 
2561 

สถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แหง่ชาต ิ  (องคก์ารมหาชน) 

ประจําปี
การศกึษา 
2561 

109 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี  อดุม
ศลิป 

กรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธ ์เรือ่ง “ตวั
ละครชายในนวนยิายสาม
เรือ่งของฟรองซวส ซา
กอง” ใหแ้กนั่กศกึษา
ปรญิญาโท สาขาวชิา
ฝร่ังเศสศกึษา  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

วันศกุรท์ี ่6 
ตลุาคม 
2560 

110 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

กรรมการดําเนนิงานจัด
ประชมุวชิาการนานาชาต ิ  
ครัง้ที ่3 การสอนภาษา
ฝร่ังเศส : สรา้งสรรค์
นวัตกรรม 

สมาคมครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย  

วันที ่19-20 
ตลุาคม 
2560 ณ 
โรงแรมปทมุ
วันปริ๊นเซส 

111 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.อตพิร  
เสถยีรสตุ 

เป็นคณะทํางานสรา้งและ
กลัน่กรองเครือ่งมอืวัด
ความถนัดทางภาษา
ฝร่ังเศส ประจําปีการศกึษา 
2561 

สถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แหง่ชาต ิ  (องคก์ารมหาชน) 

ประจําปี
การศกึษา 
2561 

112 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร  แกว้
วภิาส 

วทิยากรใหแ้กนั่กเรยีนสอบ
คดัเลอืกเขา้รว่มการ
แขง่ขนัภาษาเยอรมนั
โอลมิปิกวชิาการระหวา่ง
ประเทศ  

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ระหวา่งวันที ่
8 มกราคม - 
9 กมุภาพันธ ์
2561 และ
วันที ่22 
กมุภาพันธ ์
2561 

113 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

Dr. Antje Streit  กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั
พดูเพือ่อาชพี
ภาษาเยอรมัน  

ศนูยพั์ฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมัน  

วันศกุรท์ี ่10 
พฤศจกิายน 
2560 ณ 
หอ้งประชมุ
คณุหญงิบญุ
เลือ่น เครอื
ตราช ู1 ตกึ 
60 ปี 

114 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร  แกว้
วภิาส 

กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั
พดูเพือ่อาชพี
ภาษาเยอรมัน  

ศนูยพั์ฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมัน  

วันศกุรท์ี ่10 
พฤศจกิายน 
2560 ณ 
หอ้งประชมุ
คณุหญงิบญุ
เลือ่น เครอื
ตราช ู1 ตกึ 
60 ปี 

115 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร  แกว้
วภิาส 

วทิยากรใหแ้กนั่กเรยีนสอบ
คดัเลอืกเขา้รว่มการ
แขง่ขนัภาษาเยอรมนั
โอลมิปิกวชิาการระหวา่ง
ประเทศ  

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ระหวา่งวันที ่
8 มกราคม - 
9 กมุภาพันธ ์
2561 และ
วันที ่22 
กมุภาพันธ ์
2561 

116 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.ภาสรุ ี ลอื
สกลุ 

วทิยากรในกจิกรรมเพือ่
เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบั
ลาตนิอเมรกิาและสง่เสรมิ
การเรยีนการสอนภาษา
สเปน 

กระทรวงการตา่งประเทศ ระหวา่งวันที ่
13-15 
ตลุาคม 
2560 

117 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.สรรควัฒน ์
ประดษิฐพงษ์ 

วทิยากรโครงการ "พัฒนา
ทักษะการใชภ้าษาอติา
เลยีนในการปฏบิัตงิานนํา
เทีย่ว"  

ชมรมมัคคเุทศกภ์าษาอติา
เลยีนแหง่ประเทศไทย 

ระหวา่งวันที ่
13-15 
ตลุาคม 
2560 
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118 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

อ.ดร.ปาจรยี ์ทา
ชาต ิ  

เป็นลา่มใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ตา่งประเทศในกจิกรรม
พัฒนาตลาดสนิคา้สําหรับ
ผูส้งูอาย ุปีที ่5 

สํานักสง่เสรมิการคา้สนิคา้ไลฟ์
สไตล ์กรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ 

วันองัคารที ่
9 มกราคม 
2561 เวลา 
9.00-17.00 
น. ณ หอ้ง
ประชมุ 701 
ชัน้ 7 

119 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

อ.ดร.ปาจรยี ์ทา
ชาต ิ  

เป็นลา่มใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ตา่งประเทศในกจิกรรม
พัฒนาตลาดสนิคา้สําหรับ
ผูส้งูอาย ุปีที ่5 

สํานักสง่เสรมิการคา้สนิคา้ไลฟ์
สไตล ์กรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ 

วันองัคารที ่
9 มกราคม 
2561 เวลา 
9.00-17.00 
น. ณ หอ้ง
ประชมุ 701 
ชัน้ 7 

120 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นวทิยากรในการประชมุ
เชงิปฏบิตักิารการจัดทํา
กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
ภาษาเกาหลรีะดบั
มัธยมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ระหวา่งวันที ่
4-6 
พฤษภาคม 
2561 ณ โรง
แรงรอแยล  
เบญจา  
สขุมุวทิ 
กรงุเทพฯ 

121 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ บรรยาย  รายวชิา  ภาษา
เกาหลเีพือ่ธรุกจิ 2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ ภาค
การศกึษาที ่
2/ปี
การศกึษา 
2560 

122 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ บรรยาย  รายวชิา  ภาษา
เกาหลเีพือ่ธรุกจิ 1 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ ภาค
การศกึษาที ่
1/ปี
การศกึษา 
2561 

123 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นวทิยากรอบรมการใช ้
ตําราเรยีนภาษาเกาหล ี1 
ใหแ้กนั่กศกึษาชัน้ปีที ่4  

มหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดสิถ ์ 19-ม.ค.-61 

124 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นกรรมการตดัสนิงาน
ศลิปหตัถกรรมนักเรยีน 
ระดบัชาต ิครัง้ที ่67 ปี
การศกึษา 2560 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

11-13 
กมุภาพันธ ์
2561 

125 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นกรรมการประเมนิ
คณุภาพบทความวจัิย งาน
สมัมนาการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาเกาหล ีระดับ
นานาชาต ิประจําปี ๒๕๖๑ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 29-31 
มนีาคม 
2561 

126 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นวทิยากรอบรมภาษา
เกาหลสํีาหรับผูใ้ชแ้รงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงแรงงาน 14-21 
พฤษภาคม 
2561 

127 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นวทิยากรอบรมภาษา
เกาหลสํีาหรับผูใ้ชแ้รงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงแรงงาน 22-29 
พฤษภาคม 
2561 

128 ภาษาตะวนัออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นวทิยากรอบรมภาษา
เกาหลสํีาหรับผูใ้ชแ้รงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน) 
 
 
 
 
 

กระทรวงแรงงาน 4-11 
มถินุายน 
2561 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

129 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นลา่มภาษาไทย-เกาหล ี
ใหฯ้พณฯ พลเอกประยทุธ ์
จันทรโ์อชา 

กระทรวงการตา่งประเทศ 16-พ.ค.-61 

130 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นกรรมการตดัสนิการ
ประกวดสนุทรพจนภ์าษา
เกาหล ี

ศนูยว์ัฒนธรรมเกาหล ี 22-ม.ิย.-61 

131 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ เป็นกรรมการประเมนิ
คณุภาพบทความวจัิย การ
ประชมุวชิาการนานาชาติ
รว่มกบัเกาหลศีกึษา-ไทย
ศกึษา(KTAC'5) 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 19-20 
กรกฎาคม 
2561 

132 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.อสิรยิา  พาท ี เป็นวทิยากรในการประชมุ
เชงิปฏบิตักิารการจัดทํา
กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
ภาษาเกาหลรีะดบั
มัธยมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ระหวา่งวันที ่
4-6 
พฤษภาคม 
2561 ณ โรง
แรงรอแยล  
เบญจา  
สขุมุวทิ 
กรงุเทพฯ 

133 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.อสิรยิา  พาท ี เป็นวทิยากรงานสมัมนา
เชงิปฏบิตักิารเกาหลศีกึษา 
ประจําปี 2560 

  11 ตลุาคม 
2560 

134 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.อสิรยิา  พาท ี เป็นวทิยากรอบรมภาษา
เกาหลสํีาหรับผูใ้ชแ้รงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงแรงงาน 23-24 
พฤศจกิายน 
2560 

135 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.อสิรยิา  พาท ี เป็นวทิยากรอบรมภาษา
เกาหลสํีาหรับผูใ้ชแ้รงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงแรงงาน 4-11 
มถินุายน 
2560 

136 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.อสิรยิา  พาท ี เป็นกรรมการประเมนิ
คณุภาพบทความวจัิย การ
ประชมุวชิาการนานาชาติ
รว่มกบัเกาหลศีกึษา-ไทย
ศกึษา(KTAC'5) 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 19-20 
กรกฎาคม 
2561 

137 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรในการประชมุ
เชงิปฏบิตักิารการจัดทํา
กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
ภาษาเกาหลรีะดบั
มัธยมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ระหวา่งวันที ่
4-6 
พฤษภาคม 
2561 ณ โรง
แรงรอแยล  
เบญจา  
สขุมุวทิ 
กรงุเทพฯ 

138 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรงานสมัมนา
เชงิปฏบิตักิารเกาหลศีกึษา 
ประจําปี 2560 

  11 ตลุาคม 
2560 

139 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรอบรมภาษา
เกาหลสํีาหรับผูใ้ชแ้รงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงแรงงาน 20-26 
พฤศจกิายน 
2560 

140 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรอบรมภาษา
เกาหลสํีาหรับผูใ้ชแ้รงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน) 
 
 
 

กระทรวงแรงงาน 14-21 
พฤษภาคม 
2561 
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141 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรอบรมภาษา
เกาหลสํีาหรับผูใ้ชแ้รงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงแรงงาน 4-6 
มถินุายน 
2561 

142 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นกรรมการประเมนิ
คณุภาพบทความวจัิย การ
ประชมุวชิาการนานาชาติ
รว่มกบัเกาหลศีกึษา-ไทย
ศกึษา(KTAC'5) 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 19-20 
กรกฎาคม 
2561 

143 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรบรรยายความรู ้
ท่ัวไปเกีย่วเกาหลแีละ
วัฒนธรรมเกาหลใีหก้ับ
พนักงานใหมท่ีบ่รรจเุขา้
ทํางานทีบ่รษัิท ซมัซงุ 
อเิล็กทรอนคิส ์จํากดั 

บรษัิท ซมัซงุ อเิล็กทรอนคิส ์
จํากดั 

2 เมษายน 
2561 

144 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรบรรยายความรู ้
ท่ัวไปเกีย่วเกาหลแีละ
วัฒนธรรมเกาหลใีหก้ับ
พนักงานใหมท่ีบ่รรจเุขา้
ทํางานทีบ่รษัิท ซมัซงุ 
อเิล็กทรอนคิส ์จํากดั 

บรษัิท ซมัซงุ อเิล็กทรอนคิส ์
จํากดั 

2 
พฤษภาคม 
2561 

145 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรบรรยายความรู ้
ท่ัวไปเกีย่วเกาหลแีละ
วัฒนธรรมเกาหลใีหก้ับ
พนักงานใหมท่ีบ่รรจเุขา้
ทํางานทีบ่รษัิท ซมัซงุ 
อเิล็กทรอนคิส ์จํากดั 

บรษัิท ซมัซงุ อเิล็กทรอนคิส ์
จํากดั 

1 มถินุายน 
2561 

146 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ธเนศ  สายจติ
บรสิทุธิ ์

เป็นวทิยากรบรรยายความรู ้
ท่ัวไปเกีย่วเกาหลแีละ
วัฒนธรรมเกาหลใีหก้ับ
พนักงานใหมท่ีบ่รรจเุขา้
ทํางานทีบ่รษัิท ซมัซงุ 
อเิล็กทรอนคิส ์จํากดั 

บรษัิท ซมัซงุ อเิล็กทรอนคิส ์
จํากดั 

2 กรกฎาคม 
2561 

147 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.ชนามาศ  เพ็ง
สมบรูณ์ 

เป็นวทิยากรในการประชมุ
เชงิปฏบิตักิารการจัดทํา
กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
ภาษาเกาหลรีะดบั
มัธยมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ระหวา่งวันที ่
4-6 
พฤษภาคม 
2561 ณ โรง
แรงรอแยล  
เบญจา  
สขุมุวทิ 
กรงุเทพฯ 

148 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

อ.โอ อารมิ เป็นกรรมการตดัสนิงาน
ศลิปหตัถกรรมนักเรยีน 
ระดบัชาต ิครัง้ที ่67 ปี
การศกึษา 2560 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

11-13 
กมุภาพันธ ์
2561 

149 
ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศพัทปั์จจบุนั
จนี-ไทย 

กองศลิปกรรม ราชบณัฑติย
สภา 

วันศกุร ์เวลา 
13.00-
15.00 น. 

150 ภาษาตะวนัออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะอนุกรรมการพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบั
มาตรฐานความรูสํ้าหรับครู
และอาจารยไ์ทยทีส่อน
ภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

8 พ.ค. 61 , 
13 ม.ีค. 61 
และ 15 
ม.ค. 61 

151 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะกรรมการดําเนนิ
โครงการแนะแนวตวิความรู ้
กอ่นสอบ  PAT จนี  
ประจําปี 2561 

  17-ม.ค.-61 

152 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะกรรมการพัฒนา
แบบเรยีนและสือ่การสอน
ภาษาจนี 
 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

11-ม.ค.-61 



ลําดบั
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เชญิ 

153 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์ 
ธรีพจนี 

เป็นคณะทํางานดา้น
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการ
เรยีนการสอนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ตัง้แตว่ันที ่
18 
พฤษภาคม 
2560 เป็น
ตน้ไป 

154 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์ 
ธรีพจนี 

คณะอนุกรรมการพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบั
มาตรฐาน ความรูสํ้าหรับครู
และอาจารยไ์ทยทีส่อน
ภาษาจนี, สกอ. 

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

155 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์ 
ธรีพจนี 

คณะกรรมการบรหิาร
สมาคมครภูาษาจนีแหง่
ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภฯ์ 

สมาคมครจูนีแหง่ประเทศไทย 
ในพระราชปูถัมภ ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา สยาม
บรมราชกมุาร ี

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

156 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์ 
ธรีพจนี 

ตรวจประกนัคณุภาพ
หลกัสตูร ศศ.บ. ภาษาจนี 

คณะศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2 ส.ค. 61 

157 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์  
เพชรเชดิช ู

สมาคมครภูาษาจนีแหง่
ประเทศไทย 

สมาคมครจูนีแหง่ประเทศไทย 
ในพระราชปูถัมภ ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา สยาม
บรมราชกมุาร ี

ทัง้ปี 

158 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์  
เพชรเชดิช ู

พจิารณาขอ้สอบ ภาควชิา
ภาษาจนี มหาวทิยาลยั
ธรุกจิบณัฑติย ์

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ 10 พ.ย. 60 

159 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์  
เพชรเชดิช ู

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
บทความวชิาการ
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

ก.ย.- ต.ค. 
60  

160 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์  
เพชรเชดิช ู

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
คณุภาพโครงการบทเรยีน
ออนไลน ์
มหาวทิยาลยัมหดิล งวดที ่
2  

มหาวทิยาลยัมหดิล  5 ต.ค.  60  

161 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.หทัย  แซ่
เจีย่ 

โครงการแนะแนวตวิความรู ้
กอ่นสอบ PAT จนีประจําปี 
2560 

    

162 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.อภริด ี เจรญิ
เสนยี ์

คณะอนุกรรมการพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบั
มาตรฐาน ความรูสํ้าหรับครู
และอาจารยไ์ทยทีส่อน
ภาษาจนี, สกอ. 

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

163 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

คณะอนุกรรมการพจิารณา
แบบทดสอบวัดระดบั
มาตรฐานความรูสํ้าหรับครู
และอาจารยไ์ทยทีส่อน
ภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

8 พ.ค. 61 , 
13 ม.ีค. 61 
และ 15 
ม.ค. 61 

164 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

คณะกรรมการดําเนนิ
โครงการแนะแนวตวิความรู ้
กอ่นสอบ  PAT จนี  
ประจําปี 2561 

  17-ม.ค.-61 

165 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

กรรมการรา่งแบบเรยีน
ประถมศกึษาตอนปลาย 

สถาบนัจนี (สพฐ) 23-ก.พ.-61 
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166 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

วทิยากรงานสมัมนา  Over 
the Grate Wall  talk 

กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

15-ม.ีค.-61 

167 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

วทิยากรบรรยายเรือ่ง 
"ภาษิตคําพังเพยจนี" 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

12-พ.ย.-61 

168 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

คณะกรรมการพัฒนา
แบบเรยีนและสือ่การสอน
ภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

11-ม.ค.-61 

169 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.สบืพงศ ์ 
ชา้งบญุช ู

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวารสาร 
Manusya 

วารสาร Manusya  คณะอักษร
ศาสตร ์จฬุาฯ 

20-ก.พ.-61 

170 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์ 
ธรีพจนี 

การประกวดสนุทรพจนแ์ละ
ความรูภ้าษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา  ครัง้ที ่
17 

สกว. และสถานทตูจนี 23-เม.ย.-61 

171 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์ 
ธรีพจนี 

การอบรมครภูาษาจนีใน
สงักดั สพฐ. 

กระทรวงศกึษาธกิาร 21-ม.ีค.-61 

172 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

กรรมการสอบโครงรา่ง
วทิยานพินธ ์

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี ม.มหดิล 

ศาลายา 

15-ม.ิย.-61 

173 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

คณะกรรมการ
โครงการวจัิย 

คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาฯ โดย
ไดรั้บมอบหมายจาก สกอ. 

15 มยิ.2561 

174 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจัิย 

ฝ่ายวชิาการ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย 

6 กย.2561 

175 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศพัทปั์จจบุนั
จนี-ไทย 

กองศลิปกรรม ราชบณัฑติย
สภา 

วันศกุร ์เวลา 
13.00-
15.00 น. 

176 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
จาวะลา  

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวารสารอกัษร
ศาสตร ์

งานสง่เสรมิพัฒนาการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ 

30 สค.61 

177 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวารสารการวจัิย
เพือ่พัฒนาชมุชน 
(มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร วนัที ่20 
สงิหาคม 
2561 

178 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ  
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

การสมัมนาเรือ่งการใช ้
พจนานุกรมกบัการสอน
การแปลในประเทศไทย 

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

179 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.อรรถยา  
สวุรรณระดา 

ประเมนิคณุภาพหนังสอื
ของโครงการเผยแพร่
ผลงานวชิาการคณะอกัษร
ศาสตร ์

โครงการเผยแพรผ่ลงาน
วชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์ ธ.ค.60 

180 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.อรรถยา  
สวุรรณระดา วารสาร jsn Journal 

(July-December2017) 

สมาคมญีปุ่่ นศกึษาแหง่
ประเทศไทย ธ.ค.60 

181 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.อรรถยา  
สวุรรณระดา 

ประเมนิผลงานของผูข้อ
กําหนดตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
16 ม.ค. 61 

182 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.อรรถยา  
สวุรรณระดา 

ประเมนิบทความวารสาร
อกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 4 เม.ย. 61 

183 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.อรรถยา  
สวุรรณระดา ประเมนิบทความประชมุ

วชิาการ JSAT 2018 

มหาวทิยาลยัราชภัฎ
นครราชสมีา 3 ก.ค. 61 

184 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.น้ําทพิย ์ 
เมธเศรษฐ 

การเสวนาวชิาการเรือ่ง 
"เสน้ทางวรรณกรรมญีปุ่่ นแปล
ไทย-พัฒนาการจากอดตีและ
กา้วตอ่ไปในอนาคต" 

Japan Foundation,กรงุเทพ 22 ตค.60  
เวลา  14.00 
- 15.30 น. 
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185 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ

อา่นประเมนิบทความ มหาวทิยาลยัมหดิล ม.ีค.61 

186 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ยพุวรรณ  
โสภติวฒุวิงศ ์

ประเมนิเอกสาร
ประกอบการสอน และ
ประเมนิการสอนตําแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

มหาวทิยาลยัทักษิณ เม.ย.61 

187 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อษัฎายทุธ 
ชศูร ี

ประเมนิประเมนิโครงรา่ง
การวจัิย เรือ่ง "ปัจจัยของ
ความคุน้เคยเชงิศพัทต์อ่
การรับรูเ้สยีงพยัญชนะใน
ภาษาญีปุ่่ นของผูเ้รยีนชาว
ไทย” 

มหาวทิยาลยัมหดิล ก.พ.61 

188 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อษัฎายทุธ 
ชศูร ี

ประเมนิบทความ เรือ่ง 
“การวเิคราะหปั์ญหาและ
แนวทางการพัฒนาการ
สอนการแปลญีปุ่่ น-ไทย”  

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ค.61 

189 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

ประเมนิความถกูตอ้ง
เครือ่งมอืวจัิย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.ราชภัฏ
เพชรบรุ ี

17-ม.ค.-61 

190 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

ประเมนิคณุภาพหนังสอื คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

12-ม.ค.-61 

191 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

ประเมนิบทความวชิาการ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.สงขลา
นครนิทร ์

ม.ีค.-61 

192 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ยพุวรรณ  
โสภติวฒุวิงศ ์

ประเมนิการสอนและ
เอกสารทีใ่ชป้ระเมนิผล
การสอน 

มหาวทิยาลยัทักษิณ 26-ม.ีค.-61 

193 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ยพุวรรณ  
โสภติวฒุวิงศ ์

ผูต้รวจสอบรา่งรายงาน
วจัิยฉบบัสมบรูณ์ 

มหาวทิยาลยับรูพา 15 พ.ค. 61 

194 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ยพุวรรณ  
โสภติวฒุวิงศ ์

ประเมนิบทความเพือ่
นําเสนอในงานประชมุ
วชิาการ JSAT 2018 

สมาคมญีปุ่่ นศกึษาแหง่
ประเทศไทย 

3 ก.ค. 61 

195 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ยพุวรรณ  
โสภติวฒุวิงศ ์

ประเมนิบทความประชมุ
วชิาการ JSAT 2018 

สมาคมญีปุ่่ นศกึษาแหง่
ประเทศไทย 

27 ก.ค. 61 

196 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ยพุวรรณ  
โสภติวฒุวิงศ ์

กรรมการตดัสนิการ
ประกวดสนุทรพจน ์จัด
โดยสมาคมสง่เสรมิ
นักเรยีนเกา่ญีปุ่่ น 

สมาคมนักเรยีนเกา่ญีปุ่่ นใน
พระบรมราชปูถัมภ ์

26 ส.ค. 61 

197 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ยพุวรรณ  
โสภติวฒุวิงศ ์

ประเมนิผลงานวจัิย มหาวทิยาลยัทักษิณ 2 ส.ค. 61 

198 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา  หะยี
ยะโกะ 

เป็นผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
บทความวจัิย เรือ่ง "เมือ่
มนุษยเ์ป็นสตัว"์ 

วารสารภาษาและภาษาศาสตร ์ 
คณะศลิปศาสตร ์ ม.

ธรรมศาสตร ์

ตลุาคม 
2560 

199 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา  หะยี
ยะโกะ 

ประเมนิโครงการทนุวจัิย
มหาบณัฑติ สกว.  มสุลมิ
เลา่ เลา่มสุลมิ : อตัลกัษณ์
มสุลมิชายแดนใตใ้นเรือ่ง
เลา่สารคดชีวีติ 
 
 
 

สกว. 24-พ.ย.-60 
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200 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา  หะยี
ยะโกะ 

บรรยายรายวชิา อศ. 483  
ภาษามาเลซยี ระดบักลาง 
2  ในภาคการศกึษาที ่
2/2560 

คณะศลิปศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

ทกุวัน
พฤหสับด ี
เวลา 13.00 
- 16.00 น. 
ระหวา่งวันที ่
8 ม.ค. - 19 
พ.ค. 2561 

201 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา  หะยี
ยะโกะ 

พจิารณาคณุภาพขอ้เสนอ
โครงการวจัิย "เพลงเด็ก
มลาย ูปาตาน"ี 

สถาบนัวจัิยและพัฒนา  
มหาวทิยาลยัทักษิณ 

2-เม.ย.-61 

202 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา  หะยี
ยะโกะ 

สอบโครงรา่งวทิยานพินธ์
ระดบัมหาบณัฑติ  เรือ่ง  
อตัลกัษณ์สตรมีสุลมิใน
บรบิทโลกาภวิัฒน ์

คณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร ์ ม.สงขลา

นครนิทร ์ วทิยาเขตปัตตานี 

11-ก.พ.-61 

203 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา  หะยี
ยะโกะ 

กรรมการสอบโครงรา่ง
วทิยานพินธ ์ ระดบัดษุฎี
บณัฑติ  วาทกรรม  "เด็ก
ด"ี : การศกึษา
เปรยีบเทยีบแบบเรยีนไทย
และมาเลซยี 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.สงขลา

นครนิทร ์ปัตตาน ี

11-ก.พ.-61 

204 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 

ประเมนิผลงานพจิารณา
ตําแหน่งทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภัฎบา้น
สมเด็จฯ 3-ต.ค.-60 

205 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท สมัมนาวทิยานพินธ ์ ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 16-พ.ย.-60 

206 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 

วพิากษ์หลกัสตูร ป.ตร ี 
สาขาภาษาเวยีดนามเพือ่
การสือ่สาร 

คณะศลิปศาสตร ์ม.
อบุลราชธาน ี 1-ธ.ค.-60 

207 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 

บรรยาย เรือ่ง วรรณคดี
เวยีดนาม คณะศลิปศาสตร ์ม.มหดิล 21-ส.ค.-61 

208 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 
 
 
 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 
 
 
 

ประเมนิผลงานพจิารณา
ตําแหน่งทางวชิาการ 
 
 
 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 
 
 

28-ก.พ.-61 
 
 
 

209 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 
 
 
 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 
 
 
 

ประเมนิผลงานพจิารณา
ตําแหน่งทางวชิาการ 
 
 
 

มหาวทิยาลยัราชภัฎอดุรธาน ี
 
 
 

9-เม.ย.-61 
 
 
 

210 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย เรือ่ง สงัคมวทิยา
การเมอืงวา่ดว้ยการดําเนนิ
ธรุกจิ 
 
 
 
 
 
 

บรษัิทปนูซเีมนตไ์ทย จํากดั  
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

27 - 29 
พ.ค. 61 
 
 
 
 
 
 

211 

ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 

อาศรมวจัิยมนุษยศาสตร์
ครัง้ที ่4 สกว. 4 - 7 ม.ิย. 

61 

212 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 
 
 
 

อ.ดร.มานพ  
อาดมั 
 
 
 

เป็นทีป่รกึษาการลงทนุใน
หุน้ชะรอีะฮ ์
 
 

บรษัิทหลกัทรัพย ์KTB 
 
 
 

5-เม.ย.-61 
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213 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความเพือ่ตพีมิพใ์น
วารสารมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 8 ตลุาคม 
2560 

214 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

การตรวจความถกูตอ้งการ
แปลขอ้สอบ i-net ระดบั
ปลาย 

สถาบนัการทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิ(สทศ.) 

15 ธันวาคม 
2560 

215 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

คอรส์ออนไลน:์ ภาษา
อาหรับเบือ้งตน้ ศนูยน์วัตกรรมการเรยีนรู ้

15 
พฤศจกิายน-
31 ธันวาคม 
2560 

216 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

คอรส์ออนไลน:์ ภาษา
อาหรับในชวีติประจําวัน ศนูยน์วัตกรรมการเรยีนรู ้

8 กนัยายน-
31 ตลุาคม 
2560 

217 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

สอนหลกัสตูร “ภาษา
อาหรับเพือ่การสือ่สาร 1” 
หลกัสตูรสําหรับ
บคุคลภายนอก   

ศนูยบ์รกิารวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร ์

 รอบตน้ปี 
2561 

218 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

สอนหลกัสตูร “ภาษา
อาหรับเพือ่การสือ่สาร 2” 
หลกัสตูรสําหรับ
บคุคลภายนอก   

ศนูยบ์รกิารวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร ์

 รอบตน้ปี 
2561 

219 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิจัดทําเนือ้หา
สนทนาภาษาอาหรับ
สําหรับพนักงาน
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลเวชธาน ี
25 เมษายน 
ถงึวันที ่15 
พฤกษา
ภาคม 2561 

220 

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

ประเมนิคณุภาพของ
เครือ่งมอืในโครงการ
จัดทํามารตรฐานอาชพี
และคณุวฒุวิชิาชพี สาขา
วชิาชพีบรกิารสขุภาพ 
สาขาจัดการอตุสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร 

สาขาการจัดการอตุสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

18 มถินุายน 
2561 

221 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

สอนหลกัสตูร “ภาษา
อาหรับเพือ่การสือ่สาร 1” 
หลกัสตูรสําหรับ
บคุคลภายนอก   

ศนูยบ์รกิารวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร ์

 รอบกลางปี 
2561 

222 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

พจิารณาคณุภาพตํารา
เรือ่ง “Easy Arabic 
Conversation” แตง่โดย
อาจารยป์ระเสรฐิ  ผันแปร  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปัตตาน ี 

 วันที ่4 
กรกฎาคม 
2561 

223 
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

อบรมหวัขอ้ “การทํา
บทเรยีนออนไลนไ์มย่าก
อยา่งทีค่ดิ” 

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 วันที ่8 
สงิหาคม 
2561 

224 

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์ 
หมัดสะและ 

กรรมการทํางานเพือ่จัดทํา
รา่งมาตรฐานอาชพีและ
คณุวฒุวิชิาชพี สาขา
วชิาชพีบรกิารสขุภาพ 
สาขาการจัดการ
อตุสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร อาชพีลา่มและผู ้
แปลภาษาดา้นการแพทย ์ 

สาขาการจัดการอตุสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

พฤศจกิายน 
2560 ถงึ
พฤศจกิายน 
2561 

225 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.กติตพิงศ ์บญุ
เกดิ 

เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ
นอกสถานทีใ่นหัวขอ้ 
"ชมุชนชาวฮนิดใูน
กรงุเทพมหานคร" พรอ้ม
นําชมสมาคมฮนิดสูมาช 

คณะโบราณคด ี มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

วันที ่30 
มนีาคม 
2561 เวลา 
9.00 - 
11.00 น. 
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226 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้  

วทิยากรบรรยายชวีติ
การศกึษาพทุธศาสตรใ์น
ตา่งแดนทีผ่า่นมา (ญีปุ่่ น, 
เยอรมัน) และมมุมองตอ่
อนาคตการเรยีนพทุธ
ศาสตรใ์นประเทศไทย 

สถาบนัธรรมชยั  วันพธุที ่22 
พฤศจกิายน 
2560       
เวลา17.00-
19.00 น. 

227 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.สมพรนุช  
ตนัศรสีขุ 

ประเมนิบทความเพือ่
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
Veridian E Journal 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

11-ม.ค.-61 

228 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.สมพรนุช  
ตนัศรสีขุ 

ประเมนิบทความเพือ่
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
Veridian E Journal 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

22-ม.ิย.-61 

229 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้  

ประเมนิบทความเพือ่
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
Veridian E Journal 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

11-ม.ค.-61 

230 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้  

ประเมนิบทความเพือ่
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
Veridian E Journal 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

22-ม.ิย.-61 

231 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้
 
 

อ.กติตพิงศ ์บญุ
เกดิ 

วทิยากรบรรยายพเิศษ 
เรือ่ง “บทบาทไทยใน
อา่วเบงกอล ภายใตบ้รบิท
ของ ASEAN และ 
BIMSTEC”  

ศนูยส์ารสนเทศประเทศไทย
และประชาคมอาเซยีน 
สํานักงานวทิยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

20-ม.ิย.-61 

232 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้
 
 

อ.กติตพิงศ ์บญุ
เกดิ 

วทิยากรบรรยายพเิศษ ใน
รายวชิา “ประวัตศิาสตร์
กรงุเทพฯ กับการ
ทอ่งเทีย่ว”  

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

30-ม.ีค.-61 

233 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้
 
 

อ.กติตพิงศ ์บญุ
เกดิ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
คณุภาพบทความ   
บทความเรือ่ง “อหงิสา 
สนัตวิธิใีนกระแสธารภมูิ
ปัญญาอนิเดยี”  

วารสารสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์ของคณะ

สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปฏบิตังิาน
ระหวา่ง
เดอืน
เมษายน 
2561 

234 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้
 
 
 

อ.กติตพิงศ ์บญุ
เกดิ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
คณุภาพบทความ   
บทความเรือ่ง “บทบาท
ของพระอศิวรในนทิาน
พืน้บา้นไทย”  

วารสารไทยศกึษา ของสถาบนั
ไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ปฏบิตังิาน
ระหวา่ง
เดอืน
พฤศจกิายน 
2560 

235 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้
 
 

ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้  

ผูท้รงคณุวฒุกิลั่นกรอง
บทความวชิาการ 

วารสารธรรมธารา  1-เม.ย.-61 

236 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้  

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
ผลงานวชิาการ ผลงา่น
แปลสทัธรรมปณุฑรกิสตูร
ภาษาจนีเป็นภาษาไทย 
 
 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

พฤศจกิายน 
2560-
มกราคม 
2561  
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237 
ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้
 
 
 
 

ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้  วทิยากรแสดงปาฐกถาใน

การประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละบรูณา
การภาษา ครัง้ที ่๑ 
“ตะวันตกพบตะวันออก”  

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วทิยาลยั  

 
 
 
 
 

วันพฤหสับดี
ที ่24 
พฤษภาคม 
2561  
 
 

238 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้
 
 
 

ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้  

ผูบ้รรยายเรือ่ง “Twelve 
Sisters: from Folk Tale 
to Buddhist Jataka” ใน
เวริค์ชอ็ป “Literature, 
Film and Culture in 
Southeast Asia”  

Cine Adobo: Research in 
Film and Society in 

Southeast Asia  
 
 

วันที ่26-27 
มนีาคม 
2561  
 
 

239 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

ผศ.ดร. ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้  

วทิยากรบรรยายพเิศษใน
รายวชิา 2201425 ศพัท
มลูวทิยาภาษา ในหวัขอ้ 
"ศพัทมลูวทิยาภาษาอนิ
โด-อารยันในภาษาไทย"  

ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3 เมษายน 
2561  

240 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.สมพรนุช  
ตนัศรสีขุ 

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
รับฟังความคดิเห็น การ
ปฏริปูการเรยีนการสอน
พระพทุธศาสนาใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

1-2 
กนัยายน 
2561 โรง
แรมปริ๊นซ์
พาเลซ 

241 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.สมพรนุช  
ตนัศรสีขุ 

ตอบคําถามผูแ้ทน
ภาพลกัษณ์องคก์ร  
โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์
เกีย่วกบัพทุธศาสนสภุาษิต
ของสถาบนั 

ฝ่ายภาพลกัษณ์องคก์ร 
โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์

28 สงิหาคม 
2561 

242 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.สมพรนุช  
ตนัศรสีขุ 

ประเมนิงานวจัิยศนูยพ์ทุธ
ศาสนศ์กึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ศนูยพ์ทุธศาสนศ์กึษา  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สงิหาคม 
2561 

243 ภาษาไทย อ.ดร.ธรีนุช  โชคสุ
วณชิ 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษา วชิา 
411 742 สมัมนา
วทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

วันที ่12 
ตลุาคม 
2560   

244 ภาษาไทย อ.ดร.มิง่มติร  ศรี
ประสทิธิ ์

เป็นผูบ้รรยายพเิศษ วชิา 
ท. 611 ภาษาศาสตรก์ับ
การศกึษาวเิคราะห์
ภาษาไทย ใหแ้กนั่กศกึษา
ปรญิญาโท 

คณะศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วันที ่13 
พฤศจกิายน 
2560   

245 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษา วชิา 
411 742 สมัมนา
วทิยานพินธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

วันที ่16 
พฤศจกิายน 
2560   
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เชญิ 

246 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

เป็นกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"การศกึษาเรือ่งเลา่
ประสบการณ์เกีย่วกบัผ:ี 
กรณีศกึษารายการวทิยุ
เดอะชอ๊ค" ของน.ส.ขวัญ
แกว้  งามโสภณ นักศกึษา
ปรญิญาโท สาขาวชิา
ภาษาไทย คณะศลิป
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วันที ่15 
มกราคม 
2561  

247 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษาวชิา 
411 709 สมัมนาสมัพัน
ธสารและวัจนปฏบิตั ิ
ศาสตร ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

วันที ่16, 
23, 30 
มกราคม 6, 
13, 20, 27 
กมุภาพันธ ์
และ 6 
มนีาคม 
2561 เวลา 
13.00 - 
16.00 น.   

248 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นผูพ้จิารณาตรวจคํา
ราชาศพัทข์องบท
ภาพยนตรส์ารคดเีฉลมิพระ
เกยีรต ิเรือ่ง "ราชนัผู ้
ย ิง่ใหญ ่ในใจไทยมสุลมิ" 

ศนูยพ์หวุัฒนธรรมศกึษาและ
นวัตกรรมทางสงัคม สถาบนั
เอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เดอืน ม.ค. 
2561 

249 ภาษาไทย อ.ดร.มิง่มติร  ศรี
ประสทิธิ ์

เป็นกรรมการสอบโครงรา่ง
วทิยานพินธนั์กศกึษา
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทย ของน.ส.พัชรา
ภรณ ์ คชนิทร ์ เรือ่ง "วาท
กรรมการทอ่งเทีย่วใน
นติยสารเพือ่การทอ่งเทีย่ว
ของไทย ระหวา่งปี พ.ศ.
๒๕๓๐-๒๕๕๙ และน.ส.
ศรอีงัคาร  ถาวโรฤทธิ ์
เรือ่ง กระบวนการ
กลายเป็นคําสนัธานของ
คํากรยิาในภาษาไทย" 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ปัตตานี 

3 กมุภาพันธ ์
2561   

250 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์ 
จัตทุะศร ี  

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยาย 
เรือ่ง "ทัศนศลิป์กบั
วรรณคด"ี ในรายวชิา 
THT501 SEMINAR IN 
THAI LANGUAGE 
RESEARCH STUDY กลุม่ 
S01 ใหแ้กน่สิติระดบั
ปรญิญาโท  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

10 
กมุภาพันธ ์
2561   

251 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยาย 
เรือ่ง "ความรูพ้ืน้ฐาน
เกีย่วกบัชาดก" ในรายวชิา 
THL533 LITERATURE 
AND BUDDHIST 
CONCEPTS กลุม่ S01 
ใหแ้กน่สิติระดบัปรญิญา
โท  
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

11 
กมุภาพันธ ์
2561   



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

252 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  อาม
ระดษิ 

เป็นกรรมการตดัสนิการ
ประกวดการอา่นดว้ย
ภาษาไทยมาตรฐานใน
ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้
ของสถานศกึษาใน
กรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

สํานักงานราชบณัฑติยสภา 1. 14 
กมุภาพันธ ์
2561           
2.  23 
กมุภาพันธ ์
2561  

253 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี จรัส
จรงุเกยีรต ิ  

เป็นกรรมการตดัสนิการ
ประกวดการอา่นดว้ย
ภาษาไทยมาตรฐานใน
ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้
ของสถานศกึษาใน
กรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

สํานักงานราชบณัฑติยสภา 1. 14 
กมุภาพันธ ์
2561  

254 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

เป็นวทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
รายงานการประชมุ" ใหแ้ก่
บคุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

16 
กมุภาพันธ ์
2561   

255 ภาษาไทย อ.ดร.ดาวเรอืง  
วทิยารัฐ 

เป็นวทิยากรงานเสวนา
ภารตวทิยา ครัง้ที ่2/2561 
เรือ่ง บาลสีนัสกฤตใน
จารกึกมัพชุพากย ์ใหแ้ก่
นสิติและผูส้นใจท่ัวไป 

สาขาวชิาภาษาเอเชยีใต ้ 
ภาควชิาภาษาตะวันออก 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

22 
กมุภาพันธ ์
2561   

256 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

เป็นกรรมการประเมนิโครง
รา่งงานวจัิย เรือ่ง "การ
ถอดรหสัโครงสรา้งในนว
นยิายไทย พ.ศ. ๒๔๗๕-
๒๕๐๐" เพือ่ขอรับ
ทนุอดุหนุนการวจัิยจาก
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

เดอืน 
มนีาคม 
2561 

257 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

เป็นผูบ้รรยายพเิศษ วชิา 
ท. 612 การวเิคราะหร์ะบบ
คําและประโยคภาษาไทย 
ใหแ้กนั่กศกึษาปรญิญาโท 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2 มนีาคม 
2561   

258 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษาวชิา 
411 742 สมัมนา
วทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

14 มนีาคม 
2561   

259 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

เป็นวทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
บนัทกึและจดหมายตดิตอ่
งาน" ใหแ้กบ่คุคลท่ัวไป 
 
 
 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

16 มนีาคม 
2561   
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

260 ภาษาไทย ผศ.ประไพพรรณ  
พึง่ฉมิ 

เป็นวทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมหลกัสตูร
ภาษาไทยเพือ่การเขยีน
รายงานประจําปี 2561 
ใหก้ับพนักงานของ
ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
จํากดั มหาชน 

ศนูยบ์รกิารวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

16 มนีาคม 
2561  เวลา 
9.00 - 
17.00 น.   

261 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นวทิยากรในหัวขอ้ 
"นบิาตชาดกพากยไ์ทย: 
วรรณกรรมแปลสามรัชกาล
กบัคณูุปการตอ่การศกึษา
ชาดกในประเทศไทย" 

สํานักงานวทิยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

20 มนีาคม 
2561   

262 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  อาม
ระดษิ 

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยาย
หวัขอ้ "Cambodian 
Literature" ใหก้ับ
นักศกึษาคณะศลิปศาสตร ์
สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
ชัน้ปีที ่4 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

28 มนีาคม 
2561   

263 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษาวชิา 
411 742 สมัมนา
วทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

28 มนีาคม 
2561   

264 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

เป็นวทิยากรบรรยายใน
หวัขอ้เรือ่ง "คตชินวทิยา
กบัภาษาศาสตร์
ภาคสนาม" รายวชิา 
2209377  ภาษาศาสตร์
ภาคสนาม ใหแ้กน่สิติระดับ
ปรญิญาบณัฑติ 

ภาควชิาภาษาศาสตร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2 เมษายน 
2561  
อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

265 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีาสขุ 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษาวชิา 
411 742 สมัมนา
วทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

4 เมษายน 
2561  
มหาวทิยาลั
ยศลิปากร 

266 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

เป็นผูท้รงคณุวฒุใินการ
สอบโครงรา่งวทิยานพินธ ์
เรือ่ง ความสภุาพและภาพ
สะทอ้นทางวยาคตใินวัจ
นกรรมการปฏเิสธการ
ขอรอ้งและการแสดงความ
ไมเ่ห็นดว้ยตอ่ผูส้งูอายุ
สงัคมไทยตามแนววัจน
ปฏบิตัศิาสตรส์งัคม ใหก้ับ
นายศริวัตร  ไทยแท ้นสิติ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาศาสตรป์ระยกุต ์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

19 เมษายน 
2561   

267 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์ 
จัตทุะศร ี  

เป็นวทิยากรบรรยาย ใน
หวัขอ้ "ภาษาและ
วรรณกรรมในสงัคมไทย" 
รายวชิา 2200183 อารย
ธรรมไทย ใหแ้กน่สิติระดับ
ปรญิญาตร ี

หน่วยบรหิารวชิาอารยธรรม
ไทย 

25 เมษายน 
2561  

268 ภาษาไทย อ.หตัถกาญจน์ 
อารศีลิป 

เป็นคณะกรรมการพจิารณา
กําหนดแนวทางดําเนนิการ
จัดประกวดและตดัสนิการ
ประกวดรางวัลพานแวน่ฟ้า 
ประจําปี 2561 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

เดอืน
พฤศจกิายน 
2560 - 
กนัยายน 
2561 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

269 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์ 
จัตทุะศร ี  

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
บนัทกึ/จดหมายตดิตอ่งาน 
และการเขยีนรายงานการ
ประชมุ" ใหแ้กบ่คุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

21 
พฤษภาคม 
2561   

270 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
บนัทกึและจดหมายตดิตอ่
งาน" ใหแ้กบ่คุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

22 
พฤษภาคม 
2561  เวลา 
9.00 - 
15.00 น. 
และ23 
พฤษภาคม 
2561   

271 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
บนัทกึและจดหมายตดิตอ่
งาน" ใหแ้กบ่คุลากรคณะ
นติศิาสตร ์

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

13-14 
มถินุายน 
2561  เวลา 
13.00 - 
16.00 น. 

272 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  อาม
ระดษิ 

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
วจัิย" ใหแ้กบ่คุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

19 มถินุายน 
2561  เวลา 
13.00 - 
16.00 น. 

273 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีาสขุ 

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ในคณะกรรมการพจิารณา
กลัน่กรองหลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทย คณะศลิป
ศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 29 มถินุายน 
2561   

274 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ 
"หลกัการเขยีนจดหมาย
เกีย่วกบัการประสานงาน
ดา้นการวจัิย และงาน
บรกิารวชิาการ"  

ฝ่ายพัฒนาบคุลากร สํานัก
บรหิารทรัพยากรมนุษย ์จฬุาฯ 

18 
กรกฎาคม 
2561   

275 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

เป็นกรรมการสอบ
วทิยานพินธ ์หวัขอ้ "กลวธิี
การนําเสนอภาพลกัษณ์
ของบคุคลสาธารณะในการ
ตอบคําถามของ
สือ่มวลชน: กรณีความ
ขดัแยง้" ของน.ส.ฐติภิา  
คปูระเสรฐิ นักศกึษา
ปรญิญาเอก สาขาวชิา
ภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร ์มหาวทิยาศลิปากร  

มหาวทิยาลยัศลิปากร 24 
กรกฎาคม 
2561   

276 ภาษาไทย อ.ดร.ธรีนุช  โชคสุ
วณชิ 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษา วชิา 
411 742 สมัมนา
วทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

วันที ่12 
ตลุาคม 
2560  
ภาควชิา
ภาษาไทย  
คณะอกัษร
ศาสตร ์ 
มหาวทิยาลั
ยศลิปากร   
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277 ภาษาไทย อ.ดร.มิง่มติร  ศรี
ประสทิธิ ์

เป็นผูบ้รรยายพเิศษ วชิา 
ท. 611 ภาษาศาสตรก์ับ
การศกึษาวเิคราะห์
ภาษาไทย ใหแ้กนั่กศกึษา
ปรญิญาโท 

คณะศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วันที ่13 
พฤศจกิายน 
2560  เวลา 
9.30 - 
12.30 น.  
ณ หอ้ง ศศ.
212 

278 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษา วชิา 
411 742 สมัมนา
วทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

วันที ่16 
พฤศจกิายน 
2560   

279 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

เป็นกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"การศกึษาเรือ่งเลา่
ประสบการณ์เกีย่วกบัผ:ี 
กรณีศกึษารายการวทิยุ
เดอะชอ๊ค" ของน.ส.ขวัญ
แกว้  งามโสภณ นักศกึษา
ปรญิญาโท สาขาวชิา
ภาษาไทย คณะศลิป
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วันที ่15 
มกราคม 
2561  

280 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษาวชิา 
411 709 สมัมนาสมัพัน
ธสารและวัจนปฏบิตั ิ
ศาสตร ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

วันที ่16, 
23, 30 
มกราคม 6, 
13, 20, 27 
กมุภาพันธ ์
และ 6 
มนีาคม 
2561 เวลา 
13.00 - 
16.00 น.   

281 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นผูพ้จิารณาตรวจคํา
ราชาศพัทข์องบท
ภาพยนตรส์ารคดเีฉลมิพระ
เกยีรต ิเรือ่ง "ราชนัผู ้
ย ิง่ใหญ ่ในใจไทยมสุลมิ" 

ศนูยพ์หวุัฒนธรรมศกึษาและ
นวัตกรรมทางสงัคม สถาบนั
เอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เดอืน ม.ค. 
2561 

282 ภาษาไทย อ.ดร.มิง่มติร  ศรี
ประสทิธิ ์

เป็นกรรมการสอบโครงรา่ง
วทิยานพินธนั์กศกึษา
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทย  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ปัตตานี 

3 กมุภาพันธ ์
2561   

283 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์ 
จัตทุะศร ี  

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยาย 
เรือ่ง "ทัศนศลิป์กบั
วรรณคด"ี ในรายวชิา 
THT501 SEMINAR IN 
THAI LANGUAGE 
RESEARCH STUDY กลุม่ 
S01 ใหแ้กน่สิติระดบั
ปรญิญาโท  
 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

10 
กมุภาพันธ ์
2561   



ลําดบั
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เชญิ 

284 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยาย 
เรือ่ง "ความรูพ้ืน้ฐาน
เกีย่วกบัชาดก" ในรายวชิา 
THL533 LITERATURE 
AND BUDDHIST 
CONCEPTS กลุม่ S01 
ใหแ้กน่สิติระดบัปรญิญา
โท  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

11 
กมุภาพันธ ์
2561   

285 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  อาม
ระดษิ 

เป็นกรรมการตดัสนิการ
ประกวดการอา่นดว้ย
ภาษาไทยมาตรฐานใน
ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้
ของสถานศกึษาใน
กรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

สํานักงานราชบณัฑติยสภา 1. 14 
กมุภาพันธ ์
2561  

286 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี จรัส
จรงุเกยีรต ิ  

เป็นกรรมการตดัสนิการ
ประกวดการอา่นดว้ย
ภาษาไทยมาตรฐานใน
ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้
ของสถานศกึษาใน
กรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

สํานักงานราชบณัฑติยสภา 1. 14 
กมุภาพันธ ์
2561  

287 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
รายงานการประชมุ" ใหแ้ก่
บคุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

16 
กมุภาพันธ ์
2561   

288 ภาษาไทย อ.ดร.ดาวเรอืง  
วทิยารัฐ 

วทิยากรงานเสวนาภารต
วทิยา ครัง้ที ่2/2561 เรือ่ง 
บาลสีนัสกฤตในจารกึ
กมัพชุพากย ์ใหแ้กน่สิติ
และผูส้นใจท่ัวไป 

สาขาวชิาภาษาเอเชยีใต ้ 
ภาควชิาภาษาตะวันออก 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

22 
กมุภาพันธ ์
2561   

289 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

กรรมการประเมนิโครงรา่ง
งานวจัิย เรือ่ง "การ
ถอดรหสัโครงสรา้งในนว
นยิายไทย พ.ศ. ๒๔๗๕-
๒๕๐๐" เพือ่ขอรับ
ทนุอดุหนุนการวจัิยจาก
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

เดอืน 
มนีาคม 
2561 

290 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

ผูบ้รรยายพเิศษ วชิา ท. 
612 การวเิคราะหร์ะบบคํา
และประโยคภาษาไทย 
ใหแ้กนั่กศกึษาปรญิญาโท 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2 มนีาคม 
2561  เวลา 
9.30 - 
16.30 น. ณ 
หอ้ง ศศ. 
211 
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291 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอน
ระดบับณัฑติศกึษาวชิา 
411 742 สมัมนา
วทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

14 มนีาคม 
2561   

292 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

เป็นวทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
บนัทกึและจดหมายตดิตอ่
งาน" ใหแ้กบ่คุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

16 มนีาคม 
2561   

293 ภาษาไทย ผศ.ประไพพรรณ  
พึง่ฉมิ 

เป็นวทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมหลกัสตูร
ภาษาไทยเพือ่การเขยีน
รายงานประจําปี 2561 
ใหก้ับพนักงานของ
ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
จํากดั มหาชน 

ศนูยบ์รกิารวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

16 มนีาคม 
2561  เวลา 
9.00 - 
17.00 น.   

294 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นวทิยากรในหัวขอ้ 
"นบิาตชาดกพากยไ์ทย: 
วรรณกรรมแปลสามรัชกาล
กบัคณูุปการตอ่การศกึษา
ชาดกในประเทศไทย" 

สํานักงานวทิยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

20 มนีาคม 
2561   

295 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  อาม
ระดษิ 

อาจารยพ์เิศษบรรยาย
หวัขอ้ "Cambodian 
Literature"  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

28 มนีาคม 
มหาวทิยาลั
ยมหดิล 

296 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

อาจารยพ์เิศษสอนระดบั
บณัฑติศกึษาวชิา 411 
742 สมัมนาวทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

28 มนีาคม 
2561   

297 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้
เรือ่ง "คตชินวทิยากบั
ภาษาศาสตรภ์าคสนาม" 
รายวชิา 2209377  
ภาษาศาสตรภ์าคสนาม 
ใหแ้กน่สิติระดบัปรญิญา
บณัฑติ 

ภาควชิาภาษาศาสตร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2 เมษายน 
2561  เวลา 
9.30 - 
12.00 น.  
ณ หอ้ง 
401/4  
อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

298 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีาสขุ 

อาจารยพ์เิศษสอนระดบั
บณัฑติศกึษาวชิา 411 
742 สมัมนาวทิยานพินธ ์

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

4 เมษายน 
2561   

299 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

ผูท้รงคณุวฒุใินการสอบ
โครงรา่งวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
ความสภุาพและภาพ
สะทอ้นทางวยาคตใินวัจ
นกรรมการปฏเิสธการ
ขอรอ้งและการแสดงความ
ไมเ่ห็นดว้ยตอ่ผูส้งูอายุ
สงัคมไทยตามแนววัจน
ปฏบิตัศิาสตรส์งัคม  
 
 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

19 เมษายน 
2561   
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300 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์ 
จัตทุะศร ี  

เป็นวทิยากรบรรยาย ใน
หวัขอ้ "ภาษาและ
วรรณกรรมในสงัคมไทย" 
รายวชิา 2200183 อารย
ธรรมไทย ใหแ้กน่สิติระดับ
ปรญิญาตร ี

หน่วยบรหิารวชิาอารยธรรม
ไทย 

25 เมษายน 
2561  

301 ภาษาไทย อ.หตัถกาญจน์ 
อารศีลิป 

เป็นคณะกรรมการพจิารณา
กําหนดแนวทางดําเนนิการ
จัดประกวดและตดัสนิการ
ประกวดรางวัลพานแวน่ฟ้า 
ประจําปี 2561 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

เดอืน
พฤศจกิายน 
2560 - 
กนัยายน 
2561 

302 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์ 
จัตทุะศร ี  

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
บนัทกึ/จดหมายตดิตอ่งาน 
และการเขยีนรายงานการ
ประชมุ" ใหแ้กบ่คุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

21 
พฤษภาคม 
2561   

303 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
บนัทกึและจดหมายตดิตอ่
งาน" ใหแ้กบ่คุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

22 
พฤษภาคม 
2561  เวลา 
9.00 - 
15.00 น. 
และ23 
พฤษภาคม 
2561   

304 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
บนัทกึและจดหมายตดิตอ่
งาน" ใหแ้กบ่คุลากรคณะ
นติศิาสตร ์

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

13-14 
มถินุายน 
2561  เวลา 
13.00 - 
16.00 น. 

305 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  อาม
ระดษิ 

วทิยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง "การเขยีน
วจัิย" ใหแ้กบ่คุคลท่ัวไป 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

19 มถินุายน 
2561  เวลา 
13.00 - 
16.00 น. 

306 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีาสขุ 

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ในคณะกรรมการพจิารณา
กลัน่กรองหลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทย คณะศลิป
ศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 29 มถินุายน 
2561   

307 ภาษาไทย ผศ.ดร.วภิาส  โพธิ
แพทย ์

เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ 
"หลกัการเขยีนจดหมาย
เกีย่วกบัการประสานงาน
ดา้นการวจัิย และงาน
บรกิารวชิาการ"  

ฝ่ายพัฒนาบคุลากร สํานัก
บรหิารทรัพยากรมนุษย ์จฬุาฯ 

18 
กรกฎาคม 
2561  เวลา 
13.00 - 
16.00 น.  
ณ หอ้ง 201  
อาคาร
จามจรุ ี3  
สํานักงาน
มหาวทิยาลั
ย 
 
 
 
 
 
 



60 

  

งานประกนัคณุภาพ  

 

ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

308 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

เป็นกรรมการสอบ
วทิยานพินธ ์หวัขอ้ "กลวธิี
การนําเสนอภาพลกัษณ์
ของบคุคลสาธารณะในการ
ตอบคําถามของ
สือ่มวลชน: กรณีความ
ขดัแยง้"  

มหาวทิยาลยัศลิปากร 24 
กรกฎาคม 
2561   

309 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

พจิารณาบทความวารสาร
ศลิปศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

7-ส.ค.-61 

310 ภาษาไทย ผศ.ดร.ประ
ไพพรรณ  พึง่ฉมิ 

ประเมนิพจิารณาบทความ สถาบนัวจัิยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 

16-ส.ค.-61 

311 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

ผูท้รงคณุวฒุเิสนอแนะตอ่
นักศกึษาผูรั้บทนุ
มหาบณัฑติ สกว. ครัง้ที ่1 

สํานักงานโครงการทนุวจัิย
มหาบณัฑติ สกว. 

27-ส.ค.-61 

312 ภาษาไทย รศ.ดร.ปรมนิท ์ 
จารวุร 

เป็นกรรมการตดัสนิการ
แขง่ขนักลอนสดระดบั
มัธยมศกึษาตอนปลาย 
อกัษราวชิาการ "5 
ทศวรรษอกัษรศาสตร"์ 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

28 สงิหาคม  

313 ภาษาไทย ผศ.ดร.ประ
ไพพรรณ  พึง่ฉมิ 

กรรมการออกขอ้สอบวชิา
ภาษาไทย 

สํานักงาน ก.พ. 6-ก.ย.-61 

314 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ประเมนิโครงรา่งวจัิยเรือ่ง 
"การนําเสนอแนวคดิ
พระพทุธศาสนาในบท
ละครโทรทัศนท์ีด่ดัแปลง
จากนวนยิายชว่งปี พ.ศ. 
2556 - 2560" (The 
Perpetuation of 
Buddhist Concepts in 
Television Adaptations 
of Novels during 2013 - 
2017) 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

  

315 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ สาขาวชิาภาษาศาสตรเ์พือ่การ
สือ่สาร คณะศลิปศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์

19-ม.ีค.-61 

316 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ภาวด ีสาย
สวุรรณ 

อาจารยพ์เิศษบรรยาย
หวัขอ้ ภาษากบัการใช ้
ระดบัปัจเจก:การใชภ้าษา
ทีแ่ปรตามตวัปัจจัยทาง
สงัคม 

คณะศลิปศาสตร ์ม.มหดิล 
ศาลายา 

4 ตลุาคม
2560 เวลา 
8.30-11.30 
น. 

317 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ภาวด ีสาย
สวุรรณ 

สอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์
ป.โท 

สาขาวชิาภาษาศาสตรเ์พือ่การ
สือ่สาร คณะศลิปศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

4-ธ.ค.-60 

318 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มานะกลุ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
คณุภาพบทความวจัิยทีจ่ะ
ตพีมิพใ์นวารสาร
มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 
นครปฐม 

27-ม.ีค.-61 

319 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.ธรีาภรณ ์
รตธิรรมกลุ 

ผูท้รงคณุวฒุสิอบโครงรา่ง
วทิยานพินธ ์นสิติป.เอก 
คณะมนุษยศาสตร ์ม.
เกษตรศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์ม.
เกษตรศาสตร ์

18-เม.ย.-61 

320 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.ธรีาภรณ ์
รตธิรรมกลุ 

ผูท้รงคณุวฒุสิอบโครงรา่ง
วทิยาฯ ป.เอก 

คณะฒนุษยศาสตร ์ม.
เกษตรศาสตร ์
 
 
 

27-เม.ย.-61 
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321 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.ธรีาภรณ ์
รตธิรรมกลุ 

กรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธ ์ป.โท 

สถาบนัภาษา ม.ธรรมศาสตร ์
กทม 

22-พ.ค.-61 

322 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ภาวด ีสาย
สวุรรณ 

วทิยากรผูบ้รรยายในการ
ประชมุเสนอผลงานวจัิย
ศาสตราจารยว์จัิยดเีดน่ 
สกว. 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์
ธาน ีจ.สรุาษฎรธ์าน ี

24-25 
พฤษภาคม 
2561 

323 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มานะกลุ 

เป็นผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
โครงการวจัิย 
ปีงบประมาณ 2561  

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วจัิย (สกว) 

ก.ค.-61 

324 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มานะกลุ 

วทิยากรในการอภปิราย
เรือ่ง "สนุกในสนามการ
วจัิยภาษาไทย" หวัขอ้วจัิย
ภาษาไทยเมือ่สอน
คอมพวิเตอร"์  

กลุม่ภารกจิงานวจัิยและพัฒนา
วชิาการ 

 23 ก.ค.61 
13.30-
15.30 น. 

325 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มานะกลุ 

อภปิรายเรือ่ง วจัิย
ภาษาไทยเพือ่สอน
คอมพวิเตอร ์

ภาควชิาภาษาไทย ในงานวัน
ภาษาไทยแหง่ชาตฯิ ประจําปี
61 

 31 ก.ค.61 
8.30-15.30 
น. ณ 
หอประชมุ
จฬุาฯ 

326 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ศจุณัิฐ จติวิ
รยินนท ์

อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง 
"การวเิคราะหว์รรณยกุต์
ภาษาตระกลูไทโดยวธิกีาร
ทางกลสทัศาสตร"์ 

หลกัสตูรปรญิญาโท ภาควชิา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

9 กนัยายน 
2561 เวลา 
13.00-
16.00 น. 

327 ภาษาองักฤษ อ.รศนาภรณ์  
วรีวรรณ 

กรรมการกํากบัมาตรฐาน
วชิาการ สาขาวชิา
จติวทิยา คณะจติวทิยา 
วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์

คณะจติวทิยา วทิยาลยัเซนต์
หลยุส ์

  

328 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากร รว่มเสวนาหวัขอ้ 
"มาร ีครู ี– สตรเีปลีย่น
โลก: ชวีติจรงิหลงัดวง
สแตมป์" รว่มกบั คณุกสนิา 
ลมิสมานพพรรณ (ผูแ้ทน
จากOXFAM) และ ดร.
พภัิทร พฤกษาโรจนกลุ 
(วศิวกรนวิเคลยีร ์ชํานาญ
การพเิศษ รักษาการที่
ปรกึษาดา้นพลงังาน
ปรมาณู สํานักปรมาณูเพือ่
สนัต)ิ 

สถานเอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐโปแลนด ์ประจํา
ประเทศไทย รว่มกบัไปรษณีย์
ไทยและไปรษณียโ์ปแลนด ์ณ 
อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก  

16 ธันวาคม 
2560 เวลา 
10.30-
12.00 น.  

329 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส  

วทิยากร บรรยายหวัขอ้ 
"Translation of Culture-
Related Features" 

KMUTT 4 มนีาคม 
2561 

330 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส  

วทิยากร บรรยายหวัขอ้ 
"การแปลองักฤษ-ไทย" 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 
พญาไท 

8 มถินุายน 
2561 

331 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.นริดา จติร
กร 

วทิยากร "Seminar in 
Teaching World 
Englishes"  

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

27 มกราคม  
3 กมุภาพันธ ์
และ 10 
กมุภาพันธ ์
2561 

332 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

กรรมการพจิารณาคดัเลอืก
วทิยานพินธใ์นโครงการ 
ประกวดวทิยานพินธร์ะดบั
บณัฑติศกึษาเครอืขา่ย 
พัฒนบรหิารศาสตร ์
ประจําปีการศกึษา พ.ศ. 
2560 

สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์

ประจําปี
การศกึษา 
พ.ศ. 2560 

333 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

บรรยายในหัวขอ้ความรูพ้ืน้ฐานและการ
แปล “อทิธพิลของภาษา อังกฤษในบท
แปลภาษาไทย” ใหแ้กกํ่าลังพลของ
กองทัพไทย 

กรมขา่วทหาร กองบญัชาการ
กองทัพไทย 

15 
กมุภาพันธ ์
2561  
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334 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน
คณะกรรมการประจํา
สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วาระ 2 ปี 
ตัง้แต่
มนีาคม 
2561 ถงึ 
มนีาคม 
2563 

335 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

วทิยากรบรรยาย วชิา TE 
813: Seminar in Second 
Language Acquisition 
ภาคการศกึษาปลาย ปี
การศกึษา 2560 ณ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ สถาบนั
ภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

20 มกราคม, 
3 กมุภาพันธ ์
และ 10 
กมุภาพันธ ์
2561    

336 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

วทิยากรพเิศษ บรรยายใน
หวัขอ้ “แลกเปลีย่นแนวคดิ
การเขยีนตํารา
ภาษาองักฤษ” ใหแ้ก่
นักเรยีนโรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา ณ โรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษา พญาไท   

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 
พญาไท 

19 มนีาคม 
2561  เวลา 
13.00 – 
15.00 น.  

337 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

วทิยากรในรายวชิา TE 
791 Corpus Analysis for 
English Language 
Teaching บรรยายใน
หวัขอ้ The textlinguistic 
dimension of corpus-
based research  และ
หวัขอ้ Corpora and 
English discourse 
analysis 

PhD Program in English 
Language Teaching สถาบนั
ภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

8 เมษายน 
2561 และ  
29 เมษายน 
2561 เวลา 
9.00-12.00 
น. 

338 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

วทิยากรบรรยายใน หวัขอ้ 
"การใชค้ลงัขอ้มลูภาษาใน
การวเิคราะหเ์รยีงความ
ภาษา องักฤษของผูเ้รยีน
ชาวไทย" 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

27 เมษายน 
2561 เวลา 
9.00 - 
12.00 น.  

339 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาและ
เสนอแนะเพือ่ปรับปรงุ
คณุภาพบทความเพือ่ลง
ตพีมิพใ์นวารสาร 
MANUSYA  

Manusya : Journal of 
Humanities 

18-เม.ย.-61 

340 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

วทิยากร ร.ร.นายรอ้ยพระ
จลุจอมเกลา้ 

ร.ร.นายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 16 ก.ค. 61 

341 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

วทิยากรบรรยาย คณะ
อกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 21 ก.พ. 61 

342 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

วทิยากรอบรมครภูมูศิาสตร ์ สอวน. พ.ย.60 

343 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

วทิยากรอบรมนักเรยีน
เขา้รอบ 2. ภมูศิาสตร์
โอลมิปิก 

สอวน. 26 เม.ย 61 

344 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

วทิยากรอบรมเขม้ผูแ้ทน
สอบแขง่ขนัภมูศิาสตร์
โอลมิปิก 

สอวน. 6 ก.ค. 61 

345 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

วทิยากรอบรมนักเรยีนเพือ่
สอบคัดเลอืกผูแ้ทนเขา้
แขง่ขนัภมูศิาสตรโ์อลมิปิก
ระดบัชาตริอบที ่1 ของ
ศนูยภ์มูศิาสตรโ์อลมิปิก 
สอวน จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

สอวน 18-20 ธ.ค.
60 
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346 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

วทิยากรอบรมเขม้สําหรับ
ผูแ้ทนเขา้แขง่ขนั
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิก
ระดบัชาตริอบที ่1 ของ
ศนูยภ์มูศิาสตรโ์อลมิปิก 
สอวน จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

สอวน 27-28 มค 
61 

347 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

วทิยากรอบรมนักเรยีนเพือ่
สอบคัดเลอืกเป็นผูแ้ทน
นักเรยีนเขา้แขง่ขนั
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิกระดบั
นานาชาต ิ(คา่ย 2) 

สอวน 19 เม.ษ.61 

348 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

วทิยากรอบรมเขม้สําหรับ
ผูแ้ทนนักเรยีนเขา้แขง่ขนั
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิกระดบั
นานาชาต ิ 

สอวน 8-10 ก.ค.
61 

349 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

วทิยาการบรรยายเรือ่ง
ขอบเขตวชิาภมูศิาสตรก์ับ
การปรับหลกัสตูรใหมข่อง
วชิาสงัคมศกึษา สาระ
เรยีนรูภ้มูศิาสตร ์
ระดบัมัธยมศกึษา 

โรงเรยีอสัสมัชญั กรงุเทพฯ 6 ธ.ค. 60 

350 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

ใหคํ้าแนะนํา ประเมนิ
คณุภาพและตดัสนิการ
นําเสนอผลงานทาง
วชิาการแบบปากเปลา่ของ
นสิตินักศกึษาภมูศิาสตร์
ระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏบรุรัีมย ์ 2-4 ก.พ.61 

351 ภมูศิาสตร ์ อ.ชนติา ดวงยหิวา วทิยากรอบรมนักเรยีนเพือ่
สอบคัดเลอืกผูแ้ทนเขา้
แขง่ขนัภมูศิาสตรโ์อลมิปิก
ระดบัชาตริอบที ่1 ของ
ศนูยภ์มูศิาสตรโ์อลมิปิก 
สอวน จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

สอวน 18-20 ธ.ค.
60 

352 ภมูศิาสตร ์ อ.ชนติา ดวงยหิวา วทิยากรอบรมเขม้สําหรับ
ผูแ้ทนเขา้แขง่ขนั
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิก
ระดบัชาตริอบที ่1 ของ
ศนูยภ์มูศิาสตรโ์อลมิปิก 
สอวน จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

สอวน 27-28 มค 
61 

353 ภมูศิาสตร ์ อ.ชนติา ดวงยหิวา กรรมการตรวจประเมนิ
คณุภาพสือ่การเรยีนรูข้อง
เอกชน กลุม่สาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

25 ต.ค. 60 
- 18 ก.ค. 
61 

354 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

วทิยากรอบรมครภูมูศิาสตร ์ สอวน. พ.ย.60 

355 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

วทิยากรอบรมเขม้ผูแ้ทน
สอบแขง่ขนัภมูศิาสตร์
โอลมิปิก 

สอวน. 6 ก.ค. 61 

356 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

อกัขรานุกรมภมูศิาสตร์
ไทย 

 สํานักงานราชบณัฑติยสภา ตค 60 - กย 
61  

357 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

สารานุกรมไทย สํานักงานราชบณัฑติยสภา ตค 60 - กย 
61  

358 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

วทิยากรบรรยายสรปุการ
จัดการแขง่ขนัภมูศิาสตร์
โอลมิปิกระดับชาต ิครัง้ที ่
1 
 

  13-14 ก.ค. 
61 
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359 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

วทิยากรอบรมครภูมูศิาสตร ์ สอวน. 15,17 ต.ค.
60 

360 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

วทิยากรอบรมผูแ้ทน
ประเทศไทยไปแขง่
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิกระหวา่ง
ประเทศ 

สอวน. 8-10 ก.ค.
61 

361 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศพัทร์ะบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์

สํานักงานราชบณัฑติยสภา ต.ค.60-ก.ย.
61 

362 ภมูศิาสตร ์ อ.เพชรพไิล ลธัธ
นันท ์

วทิยากรอบรมนักเรยีนเพือ่
สอบคัดเลอืกผูแ้ทนเขา้
แขง่ขนัภมูศิาสตรโ์อลมิปิก
ระดบัชาตริอบที ่1 ของ
ศนูยภ์มูศิาสตรโ์อลมิปิก 
สอวน จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

สอวน 16-17 ธ.ค.
60 

363 ภมูศิาสตร ์ อ.เพชรพไิล ลธัธ
นันท ์

วทิยากรอบรมเขม้สําหรับ
ผูแ้ทนเขา้แขง่ขนั
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิก
ระดบัชาตริอบที ่1 ของ
ศนูยภ์มูศิาสตรโ์อลมิปิก 
สอวน จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

สอวน 21-ม.ค.-61 

364 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.อารรัีตน ์
แพทยนุ์เคราะห ์

หนังสอืเรยีนสงัคมศกึษา 
สาระการเรยีนรูภ้มูศิาสตร ์
ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2  

สํานักพมิพ ์สสร  เมษ-กค 61 

365 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

หนังสอืเรยีนสงัคมศกึษา 
สาระการเรยีนรูภ้มูศิาสตร ์
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่
1 

สํานักพมิพ ์สสร  ตค 60 - ธค 
61  

366 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

หนังสอืเรยีนสงัคมศกึษา 
สาระการเรยีนรูภ้มูศิาสตร ์
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่
5 

สํานักพมิพ ์สสร  เมษ 60 - 
สค 61  

367 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

หนังสอืเรยีนสงัคมศกึษา 
สาระการเรยีนรูภ้มูศิาสตร ์
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4 

สํานักพมิพ ์สสร  ตค 60 - พค 
61  

368 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ 
"แนวคดิโพสโมเดริน์กบั
การวจิารณ์วรรณกรรม" 
ใหก้ับนักศกึษาสาขาวชิา
ภาษาไทย ภาควชิา
มนุษยศาสตร ์คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสนัุนทา ในวัน
พธุที ่25 ตลุาคม 2560 
เวลา 8.00-11.00 น. ณ 
หอ้งประชมุนภิานภดล ชัน้ 
2 อาคาร 35 คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสนัุนทา 
 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาภาษาไทย ภาควชิา
มนุษยศาสตร ์คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุน
ทา 

25-ต.ค.-60 
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369 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

กรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธเ์รือ่ง "นว
นยิายกอทกิไทยรว่มสมัย: 
กรณีศกึษาแนวขา้มภพ
ชาต"ิ ของน.ส.วันตกานต ์
บญุแยม้ นักศกึษาปรญิญา
โท สาขาวชิาภาษาไทย 
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์ในวันที ่23 
มนีาคม 2561 เวลา 
13.30-16.30 น. ณ หอ้ง
ประชมุ ศศ.217 ตกึศลิป
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่
พระจันทร ์

23-ม.ีค.-61 

370 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

ผูท้รงคณุวฒุสิาขาวชิา
วรรณคดอีงักฤษ
ประเมนิผลการสอนของอ.
ดร.รัญวรัชญ ์พลูศร ี
อาจารยป์ระจําภาควชิา
วรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสต
ร ์ในวันพฤหสับดทีี ่19 
เมษายน 2561 เวลา 
9.30-11.00 น. ณ หอ้ง 
503 อาคารมหาจฬุาภรณ์
พศิาลศลิป์ คณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสต
ร ์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
บางเขน 

19-เม.ย.-61 

371 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

อาจารยพ์เิศษรายวชิา ท.
765 วรรณกรรมไทยกบั
ประวัตศิาสตร ์ใหก้บั
นักศกึษาปรญิญาโท 
สาขาวชิาภาษาไทย 
ประจําภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2560 ในวัน
พฤหสับดทีี ่3 และ 10 
พฤษภาคม 2561 เวลา 
9.30-12.30 น. ณ หอ้ง
บรรยาย ศศ.208 อาคาร
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่
พระจันทร ์

3 และ 10 
พฤษภาคม 
2561 

372 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ศริพิร 
ศรวีรกานต ์

กรรมการพจิารณาหวัขอ้
วทิยานพินธข์องนางสาวมุ
กรนิทร ์แพรกนกแกว้ 
นักศกึษาปรญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทย ในวันศกุรท์ี ่25 
พฤษภาคม 2561 เวลา 
9.00-11.00 น. ณ 
ภาควชิาภาษาไทย คณะ
อกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
นครปฐม 
 
 
 
 

ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
นครปฐม 

25-พ.ค.-61 
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373 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวชิาการเรือ่ง 
"Haunting Nation: 
Supernaturalism and 
Laoness in Siri Paiboun 
Crime Series" เพือ่ลง
ตพีมิพใ์นวารสาร "สงัคม
ลุม่น้ําโขง" ปีที ่14 ฉบบัที ่
2 (พฤษภาคม-สงิหาคม 
2561) ซึง่เป็นวารสารทาง
วชิาการดา้นมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์ 

ศนูยว์จัิยพหลุกัษณ์สงัคมลุม่
น้ําโขง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

15-พ.ค.-61 

374 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.สรุเดช โชติ
อดุมพันธ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความ เรือ่ง "Haunting 
Nation: 
Supernaturalism and 
Laoness in Siri Paiboun 
Crime Series" เพือ่ตพีมิพ์
ลงในวารสาร "สงัคมลุม่น้ํา
โขง" ปีที ่14 ฉบบัที ่2 
(พฤษภาคม-สงิหาคม 
2561) 

ศนูยว์จัิยพหลุกัษณ์สงัคมลุม่
น้ําโขง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

เดอืน
กรกฎาคม 
2561 

375 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.สรุเดช โชติ
อดุมพันธ ์

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"วรรณกรรมในบรบิทโลก" 
ในการประชมุสมัมนาเรือ่ง 
"วรรณกรรมในบรบิทโลก" 
และ "เทวรปูพระวษิณุใน
ประเทศไทย: การบรูณา
การองคค์วามรูเ้พือ่ความ
เขา้ใจภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต"้ ในงาน 
"มหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ
2561 (Thailand 
Research Expo 2018)" 
ในวันที ่9 สงิหาคม 2561 
เวลา 13.30-15.00 น. ณ 
โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชัน่
เซน็เตอร ์ชัน้ 22 
เซน็ทรัลเวริล์ กรงุเทพฯ 

สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

9-ส.ค.-61 

376 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ 
"จากทวภิพสูอ่อเจา้: มอง 
affect ในวรรณกรรมไทย
รว่มสมัย" ในงานเสวนา
วชิาการและแสดงมทุติา
จติแด ่ผศ.ดร.อภญิญา 
เฟ่ืองฟสูกลุ เนือ่งใน
โอกาสเกษียณอายรุาชการ 
เรือ่ง "ความเป็นมนุษยใ์น
มานุษยวทิยา: คําถามวา่
ดว้ยอตัลกัษณ์ ศาสนากบั
วัฒนธรรม" ในวันที ่14 
กนัยายน 2561 เวลา 
08.00-17.00 น. ณ หอ้ง
ประชมุใหญ ่ชัน้ 2 อาคาร 
3 คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ภาควชิาสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา คณะ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

14-ก.ย.-61 

377 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

คดัเลอืกศลิปินเขา้รว่ม
เทศกาลศลิปะการแสดง 
ประจําปี พ.ศ.2561 
 

หอศลิปวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพฯ 

1 พ.ย. 60 -
28 ก.พ. 61 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

378 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

คดัเลอืกศลิปินเขา้รว่ม
เทศกาลศลิปะการแสดง 
ประจําปี พ.ศ.2561 

หอศลิปวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพฯ 

1 พ.ย. 60 -
28 ก.พ. 61 

379 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูอํ้านวยการเพลงคณะ
นักรอ้งชายพระกติตคิณุ
กรงุเทพ คณะนักรอ้ง 
Bangkok Combined 
Cjair และวงดรุยิางค์
ประชาคมกรงุเทพ ในงาน 
"The 8th Trans-World 
Baptist Conference" 

Trans-World Chinese 
Baptist Mission (TWCBM) 

17 ตค. 60  

380 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรในโครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติขา้ราชการ 
เพือ่การสือ่สารที่
สรา้งสรรค ์สง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ สรา้งพลงั
ความรัก ความสามัคค ีและ
ความเป็นหนึง่ของ
สํานักงานก.พ. ประจําปี 
พ.ศ.2561 

สํานักงาน กพ. สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ เวลา 
16.30-
18.30 น. 
พย. 60 - 
กย. 61 

381 ศลิปการละคร ผศ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

ประชมุคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐานวชิาการ 
สาขาวชิาการสรา้งสรรค์
และการจัดการงานแสดง 
เพือ่พจิารณาขอ้สอบ ภาค
ที ่1/2560 ปีการศกึษา 
2560 

คณะนเิทศศาสตร ์ม.อสัสมัชญั 13 พย. 60 
ณ หอ้ง
ประชมุ D21 
ตกึ D ชัน้ 2 

382 ศลิปการละคร ศ.พรรัตน์ ดํารงุ บรรยายในโครงการบรูณา
การการเรยีนการสอนกบั
ศลิปวัฒนธรรม 

สํานักศลิปะวัฒนธรรม มรภ.
พบิลูสงคราม จ.พษิณุโลก 

16 ธค. 60  

383 ศลิปการละคร ผศ.พันพัสสา ธปู
เทยีน 

ประเมนิผลงานโครงการ
บรูณาการการเรยีนการ
สอน Young Designer 
"Costume de Couture 
Showcase by MUPA" 
สาขาศลิปะการแสดง กลุม่
วชิาออกแบบเพือ่การ
แสดง 

คณะดนตรแีละการแสดง ม.
บรูพา 

ส.16 ธค. 
60  

384 ศลิปการละคร  รศ.จารณุี หงส์
จาร ุ

ประชมุคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรยีนวัฒนา
วทิยาลยั 

รร.วัฒนาวทิยาลยั ศ. 26 มค. 
61  

385 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ เขา้รว่มประชมุงานฉลอง 
60 ปี ครสิตจักรโยชโิดะ 

คณะนักรอ้งชายพระกติตคิณุ
แหง่กรงุเทพฯ 

14-19 พค. 
61ณ กรงุ
โซล      ป.
เกาหลใีต ้

386 ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

กรรมการและรว่มเดนิทาง
ไปตดัสนิการประกวดการ
อา่นดว้ยภาษาไทย
มาตรฐานในระดับ
มัธยมศกึษาตอนตน้ของ
สถานศกึษาในกรงุเทพฯ 
และปรมิณฑล  

สนง.ราชบณัฑติยสถาน 14 กพ. 61  

387 ศลิปการละคร ผศ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

คณะกรรมการคดัสรร
โครงการสง่เสรมิยกยอ่ง
เชดิชเูกยีรตศิลิปินรว่มสมัย
ดเีดน่รางวัล "ศลิปาธร" 
ประจําปี พ.ศ.2561 
 
 
 

สํานักงานศลิปวัฒนธรรมรว่ม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

กพ.-มคี. 61 
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

388 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ประชมุคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรยีนวัฒนา
วทิยาลยั ครัง้ที ่9/2560 

รร.วัฒนาวทิยาลยั อ. 27 กพ. 
61  

389 ศลิปการละคร ศ.พรรัตน์ ดํารงุ ประชมุคณะอนุกรรมการยก
ยอ่งเชดิชเูกยีรตบิคุคล 
องคก์ร หรอืหน่วยงานทีทํ่า
คณุประโยชนเ์กีย่วกบัการ
สง่เสรมิและรักษามรดกภมูิ
ปัญญทางทางวัฒนธรรม 
ครัง้ที ่1/2561 

สถาบนัวัฒนธรรมศกึษา กรม
สง่เสรมิวัฒนธรรม 

7 มคี. 61  

390 ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน  

สอบภาคปฏบิัต ิObjective 
Structured Clinical 
Examination (OSCE) 
สําหรับแพทยป์ระจําบา้น
และแพทยป์ฏบิตังิานเพือ่
การสอบวฒุบิัตรฯ 
(ฝึกอบรมและสอบความรู ้
ความชํานาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
(อฝส.)  

ราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่
ประเทศไทย  

18 มคี. 61  

391 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุ
ลางกรู 

บรรยายหวัขอ้ "การสรา้ง
คนดใูนการแสดง" ใน
รายวชิา 2208544 สมัมนา
การจัดการทางวฒันธรรม 
2 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม  

พฤ.3 พ.ค. 
61  

392 ศลิปการละคร ศ.พรรัตน์ ดํารงุ บรรยายเรือ่ง "การขอ
ตําแหน่งทางวชิาการดา้น
ศลิปการแสดงและ
กรณีศกึษา" 

วทิยาลยันวัตกรรมสือ่สาร
สงัคม มศว.ประสานมติร 

16 พต. 61  

393 ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

เสวนาวชิาการหวัขอ้ "อา่น 
เขยีน พดูไทย อยา่งถกูใจ
และถกูตอ้ง" 

สนง.ราชบณัฑติยสถาน พ. 25 กค. 
61  

394 ศลิปการละคร ศ.พรรัตน์ ดํารงุ เป็นภาคสีมาชกิ ประเภท
วชิาวจิติรศลิป์ สาขาวชิา
นาฏกรรม 

สํานักงานราชบณัฑติยสภา ตัง้แต ่6 กพ. 
61 เป็นตน้
ไป 

395 ศลิปการละคร ผศ.พันพัสสา ธปู
เทยีน / ผศ.ดร.ปริ
ดา มโนมยัพบิลูย ์

พจิารณารายชือ่สดุยอด
ละครโทรทัศนไ์ทยในสมัย
รัชกาลที ่9 ทีเ่สนอโดย
ประชาชน 

กระทรวงวัฒนธรรม 11 มยิ. 61 

396 ศลิปการละคร ศ.พรรัตน์ ดํารงุ พจิารณาบทความวจัิยเพือ่
ตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิ
(Scopus) จํานวน 2 เรือ่ง  
1. Waiting for Godot  
ในบรบิทไทยพทุธ The 
Thai Buddhism Version 
of Waiting for Godot 2. 
“การสรา้งสรรคง์าน
นาฏศลิป์ไทยยคุไทย
แลนด ์4.0 (The Creation 
of Thai Dance in 
Thailand 4.0) 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์มรภ.
สวนสนัุนทา 

13 กค. 61 

397 ศลิปการละคร รศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

เสวนาเบือ้งหลงัการ
ทํางานดา้นภาพยนตร ์เป็น
การคดัสรรภาพยนตรโ์ดย 
คณุสธุ ีเหมอืนวาจา 
ผูอ้อกแบบเครือ่งแตง่กาย
ทีส่ามารถเชือ่มโยงสู่
ความรูด้า้นภาพยนตร ์

หอศลิปวัฒนธรนรมแหง่
กรงุเทพฯ 

ส. 29 กย.  



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

398 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูอํ้านวยการเพลงคณะ
นักรอ้งชายพระกติตคิณุ
แหง่กรงุเทพ 

สภาครสิตจักรในประเทศไทย 23 สค. 61  

399 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรคา่ยเรยีนรูภ้าษา
และวัฒนธรรมฝร่ังเศา
สผา่นการขบัรอ้งเพลง
ประสานเสยีง สําหรับ
นักเรยีนชมรมสสีรรพ์
ภาษาตา่งประเทศที ่2 

 รร.เตรยีมอดุมศกึษา 17-19 สค. 
61  

400 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ประชมุคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรยีนวัฒนา
วทิยาลยั ครัง้ที ่5/ปี
การศกึษา 2561 

รร.วัฒนาวทิยาลยั ศ. 31 สค. 
61  

401 ศลิปการละคร ศ.พรรัตน์ ดํารงุ กรรมการสอบโครงรา่งวจัิย
รายวชิาโครงงาน หลกัสตูร
ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาศลิปะการแสดง 
แขนงวชิาการละคร ปี
การศกึษา 2561 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
ขอนแกน่ 

19 กย. 61 
เวลา 9-16 
น.  ณ หอ้ง
ประชมุดอก
ศลิป์ 1 คณะ
ศลิปกรรมฯ 
ม.ขอนแกน่ 

402 ศลิปการละคร ศ.พรรัตน์ ดํารงุ รว่มทําการแสดงละครหุน่
รว่มสมัยสนิไซสงิฝ่ังโขง  
ณ สปป.ลาว แสดง (3 
แหง่ คอื ศนูยว์ัฒนธรรม
เด็ก มหาวทิยาลยัแหง่ชาติ
ลาว และ รร.ศลิปะ
แหง่ชาต)ิ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
ขอนแกน่ 

15-19 กย. 
61 ณ สปป.
ลาว  

403 ศลิปการละคร ผศ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

ใหส้มัภาษณ์แก ่น.ส.ณัฐณิ
ชา จติรหาญ ทีศ่กึษาวจัิย
ในหวัขอ้ศลิปนพินธ ์เรือ่ง 
"การศกึษาการสรา้งบท
ละครเวทจีากการดดัแปลง
วรรณกรรม: กรณีศกึษาบท
ละครเวท ีเรือ่ง หลายชวีติ" 

สาขาวขิาวชิาศลิปะการดนตรี
และการแสดง ภาควชิาศลิปะ
ไทย คณะวจิติรศลิป์ ม.
เชยีงใหม ่

20 กย. 61 

404 ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน  

ใหส้มัภาษณ์และเก็บ
ขอ้มลูแก ่นายจักรกฤษณ์ 
คําหลา้ ทีทํ่าศลิปนพินธ์
หวัขอ้ "การกํากับการ
แสดง กรณีศกึษา ผศ.
พันพัสสา ธปูเทยีน" 

สาขาวขิาวชิาศลิปะการดนตรี
และการแสดง ภาควชิาศลิปะ
ไทย คณะวจิติรศลิป์ ม.
เชยีงใหม ่

21 กย. 61 

405 ศลิปการละคร รศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

ใหส้มัภาษณ์และเก็บ
ขอ้มลูแก ่นายภาณุพงศ ์
ชา่งสม ทีทํ่าศลิปนพินธ์
หวัขอ้ "การสรา้งสรรคง์าน
ฉากละครเวท ีเรือ่ง ซอ้น" 

สาขาวขิาวชิาศลิปะการดนตรี
และการแสดง ภาควชิาศลิปะ
ไทย คณะวจิติรศลิป์ ม.
เชยีงใหม ่

21 กย. 61 

406 ศลิปการละคร รศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

สอนรายวชิา THI700 
THAI LANGUARCE 
RESEARCH 
METHODOLOGY กลุม่  
D01 ใหแ้กน่สิติหลกัสตูร
ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร ์มศว.
ประสานมติร 

22 กย. 61  

407 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วาทยากรใหก้ับคณะ
นักรอ้งประสานเสยีงของ
สํานักงานก.พ. รว่มกบัวง
ดนตรจีากกรมศลิปากร  
 
 
 
 

กองพธิกีาร สํานักเลขาธกิาร
นายกรัฐมนตร ี

26 กย. 61  
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาที่
เชญิ 

408 
หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย  

ผศ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา
บทความวชิาการ (PEER 
REVIEW) 

คณะวทิยากรจัดการ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

19 - 21
เมษายน 
2561 

409 
หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย  

ผศ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"การพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษกในวัฒนธรรม
ของโลกตะวันออก" 

โรงเรยีนการทอ่งเทีย่วและการ
บรกิาร มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

27 - 28 
เมษายน 
2561 

 
 
อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวม 76 รายการ 
ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับนานาชาติ    58 รายการ 
 

อาจารยเสนอผลงาน/ไปรวมประชุมวิชาการระดับชาติ  18 รายการ 
 
ลําดบั

ที ่
ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ สถานที ่ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 

1 ภาษา
ตะวันออก/
เอเชยีใต ้ 

อ.ดร.สมพรนุช  
ตนัศรสีขุ 

SEASIA Conference 
“Unity in Diversity: 
Transgressive 
Southeast Asia”    

Chulalongkorn 
University 
Bangkok, 
Thailand 

Chulalongkorn 
University Bangkok, 
Thailand 

December 
16-17, 2017 

2 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน ์

38th Annual Thailand 
TESOl International 
Conference 2018 

The Empress 
Hotel จังหวัด
เชยีงใหม ่

สมาคมครผููส้อน
ภาษาองักฤษแหง่
ประเทศไทย ในพระ
อปุถัมภข์องสมเด็จพระ
เจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้า
กลัยาณวิัฒนา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร ์

26-27 
มกราคม 2561 

3 ภาษา
ตะวันออก/
เอเชยีใต ้ 

อ.ดร.สมพรนุช  
ตนัศรสีขุ 

7th Asian 
Constitutional Law 
Forum 

คณะนติศิาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธร

รมศาสตร ์

คณะนติศิาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสต
ร ์

December 8-
9, 2017 

4 ภมูศิาสตร ์ อ.เพชรพไิล 
ลธัธนันท ์

การประชมุวชิาการและ
นําเสนอผลงานวจัิย
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
ครัง้ที ่๙ “LOCAL & 
GLOBAL 
SUSTAINABILITY : 
MEETING THE 
CHALLENGES & 
SHARING THE 
SOLUTIONS” 

มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสนัุน
ทา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวน
สนัุนทา 

20-ม.ีค.-61 

5 ภาษา
ตะวันออก/
อาหรับ 

อาจารย ์ดร.ทรง
ศกัดิ ์หมัดสะ
และ 

การวจัิยและนวัตกรรม 
เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคัง่ และ
ยั่งยนื ในยคุ Thailand 
4.0  

มหาวทิยาลยั
นราธวิาศราชนค
รทิร ์

มหาวทิยาลยันราธวิาศ
ราชนครทิร ์

21 มถินุายน 
2561 

6 ปรัชญา อ.ดร.ปิยฤด ีไชย
พร 

การประชมุ Workshop 
ชดุโครงการปรทิรรศนนั์ก
ทฤษฎมีนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตรร์ว่มสมัย 

โรงแรมการ์
เดน้ท ์ซวีวิ รี
สอรท์ พัทยา 

คณะศลิปศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

29 ม.ิย.-1 
ก.ค.61 

7 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

งานเสวนาหวัขอ้ "กา้ว
ผา่นความอดกลัน้: วา่
ดว้ยการโอบรับและการ
ดําเนนิการเพือ่ความ
หลากหลายทางเพศ" 

หอ้ง 301 
อาคารมหาจักรี
สรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ฝ่ายวชิาการ 
คณะกรรมการนสิติอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

27  มนีาคม 
2561 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ สถานที ่ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 

8 ภาษา
ตะวันออก/
เอเชยีใต ้ 

อ.ดร.สมพรนุช  
ตนัศรสีขุ 

ปรัชญาและศาสนาใน
ระบบการศกึษาไทย:  
มายากบัความจรงิ 

มหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั  
วทิยาเขต
ขอนแกน่   

สมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแหง่ประเทศไทย 

15-16 
ธันวาคม 2560 

9 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.วชริาภรณ์ 
คลงัธนบรูณ์  

การประชมุระดับชาตกิาร
จัดการศกึษาสาขา
สารสนเทศศาสตรใ์น
ประเทศไทย ครัง้ที ่3 : 
“การจัดหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวจัิย
ทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
ยคุประเทศไทย 4.0” 
(The 3rd  Conference 
on Thai Information 
Science Education 
(TISE 2017) : 
Organizing of 
Curriculum, Teaching 
& Learning, and 
Research in Library 
and Information 
Science Towards 
THAILAND 4.0)  

โรงแรมคุม้ภคํูา 
จังหวัด
เชยีงใหม ่

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เชยีงใหม ่

วันที ่1 - 3 
กมุภาพันธ ์
2561 

10 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.สรคม  ดสิ
สะมาน 

การประชมุระดับชาตกิาร
จัดการศกึษาสาขา
สารสนเทศศาสตรใ์น
ประเทศไทย ครัง้ที ่3 : 
“การจัดหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวจัิย
ทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
ยคุประเทศไทย 4.0” 
(The 3rd  Conference 
on Thai Information 
Science Education 
(TISE 2017) : 
Organizing of 
Curriculum, Teaching 
& Learning, and 
Research in Library 
and Information 
Science Towards 
THAILAND 4.0)  

โรงแรมคุม้ภคํูา 
จังหวัด
เชยีงใหม ่

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เชยีงใหม ่

วันที ่1 - 3 
กมุภาพันธ ์
2561 

11 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.เสาวภา 
หลมิวจิติร 

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
International 
Workshop: Imagine 
Your Library’s Future  

ณ ชัน้ 3 
โรงแรมอโนมา 
กรงุเทพฯ 

สํานักงานอทุยานการ
เรยีนรูสํ้านักงานบรหิาร
และพัฒนาองคค์วามรู ้
(องคก์ารมหาชน) 

14-ก.พ.-61 

12 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์
ศรบีรสิทุธิส์กลุ 

Workshop on 
Evidence-Based 
Synthesis 

พระมิง่ขวัญ 1 
คณะครศุาสตร ์

สํานักบรหิารวชิาการ 
จฬุาฯ 

23 ม.ีค. 61 
9.00-16.00 
น. 

13 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

 Smart city The Emerald 
hotel รัชดา 

การเคหะแหง่ชาต ิ 20 ก.ค.61 

14 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

การประชมุนสิตินักศกึษา
ภมูศิาสตรแ์ละภมูิ
สารสนเทศระดบัปรญิญา
ตรแีหง่ประเทศไทย ครัง้
ที ่9 

มหาวทิยาลยั
ราชภัฎบรุรัีมย ์

มหาวทิยาลยัราชภัฎ
บรุรัีมย ์

2-4 ก.พ.61 

15 ภมูศิาสตร ์ อ.ชนติา ดวง
ยหิวา 

 Smart city The Emerald 
hotel รัชดา 

การเคหะแหง่ชาต ิ 20 ก.ค.61 
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ สถานที ่ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 

16 ภมูศิาสตร ์ อ.ชนติา ดวง
ยหิวา 

การประชมุนสิตินักศกึษา
ภมูศิาสตรแ์ละภมูิ
สารสนเทศระดบัปรญิญา
ตรแีหง่ประเทศไทย ครัง้
ที ่9 

มหาวทิยาลยั
ราชภัฎบรุรัีมย ์

มหาวทิยาลยัราชภัฎ
บรุรัีมย ์

2-4 ก.พ.61 

17 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

การประชมุนสิตินักศกึษา
ภมูศิาสตรแ์ละภมูิ
สารสนเทศระดบัปรญิญา
ตรแีหง่ประเทศไทย ครัง้
ที ่9 

มหาวทิยาลยั
ราชภัฎบรุรัีมย ์

มหาวทิยาลยัราชภัฎ
บรุรัีมย ์

2-4 ก.พ.61 

18 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.อารรัีตน ์
แพทยนุ์เคราะห ์

GEOINFOTECH 
2018 and  2nd 
Sirindhorn Conference 
on Geoinfomatics 
2018 

ศนูยป์ระชมุ
วายภัุกษ์ 
โรงแรมเซน็ทรา 
กรงุเทพฯ  

GISTDA 1-2 
กมุภาพันธ ์
2561 

 
 
อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมระดับนานาชาติ /ไปตางประเทศเพ่ือสรางความรวมมือ วิจัยหรือเพ่ิมพูนความรู หรือ
อื่นๆ 58 รายการ 
 
ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 

1 ภาษาองักฤษ อ.ดร.จติตมิา 
พฤฒพิฤกษ์ 

The 2018 MLA Annual 
Convention in New 
York Cit 

สหรัฐอเมรกิา   4-7 มกราคม 
2561 

2 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

“Britain Exits the 
European Union 
(Brexit): 
Opportunities, 
Challenges and the 
Impacts on the 
World, Region and 
Vietnam” เสนอผลงาน
เรือ่ง “Re-Evaluating 
the Practice, Politics 
and Propaganda of 
Referenda: Lessons 
from Brexit and 
Beyond” 

เวยีดนาม สถาบนัยโุรปศกึษาแหง่ 
Vietnam Academy of 
Social Sciences  

28 
พฤศจกิายน 
2560 

3 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์ 
ชรีวณชิยก์ลุ 

เดนิทางไปเสนอผลงาน
ทางวชิาการในการ
ประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe Third 
International Pali 
Studies Week 2018 
เสนอผลงานเรือ่ง 
Chanting under royal 
patronage: the Thai 
chanting tradition as 
nurtured by the kings 
in the Chakri Dynasty 

ฝร่ังเศส จัดโดย Ecole Pratique 
des Hautes Etudes 
(EPHE) รว่มกบั Khyentse 
Foundation 

9 - 16 
มถินุายน 
2561 ณ 
มหาวทิยาลยั 
Sorbonne 

4  ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

Prominent Women in 
the ASEAN 
Community เสนอ
ผลงานเรือ่ง"Bitterness 
turns into Poetry" : 
Life and Works of 
Xuan Quynh (1942-
1988) 

ไทย สถาบนัไทยศกึษา จฬุาฯ 
รว่มกบัคณะครศุาสตร ์จฬุา
ฯ 

13-ก.ค.-61 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 

5  ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

Prominent Women in 
the ASEAN 
Community เสนอ
ผลงานเรือ่ง"Bitterness 
turns into Poetry" : 
Life and Works of 
Xuan Quynh (1942-
1988) 

ไทย สถาบนัไทยศกึษา จฬุาฯ 
รว่มกบัคณะครศุาสตร ์จฬุา
ฯ 

13-ก.ค.-61 

6 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

ไดรั้บเชญิใหไ้ปเสนอ
ผลงานวชิาการ ใน
รายการ Cornell 
Contemporary China 
Initiative (CCCI) 
lecture series เสนอ
ผลงาน
เรือ่ง"Nationalizing the 
Diaspora Identity in 
the China Rising 
Century" 

สหรัฐอเมรกิา Cornell University 16-ต.ค.-60 

7 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

Modern Capitals and 
Historical Peripheries: 
Central Europe from 
the Perspective of 
Contested Modernities  
เสนอผลงานเรือ่ง“‘and 
miraculously Post-
Modern became Ost-
Modern’: How On or 
About 1910 and 1924 
Karel Čapek Helped to 
Add and Strike off the 
‘P’”  

กรงุบดูาเปสต ์
ประเทศฮงัการ ี 

สถาบนัปรัชญา ศนูยก์าร
วจัิยดา้นมนุษยศาสตร ์
บณัฑติยสภาแหง่ประเทศ
ฮงัการ ี 

 21 ตลุาคม 
2560  

8 ภาษาองักฤษ รศ.ดรณัฐมา 
พงศไ์พโรจน ์

The Asian Conference 
on Language 
Learning (ACLL 2018)  
เสนอผลงานเรือ่ง“A 
Study of the L2 
English Inversion 
Structures by L1 Thai 
Learners”  

ญีปุ่่ น   27-29 
เมษายน 
2561 

9 ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

อ.กญัญา  วัฒ
นกลุ 

SEASIA International 
Conference 2017 
เสนอผลงานเรือ่ง
“Demonizing Loose 
Women: Gender 
Roles and Ghost Panic 
in Contemporary 
Thailand”  

ไทย สถาบนัเอเชยีศกึษา คณะ
อกัษรศาสตร ์คณะ
รัฐศาสตร ์จฬุาฯ 

17 -18 
ธันวาคม 
2560 

10 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

 The Second 
International CEMS 
(Centre of European 
Modernism Studies) 
Conference: 
“Temporalities of 
Modernism” เสนอ
ผลงานเรือ่ง“I Burn 
(Marx’s) Paris: 
‘Capital’ Cities, 
Alienation and 
Deconstruction in the 
Works of Bruno 
Jasieński” 

โรมาเนยี Department of English 
Language and 
Literature, Faculty of 
Letters, Babeș-Bolyai 
University 

 2–4 
พฤษภาคม 
2561  
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11 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

Temporalities of 
Modernism: The 2nd 
Centre for European 
Modernism Studies 
(CEMS) Conference 
เสนอผลงานเรือ่ง“I 
Burn (Marx’s) Paris: 
'Capital' Cities, 
Alienation and 
Deconstruction in the 
Works of Bruno 
Jasieński” 

โรมาเนยี  Centre for European 
Modernism Studies 
(CEMS) รว่มกบัภาควชิา
ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ 
คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยั Babeș-
Bolyai  

2-4 
พฤษภาคม 
2561  

12 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

“คาฟกาในเวยีดนามและ 
เอเชยี” [“Kafka in 
Vietnam and Asia”] 
เสนอผลงานเรือ่ง“คาฟ
กาในประเทศไทย” 
[“Kafka in Thailand”]  

เวยีดนาม สถานทตูสาธารณรัฐ เชก็
ประจํากรงุฮานอยและ 
Faculty of Liter - ature, 
University of Social 
Sciences and 
Humanities, Vietnam 
National Univer - sity, 
Hanoi  

14 เมษายน 
2561 

13 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธี
ระโรจนารัตน ์

Komatsu Round-Table 
Conference on Geo-
linguistics 2nd 
Circular เสนอผลงาน
เรือ่งA Geolinguistic 
Study of Temporal 
Variation in 
Northeastern Thai 

Japan Komatsu University 8-9 
September 
61 

14 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

The 15th Professor 
Andrzej Bartnicki 
Forum for the 
Advanced Studies of 
the Unit - ed States: 
Polish-American 
Connections Across 
Time and Space  
เสนอผลงานเรือ่ง
American Presence 
and Influence in the 
Works of Jerzy 
Jankowski (1887-
1941) and Bruno 
Jasieński (1901-1938) 

สาธารณรัฐ
โปแลนด ์ 

คณะประวัตศิาสตรแ์ละ
สงัคมวทิยา University of 
Białystok 

29 มถินุายน 
ถงึ 1 
กรกฎาคม 
2561 

15 ภาษา
ตะวันออก/
เอเชยีใต ้ 

ผศ.ดร.ชานป์
วชิช ์ ทัดแกว้ 

The Third 
International Pali 
Studies Week เสนอ
ผลงานเรือ่ง
Culayuddgakaravams
a: A Pali Chronicle of 
Somdej Pra Ponarat  

ฝร่ังเศส Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Paris 

9-16 
มถินุายน 
2561   

16 ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ดร.อารต ี
แกว้สมัฤทธิ ์

ประชมุวชิาการ 5 
thailändisches 
Germanistentreffen" 
เสนอผลงานเรือ่งDrei 
Reisebeschreibungen 
über Thailand : Ehler'Im 
Sattel dureh Indo-China, 
Hesse-Warleggs Siam : 
das Reich des weissen 
Elefanten und Hosseus' 
Durch König 
Tschulalengkorns Reich 
 

ไทย สาขาวชิาภาษาเยอรมัน 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

18-19 
สงิหาคม 
2561 



ลําดบั
ที ่
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17 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

ผศ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

19th International 
Conference on Asia-
Pacific Digital 
Libraries เสนอผลงาน
เรือ่งEffects of search 
tactics on affective 
transition while using 
Google: A quasi-
experimental study of 
undergraduate 
students 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

18 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ี

ไดรั้บเชญิจาก 
Universitas 
Pendidikan Indonesia 
ใหร้ว่มเป็น Panelist ใน
การประชมุวชิาการ เสนอ
ผลงานเรือ่งMaster 
Degree about 
Japanese Studies in 
Thailand 

อนิโดนเีซยี Universitas Pendidikan 
Indonesia 

20-22 ก.ค.
2561 

19 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

International 
Conference on Hazard 
Mitigation in 
Geographic and 
Education 
Perspectives เสนอ
ผลงานเรือ่งRoles of 
geoinformatics in the 
rescuing mission of 
the 'wide boar' 
academy football 
team at Tam Luang, 
Thailand 

อนิโดนเิซยี Universitas Negeri 
 Yogyakarta 

28-29 ก.ย. 
61 

20 ศนูยก์ารแปล
ฯ 

ผศ. ดร. แพร 
จติตพิลงัศร ี

การสมัมนา rountable 
เสนอผลงานเรือ่ง
situating Southeast 
Asia in Translation 
Studies 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

Hong Kong Baptist 
University 

1-8 
กรกฎาคม 
2561 

21 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

ไปทําวจัิยและการ
แลกเปลีย่น ดา้นการวจัิย
และนวัตกรรม ประจําปี 
2017-2018 ภายใต ้
โครงการ Newton Fund
โครงการวจัิย British – 
Thai Collaboration on 
National Corpora: 
Capacity, Mobility, 
Research ซึง่รว่มมอืกบั 
Dr. Andrew Hardie 
อาจารยป์ระจําภาควชิา 
Linguistics and 
English Language และ
ผูอํ้านวยการ Centre for 
Corpus Approaches to 
Social Science  
 
 
 
 
 
 

สหราช
อาณาจักร 

ไดรั้บเลอืกจาก British 
Academy ประเทศสหราช
อาณาจักร ใหไ้ปทําวจัิย ณ  
มหาวทิยาลยั Lancaster 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

 เป็น
ระยะเวลา 1 
ปี ตัง้แตว่ันที ่
1 ตลุาคม 
2560 – 30 
กนัยายน 
2561 
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22 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

ไปทําวจัิยตา่ง ประเทศ 
(รอบที ่3 ปีงบประมาณ 
2561) ณ Anglo-
American University 
in Prague โดยจะเขยีน
และตพีมิพง์านวจัิย
หวัขอ้ "Witch-Hunting 
with History: A Study 
of Thai and Czech 
Nationalism— Chit 
Phumisak and Václav 
Havel” รว่มกบั
ศาสตราจารย ์ดร.Milada 
Polišenská รอง
อธกิารบดแีละ 
ศาสตราจารยด์า้น
ประวัตศิาสตร ์การทตู 
และความสมัพันธ์
ระหวา่งประเทศ Anglo-
American University 
in Prague 

สาธารณรัฐเชก ณ Anglo-American 
University in Prague 

15 มถินุายน 
- 14 
กรกฎาคม 
2561 

23 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยาภรณ์ 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 28th 
Annual Meeting of the 
Southeast Asian 
Linguistics Society ณ 
Wenzao Uruline 
University of 
Languages ประเทศ
ไตห้วัน และ The 
genetic relationship 
between the Tai 
dialects of Sukhothai 
and Ayutthaya และ
ไดรั้บเชญิใหไ้ปบรรยาย
พเิศษในหวัขอ้ผลงาน
วชิาการเรือ่ง Old Thai 
and the arrival of Thai 
in Central Thailand 
และ The state of the 
arts of the Kra Dai 
Language family ใน
การประชมุ 28th 
Annual Meeting of the 
Southeast Asian 
Linguistics Society 
(SEALS28) นําเสนอ
ผลงานวจัิยเรือ่ง 
Subgroup structure of 
Southwestern Tai 
based on early 
phonological 
Innovations 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไตห้วัน การประชมุ 28th Annual 
Meeting of the 
Southeast Asian 
Linguistics Society 
(SEALS28) 

16-23 
พฤษภาคม 
61 
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24 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.วรติตา 
ศรรัีตนา 

งานเสวนาหวัขอ้ 
“ปรัชญาในศลิป์แหง่ฟ
รันซ ์คาฟกา” 
["Philosophy in the 
Art of Franz Kafka"]
เป็นองคป์าฐกบรรยาย
หวัขอ้ “ฟรันซ ์คาฟกา 
โลกแหง่สิง่ของ 
การเมอืงหลงั เบ็ดเสร็จ
นยิม และความลา้สมัย
แหง่มนุษย:์ อา่นคาฟกา
ไปกบักนึเธอร ์อันเดอรส์ 
วาตซลฟั ฮาเวล และ
ดอนนา ฮาราเวย”์ 
[“Franz Kafka, the 
World of Things, 
Post-Totalitarian 
Politics and 
Obsolescence of 
Human - kind: 
Reading Kafka with 
Günther Anders, 
Václav Havel and 
Donna Haraway”]  

กรงุฮานอย 
สาธารณรัฐ
สงัคมนยิม
เวยีดนาม 

สถานทตูสาธารณรัฐเชก็
ประจํากรงุฮานอยและ คณะ
ผูจั้ดงานเทศกาลคาฟกา 
(Kafka Festival 2018) 

13 เมษายน 
2561 

25 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.น้ําทพิย ์ 
เมธเศรษฐ 

International 
Research Conference 
for Modern Japanese 
Literary Studiesรว่ม
การอภปิรายกลุม่กบั
อาจารยส์ถาบนัอืน่ ใน
หวัขอ้“Gazing from 
Thailand / Gazing 
toward Thailand – 
Acceptance in Modern 
Japanese Literature”  

ญีปุ่่ น Association for Modern 
Japanese Literary 
Studies  

26-พ.ย.-60 

26 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ปวติร มหา
สารนัินทน ์ 

เสนอบทความวชิาการ
ในการประชมุนานาชาติ
หวัขอ้ "Hong Kong 
Belt Road 2017 - City-
to-City Cultural 
Exchange 
Conference" เสนอ
ผลงานเรือ่งเรือ่ง " 
Cross-Cultural 
Exchange Policy and 
Challengers in 
Contemporary Thai 
Theatre" 

ฮอ่งกง คณะละคร Zuni 
Icosahedron 

6-11 ธค. 60 
ณ Hong 
Kong 
Cultural 
Centre 

27 ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ชศูร ีมวีงศ์
อโุฆษ 

ประชมุวชิาการ „5 
thailändisches 
Germanistentreffen" 
เสนอผลงานเรือ่ง
สงครามในบทกวนีพินธ์
เยอรมันยคุบาร็อค 

ไทย สาขาวชิาภาษาเยอรมัน 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

18-19 
สงิหาคม 
2561 

28 

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่  

เดนิทางไปรนําเสนอ
ผลงานเรือ่งสถานการณ์
และแนวทางพัฒนาการ
เรยีนการสอนภาษา
เกาหล ีระดบั
มัธยมศกึษา ในประเทศ
ไทย 

เกาหล ี
สมาคมการสอนภาษา
เกาหล ีแหง่สาธารณรัฐ
เกาหล ี

15-ก.ย.-61 
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29 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ยพุวรรณ  
โสภติวฒุวิงศ ์

เขา้รว่มอภปิรายในงาน 
"The Sixth Osaka 
University 
International Forum 
on Japanese 
Language and 
Culture" เสนอผลงาน
เรือ่งสภาพและปัญหา
การเรยีนการสอน
ภาษาญีปุ่่ นในประเทศ
ไทย 

ญีปุ่่ น Osaka University 16 ม.ีค. 
2561 

30 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์ 
จัตทุะศร ี

เดนิทางไปเสนอผลงาน
ทางวชิาการในงาน
สมัมนาระดบันานาชาต ิ
"International 
Panji/Inao Seminar 
2018" ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของงาน "International 
Panji/Inao Festival 
2018" เสนอบทความ 2 
เรือ่ง คอื "Inao by King 
Rama II: The Panji 
Adaptation and 
Distinctive 
Characteristics of Thai 
Dramatic Literature" 
และ "The Panji/Inao 
Tradition in Thailand" 

อนิโดนเีซยี จัดโดย The Ministry of 
Education and Culture 
of Indonesia 

10 - 11 
กรกฎาคม 
2561 

31 ศลิปการ
ละคร 

ศ.พรรัตน์ ดํารงุ การประชมุนานาชาต ิ
The 2 nd 
International 
Conference on Dance 
Education (ICONDE) 
เสนอบทความวจัิยชือ่ 
“Refreshing the Spirit 
of Creativity in 
Northern Thailand 
Dance: The 
Ecosystem of 
Performance in the 
Lanna Wisdom 
School, Chiangmai"  

กรงุ
กวัลาลมัเปอร ์
ประเทศ
มาเลเซยี 

NUSANTARA Research 
Center Performing Arts  

1-5 สค. 61 

32 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เขา้รว่มประชมุระดบั
นานาชาต ิหวัขอ้ "The 
Sixteenth 
International 
Conference on New 
Directions in 
Humanities" เสนอ
บทความวชิาการ เรือ่ง " 
Reconfiguration of 
Literary Theory in the 
21st Century" 

ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

The New Direction in 
the Humanities 
Research Network, 
University of 
Pennsylvania 

5-7 
กรกฎาคม 
2561 

33 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เขา้รว่มประชมุระดับ
นานาชาต ิหวัขอ้ "The 
Sixteenth International 
Conference on New 
Directions in 
Humanities" เสนอ
บทความวชิาการ เรือ่ง " 
Reconfiguration of 
Literary Theory in the 
21st Century" 

ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

The New Direction in 
the Humanities 
Research Network, 
University of 
Pennsylvania 

5-7 
กรกฎาคม 
2561 
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34 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เขา้รว่มประชมุระดบั
นานาชาต ิหวัขอ้ 
"America's Asia, Asia's 
America" เสนอ
บทความวชิาการ เรือ่ง 
"Politics of Space and 
Poetics of Desire: 
Reading David 
Young's Novels on 
Bangkok" 

ประเทศ
สงิคโปร ์

The US Embassy in 
Singapore, Asia 
Research Institute and 
Wan Boo Sow Chinese 
Research Centre 
,National University of 
Singapore  

13-14 
สงิหาคม 
2561 

35 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ภาวด ีสาย
สวุรรณ 

การประชมุ LITM 
Conference 
2017(Language in the 
Media 2017: 
Media(is)ing(Trans) 
nationalism เสนอ
ผลงานเรือ่งThe 
competition between 
Thai and English in 
the domain of media 
in Thailand  

Cape 
Town,Africa 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิLanguage in 
the Media 2017: 
Media(is)ing(Trans) 
nationalism 

18-20
ตลุาคม 
2560 

36 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ภาวด ีสาย
สวุรรณ 

การประชมุ X-SCAPES: 
The 10th Linguistic 
Landscape Workshop"  
เสนอผลงานเรือ่ง"Public 
space of masculinity 
in Bangkok"  

ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์

  1-5 พ.ค.61 

37 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.นริดา 
จติรกร 

Linguistics Beyond 
and Within - 
International 
Linguistics 
Conference in Lublin 
2017 

Lublin ประเทศ
โปแลนด ์

The Institute of English 
Studies at the John Paul 
II Catholic University of 
Lublin, Poland  

18-19 
ตลุาคม 
2560  

38 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เขา้รว่มประชมุ "The 1st 
China-South and 
Southeast Asia 
University Rectors 
Forum" 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

Yunnan University 24-29 
พฤศจกิายน 
2560 

39 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เขา้รว่มสมัมนาวชิาการ
ระดบันานาชาตใินหวัขอ้ 
"พลวัตและพัฒนาการ
การเรยีนการสอน
ภาษาไทยในภมูภิาค
เอเชยีแปซฟิิก" 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

ฝ่ายพัฒนาความเป็น
นานาชาตแิละสง่เสรมิ
ภาพลกัษณ์องคก์ร คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ รว่มกบั
มหาวทิยาลยัภาษาและ
การคา้ตา่งประเทศกวางตุง้ 

7-10 
มกราคม 
2561 

40 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

Restoration Asia V ไทย หอภาพยนตร ์และ Japan 
Foundation  

6 เมษายน  

41 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

The 22nd SEAPAVAA 
Conference AV 
Archives Beyond 
Boundaries  

ไทย South East Asia Pacific 
Audio Visual Archives 
Association 

10-12 
เมษายน 

42 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

ผศ.จนิดารัตน์ 
เบอรพันธุ ์

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

43 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ  เปรม
สมทิธิ ์

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 
 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 

44 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.เนณุภา  สภุ
เวชย ์

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

45 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.วชริาภรณ์ 
คลงัธนบรูณ์  

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

46 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.นยา  สจุ
ฉายา 

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

47 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.สรคม  ดสิ
สะมาน 

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

48 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

ผศ.ดร อรนุช 
เศวตรัตนเสถยีร 

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

49 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์
ศรบีรสิทุธิส์กลุ 

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

50 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดร.เสาวภา 
หลมิวจิติร 

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

51 บรรณารักษศ
าสตร ์ 

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทปี 

The International 
Forum on Data, 
Information, and 
Knowledge for Digital 
Lives 

ไทย ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13-15 
พฤศจกิายน 
2560 

52 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี 

อ.สภุาพร บญุรุง่  เขา้รว่มงานประชมุ
วชิาการนานาชาตริว่มกบั
เกาหลศีกึษา-ไทยศกึษา
(KTAC'5) 

ไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 19-20 
กรกฎาคม 
2561 

53 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี 

อาจารยส์ภุาพร  
บญุรุง่ 

เขา้รว่มงานสมัมนาการ
จัดการเรยีนการสอน
ภาษาเกาหล ีระดบั
นานาชาต ิประจําปี 
๒๕๖๑ 

ไทย มหาวทิยาลยัศลิปากร 29-31 
มนีาคม 
2561 

54 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี 

อ.อสิรยิา พาท ี เขา้รว่มงานประชมุ
วชิาการนานาชาตริว่มกบั
เกาหลศีกึษา-ไทยศกึษา
(KTAC'5) 

ไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 19-20 
กรกฎาคม 
2561 

55 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี 

อ.ธเนศ สายจติ
บรสิทุธิ ์

เขา้รว่มงานประชมุ
วชิาการนานาชาตริว่มกบั
เกาหลศีกึษา-ไทยศกึษา
(KTAC'5) 

ไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 19-20 
กรกฎาคม 
2561 

56 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี 

อ.ชนามาศ เพ็ง
สมบรูณ์ 

เขา้รว่มงานประชมุ
วชิาการนานาชาตริว่มกบั
เกาหลศีกึษา-ไทยศกึษา
(KTAC'5) 

ไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 19-20 
กรกฎาคม 
2561 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 

57 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี 

อ.ชนามาศ เพ็ง
สมบรูณ์ 

เขา้รว่มงานสมัมนาการ
จัดการเรยีนการสอน
ภาษาเกาหล ีระดบั
นานาชาต ิประจําปี 
2561 

ไทย มหาวทิยาลยัศลิปากร 29-31 
มนีาคม 
2561 

58 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

โครงการแสวงหาความ
รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั
ในสาธารณรัฐประชาชน
จนี เพือ่กระชบั
ความสมัพันธแ์ละขยาย
กรอบความรว่มมอื
โครงการตา่งๆ ระหวา่ง
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัใน
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

ฝ่ายพัฒนาความเป็น
นานาชาตแิละสง่เสรมิ
ภาพลกัษณ์องคก์ร คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

17-22 
มถินุายน 
2561 
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ดานนิสติ 

 นิสิตไดรับรางวัล   
นิสิตปจจุบัน  23 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   23 รายการ  
นิสิตปจจุบัน  1 คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  1 รายการ  
ศิษยเกา  6 คน  ไดรับรางวัลระดับชาติ   6 รายการ 
ศิษยเกา  1  คน  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  1 รายการ 
 

นิสิตปจจุบันไดรับรางวัล  นิสิต 23 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ  23  รายการ  
 

ลําดบัที ่ รางวัล ภาควชิา ชือ่ -นามสกลุ รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 1 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.กลุวด ี
รัตนพรมงคล 

การแขง่ขนัภาษาจนี
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่
15 (นานาชาต)ิ 
ระดบัอดุมศกึษา 

รางวัลชมเชยเพชรยอด
มงกฎุ 

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั 
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

2 2 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.จณิณพัต 
วชริธรรมพร 

การประกวดแขง่ขนั
สนุทรพจนภ์าษาจนีภาค
เยาวชน ประจําปี 2561 

รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั
หนึง่ ระดบัอดุมศกึษา 

สมาคมจงหวัแหง่
ประเทศไทย 

3 3 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ทฤฑมน 
จันทรธ์น
ไพบลูย ์

การแขง่ขนัสือ่ 
multimedia 

รางวัลชนะเลศิอันดบั 2 สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

4 4 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.ธนปัฐว ์
วงษ์เสงีย่ม 

การแขง่ขนัภาษาจนี
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่
15 (นานาชาต)ิ 
ระดบัอดุมศกึษา 

รางวัลชมเชย มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั 
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

5 5 ภาษาไทย น.ส.นลนิ 
สนิธปุระมา 

การคดัเลอืกผูส้มควร
ไดรั้บรางวัล “เยาวชน
ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ 
ดา้นการพดู การอา่น 
การเขยีน ประจําปี 
2561”  

ไดรั้บรางวัล “เยาวชนผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ ประจําปี 
2562 

กรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 

6 6 ภาษาองักฤษ น.ส.บญุญา
วาสน ์ มันตา
นนท ์

การแขง่ขนักลา่วสนุทร
พจนภ์าษาองักฤษในที่
ชมุชนระดบัชาต ิประจําปี 
2561 ภายใตค้วาม
รว่มมอืระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิารและ
สมาคมการพดู
ภาษาองักฤษ (ประเทศ
ไทย) 

ไดรั้บรางวัลรองชนะเลศิ
อนัดบั 1 

กระทรวงศกึษาธกิาร
และสมาคมการพดู
ภาษาองักฤษ 
(ประเทศไทย) 

7 7 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.พชิชาภา 
เตชะวญิ�ู
ธรรม 

การแขง่ขนัภาษาจนี
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่
15 (นานาชาต)ิ 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชมเชยเพชร
ยอดมงกฎุ 

มลูนธิริม่ฉัตร รว่มกบั 
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

8 8 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.พมิพ์
ภาณณิ โชติ
มา 

การแขง่ขนัตอบคําถาม
ความรูท่ั้วไปเกีย่วกบั
ประเทศเยอรมน ี

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิอนัดับ 
2 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

  9 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.พมิพ์
ภาณณิ โชติ
มา 

การแขง่ขนัสือ่ 
multimedia 

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิอนัดับ 
2 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

9 10 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ภัทรจรีา 
รุง่สกลุลขิติ 

การแขง่ขนัตอบคําถาม
ความรูท่ั้วไปเกีย่วกบั
ประเทศเยอรมน ี

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิอนัดับ 
2 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

10 11 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.มนัญ
ชยา ใจงาม 

การแขง่ขนัสือ่ 
multimedia 

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิอนัดับ 
2 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 



ลําดบัที ่ รางวัล ภาควชิา ชือ่ -นามสกลุ รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

11 12 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.รัชนกีร 
จันทหาร 

แสดงละครหุน่รว่มสมัย
เรือ่ง "สนิไซสงิฝ่ังโขง"  
ณ สปป.ลาว แสดง (3 
แหง่ คอื ศนูยว์ัฒนธรรม
เด็ก มหาวทิยาลยั
แหง่ชาตลิาว และ รร.
ศลิปะแหง่ชาต)ิ 

ไดรั้บคดัเลอืกไปรว่มแสดง คณะ
ศลิปกรรมศษาตร ์ม.
ขอนแกน่ 

12 13 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.รนิรดา 
ธนาโนวรรณ 

การแขง่ขนัการพดู
ภาษาเยอรมัน 

รางวัลชนะเลศิอันดบั 1  สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

13 14 ภาษาไทย น.ส.วริสิา  
สมพงษ์ 

การประกวดงานเขยีน
สารคด ี(ประเภทบคุคล) 
โครงการภาษาไทย
สญัจร  2561 ตอน "สาร
คดสีรา้งสรรค:์ กอ่เรือ่ง
สรา้งภาพ" 

ไดรั้บรางวัลชมเชย  จาก
ผลงานเรือ่ง "องคค์วามรู ้
นอกตําราทีห่มูบ่า้นอนุรักษ์
แย ้จังหวัดสพุรรณบรุ"ี 

สถาบนัภาษาไทยสิ
รนิธร จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
ประจําปี 2561 

14 15 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.สริพัิชญ ์
ชยักติตภิรณ์ 

โครงการแขง่ขนัรอ้ง
เพลงภาษาฝร่ังเศส 
"Asiapacvision" ณ กรงุ
ไทเป ไตห้วัน 

ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น
ตวัแทนประเทศไทยเขา้
รว่มแขง่ขนัทีป่ระเทศ
ไตห้วัน 

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทย 

15 16 ภาษาไทย นายก
รกฎา    บญุ
วชิยั 

การประกวดรางวัล "วาระ 
๖ ทศวรรษ สมาคม
ภาษาและหนังสอืแหง่
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถัมภ"์ 

ไดรั้บรางวัลชมเชย 
ประเภทบทวจิารณ์
วรรณกรรม 

สมาคมภาษาและ
หนังสอืแหง่ประเทศ
ไทย ในพระบรม
ราชปูถัมภ ์

16 17 ภมูศิาสตร ์ นายกมัปนาท 
ศริเิรอืง 

การนําเสนอบทความ
วชิาการในการประชมุ
วชิาการบณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละนานาชาติ
ครัง้ที ่8   

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

17 18 ภาษา
ตะวันออก 

นายกตินัิทธ ์
ออ่นส ี 

แขง่ขนัเรยีงความภาษา
เกาหล ีในงาน 제 6 회 
동남아시아 
성균한글백일장 ณ 
ประเทศเวยีดนาม 

ไดรั้บรางวัลชมเชย Sungkyunkwan 
University 

18 19 ภาษาไทย นายณัฐกฤช 
ตะเภานอ้ย 

การประกวดคําประพันธ์
ไหวค้ร ู

ไดรั้บรางวัลรองชนะเลศิ
อนัดบั 2 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

19 20 ภาษาไทย นายธนบตัร 
ใจอนิทร ์

การประกวดหนังสอืดเีดน่
รางวัล "เซเวน่บุค๊อ
วอรด์" ประจําปี 2561 

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ 
ประเภทรางวัลนักเขยีนรุน่
เยาว ์ หมวดกวนีพินธ ์

ซพีอีอลล ์

  21 ภาษาไทย นายธนบตัร 
ใจอนิทร ์

การประกวดหนังสอืดเีดน่ 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
ประจําปี 2562 

ไดร้างวัลหนังสอืดเีดน่ 
ประเภทหนังสอืสําหรับเด็ก
วัยรุน่อาย ุ12 - 18 ปี (บท
รอ้ยกรอง) 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

20 22 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

นายธนพนต ์
ดา่นภักด ี

การแขง่ขนัการเขยีน
เรยีงความภาษาเยอรมัน 

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิอนัดับ 
1 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

21 23 ภาษาไทย นายภรูทัิต 
หงษ์ววิัฒน ์

การประกวดคําประพันธ์
ไหวค้ร ู

ไดรั้บรางวัลรองชนะเลศิ
อนัดบั 1 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

22 24 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

นายอภชิาต 
ผลพานชิ
เจรญิ 

การแขง่ขนัสือ่ 
multimedia 

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิอนัดับ 
2 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

23 25 ภาษา
ตะวันออก 

นายอภสิทิธิ ์ 
ตร่ัน การประกวดสนุทรพจน์

ภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา  ครัง้ที ่
17 

ไดรั้บรางวัลรองชนะเลศิ
อนัดบัสอง 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา  และ
สํานักงานสง่เสรมิ
การเรยีนการสอน
ภาษาจนีนานาชาต ิ 
(HANBAN) 
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นิสิตปจจุบันไดรับรางวัล  นิสิต 1 คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  1  รายการ  
 

ลําดบัที ่ ภาควชิา ชือ่ -นามสกลุ รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ
ประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการประกวด 

1 ภาษา
ตะวันออก 

น.ส.ลภัสรดา 
ลกัษณา 

แขง่ขนัเรยีงความภาษา
เกาหล ีในงาน 제 6 회 
동남아시아 
성균한글백일장 ณ ประเทศ
เวยีดนาม 

ไดรั้บรางวัล
ผลงานอนัยอด
เยีย่ม 

Sungkyunkwan University 

 
 
 



ศิษยเกาไดรับรางวัล ศิษยเกา 6 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ 6 รายการ 
 

ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่ -นามสกลุ รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 ภาษาไทย ดร.วรศิรา อนันตโท สภาวจัิยแหง่ชาต:ิ รางวัล
วทิยานพินธ ์ 

ไดรั้บรางวัลวทิยานพินธ์
ระดบัดมีาก จาก
วทิยานพินธเ์รือ่ง “จามเทวี
บชูา: การผลติซ้ําตํานาน
และการสรา้งพธิบีวงสรวง
ในสงัคมไทยรว่มสมัย 

สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

2 ภาษาไทย ดร.ไอยเรศ บญุฤทธิ ์ สภาวจัิยแหง่ชาต:ิ รางวัล
วทิยานพินธ ์ 

ไดรั้บรางวัลวทิยานพินธ์
ระดบัด ีจากวทิยานพินธ์
เรือ่ง “วัตถมุงคลทางดนตรี
ไทยในสงัคมไทยรว่ม
สมัย: การสรา้ง 
ความหมาย และบทบาท” 

สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

3 ภาษาไทย น.ส.จตพุร เพชรบรูณ์      รางวัลสภาวจัิยแหง่ชาต ิ: 
รางวัลวทิยานพินธ ์ 

รางวัลวทิยานพินธ ์ระดบัด ี
วทิยานพินธ ์เรือ่ง "ความ
เชือ่และบทบาทของ
ประเพณีทานธัมมข์องกลุม่
ชาตพัินธุไ์ททีตํ่าบลเวยีง
พางคํา อําเภอแมส่าย 
จังหวัดเชยีงราย"  อาจารย์
ทีป่รกึษาหลกั : 
ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.
ศริาพร ณ ถลาง (สาขา
ปรัชญา)   ประกาศ ณ 
วันที ่ 9 มกราคม 2561 

สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

4 ภาษาไทย น.ส.นชิานันท ์นันทศริิ
ศรณ์ 

การประกวดผลงานวจัิย"
กองทนุรัชดาภเิษกสมโภช 
ประจําปี 2560"  

ไดรั้บรางวัลผลงานวจัิย
ดเีดน่ ประเภทนสิติระดับ
ปรญิญาโท 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

5 ภาษาไทย น.ส.วกลุ  มติรพระ
พันธ ์

รางวัลสภาวจัิยแหง่ชาต ิ: 
รางวัลวทิยานพินธ ์ 

รางวัลวทิยานพินธ ์ระดบัด ี
วทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"วรรณกรรมและพธิกีรรม
บอกตวัตนคนพลัดถิน่ของ
ชาวไทลือ้เมอืงยอง 
หมูบ่า้นรม่โพธิท์อง ตําบล
ทา่กอ๊ อําเภอแมส่รวย 
จังหวัดเชยีงราย"  อาจารย์
ทีป่รกึษาหลกั : 
ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.
ศริาพร ณ ถลาง (สาขา
ปรัชญา)   ประกาศ ณ 
วันที ่ 9 มกราคม 2561 

สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

6 ศลิปการ
ละคร 

นายยิง่ยศ ปัญญา รางวัลนาฎราช ครัง้ที ่9 ไดรั้บรางวัลบทโทรทัศน์
ยอดเยีย่ม เรือ่ง "รากนค
รา"  

สมาพันธส์มาคม
วชิาชพี
วทิยกุระจายเสยีง
และวทิยโุทรทัศน ์ 

 
ศิษยเกาไดรับรางวัล ศิษยเกา 1 คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 1 รายการ 
 

ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่ -นามสกลุ รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/แขง่ขนั หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.นภัส รอดบญุ  มผีลการเรยีนดเีดน่ ไดรั้บทนุเพือ่เรยีนปีที ่2 
ตลอดปีการศกึษา 2561 

โรงเรยีนระบํารว่มสมัย 
Alvin Ailey School 
ประเทศสหรัฐ 
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 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ  จํานวน 117 คน 
 
นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ 

ลําดับ ชื่อนิสิต ระดับชั้น ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานทีใ่หทุน 
1 Piraya 

Puapanichya 
ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคฤดู

รอ้น 2560) 
แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Institut de Langue et 
de Culture Françaises, 
Université Catholique 
de Lyon (ILCF) 

2 Ms. Supanida 
Kahanurak 

ปรญิญาตร ี

March - July 2017 MOU (U-level) Sciences Po 
3 Ms. Napath 

Kosolsuparat 
ปรญิญาตร ี

Feb - June 2017 MOU (U-level) 
Victoria University of 
Wellington 

4 Ms. Aticha 
Kasemthongsri 

ปรญิญาตร ี

Jan - May 2017 MOU (U-level) 
National Taiwan 
University 

5 Mona Surach  ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

University of Hawaii, 
United State 

6 Mona Surach  ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

University of Hawaii, 
United State 

7 Ms. Mona Surach ปรญิญาตร ี
August 2017 - May 2018 MOU (U-level) 

Hawaii at Manoa, 
University of 

8 นางกฤตมิา  ศภุศรี
สนุทร 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Hankuk U. 

9 นางสาวจณิณพัต รา่ง
นอ้ย 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Seoul National 
University 

10 นางสาวชนติรา ประ
ทบี  ณ ถลาง 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Beijing Language 
University And Culture 

11 นางสาวชลติา ไวโร
จนกจิ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Fudan University 

12 นางสาวโสมรัศมิ ์เทศ
เทวนิากร 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Fudan University 

13 นางสาวสธุดิา นิม่กลุ
รัตน ์

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Shanghai Jiao Tong 
University 

14 นางสาวสชุานาถ 
ทองสกุ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัฉงฉิน่ 

15 นางสาวกชพร อศัว
ภาคย ์

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัเซีย่เหมนิ  

16 นางสาวจฑุามาศ 
แยม้สขุเสร ี

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัถงจี ้ 

17 นางสาวธนปัฐว ์วงษ์
เสงีย่ม 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัภาษาและ
วัฒนธรรมปักกิง่ 



ลําดับ ชื่อนิสิต ระดับชั้น ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานที่ใหทุน 
18 นางสาวกนัตฤ์ทัย จง

รักษ์ 
ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 

(MOU) 
Chiba University 

19 นายคณนิ พรพรรณนุ
กลู 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Chiba University 

20 นางสาวปณติตรา 
อมรกติตสิาร 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Chiba University 

21 นางสาวเตชนิ ีนาค
จํารัสศร ี

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Daito Bunka 
University 

22 Ms. Araya Kasihat  ปรญิญาตร ี
Oct 2016 - Aug 2017 MOU (U-level) Doshisha University 

23 นางสาวรัฐนันท ์
ขนุทอง 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Doshisha University 

24 นางสาวอตกิานต ์
สวนทว ี

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Doshisha University 

25 นางสาวณัฐธดิา สม
รักษ์ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Fudan University 

26 Ms. Chutimon 
Leetrakul 

ปรญิญาตร ี

Sep 2017 - Sep2018 MOU (U-level) 
Fukuoka Women's 
University 

27 Ms. Thansinee 
Reogkwanyongme
e 

ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Hiroshima University 
28 Ms. Tanchanok 

Iampirom 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Hiroshima University 
29 Mr. Noparada 

Sirisatien 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Hiroshima University 
30 Ms. Apisara 

Treyawan 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Hiroshima University 
31 Mr. Krisada 

Thanaethanapong 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Hiroshima University 
32 Ms. Lamiss 

Sadlaeh 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Hiroshima University 
33 Ms. Voravaran 

Akarapongpisak 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Hiroshima University 
34 นายภวูชิ กงัสภัทรกลุ ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 

(MOU) 
 
 

Hiroshima University 
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35 นางสาวธญีญรัศม ์

เจนวพิชิย ์
ปรญิญาตร ี

1 ภาคการศกึษา( ภาคปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Hiroshima University 

36 นางสาวนภัสสร  ตัง้
เตมิทรัพย ์

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Hiroshima University 

37 นายภานุมาส  รจุนิา
นนท ์

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Hiroshima University 

38 นายภาคนิ ฉัตรรุง่
ชวีัน 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Hitotsubashi 
University 

39 นางสาวศศปิภัสร ์
งามจรรยาภรณ์ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Hokkaida  University 

40 Kasama Kosalanon ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคฤดู
รอ้น 2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Hokkaido University 

41 นางสาวพชิชาพร 
ประดษิฐพฤกษ์ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Hokkaido University 

42 นายพรษิฐ ์สงัขศ์ร ี ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Hokkaido University 

43 นางสาวศภุวรรณ 
ใหญเ่สมอ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Kanazawa  University 

44 Ms. Nattanit 
Buranaosot 

Arts Oct 2016 - Sep 2017 MOU (U-level) Kanazawa University 
45 นางสาวพมิพธ์นญิา 

จนิดาพล 
ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 

(MOU) 
Kanazawa University 

46 นางสาวชยาภรณ ์
สรุวด ี

ปรญิญาตร ี (ภาค ปลาย 2560-ภาคตน้ 
2561) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Kansai University 

47 นางสาวมนัสนันท ์
ดา่นมงคลทพิย ์

ปรญิญาตร ี (ภาค ปลาย 2560-ภาคตน้ 
2561) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Kansai University 

48 นางสาวชยาภรณ ์
สรุวด ี

ปรญิญาตร ี (ภาค ปลาย 2560-ภาคตน้ 
2561) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Kansai University 

49 นางสาวศภุวรรณ บวร
เกยีรตแิกว้ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Kyoto Notre Dame 

50 Ms. Preechaya 
Prayongsap 

ปรญิญาตร ี

Oct 2016 - Sep 2017 MOU (U-level) Kyoto University 
51 นายชติพัิทธ ์พุม่

ดนตร ี
ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 

(MOU) 
Kyoto University of 
Foreign Studies 

52 นางสาวอจัฉรา 
เสาวคนธ ์

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Kyung Hee University 
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53 นางสาววราล ีบญุ

รอด 
ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 

(MOU) 
Nagoya U. 

54 นางสาวอภริณี บญุญ
ฐติพัินธ ์

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Rikkyo  University 

55 Ms. THAMSIRISUP 
Marisa  

ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan 
Ritsumeikan 
University 

56 Ms. 
PUNSAPSAWAT 
Thunyatorn  

ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan 
Ritsumeikan 
University 

57 Ms. LIU, Yu-Ting ปรญิญาตร ี
April – August 2017 AIMS-Japan 

Ritsumeikan 
University 

58 นางสาวฉัตรยีา ธนา
กจิเจรญิสขุ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Saitama University 

59 นายธนพัทธ ์ภักด ี ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Saitama University 

60 นางสาวพมิพพ์ชร 
คณุโสภา 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Saitama University 

61 นางสาวกานตม์ณี 
พฤทธพัิฒนะพงศ ์

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Shanghai Jiao Tong 
University 

62 Mr. RYAN 
BENEDICT 
REBUSTILLO 

ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Sophia University 
63 Ms. CHADHAPORN 

ANGPRAPHAPORN
CHAI 

ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Sophia University 
64 Ms. PORNPAILIN 

SARNYOS 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Sophia University 
65 Mr. JIRAYU 

ARAYAPRAYOON 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Sophia University 
66 นางสาววณัิชชา พี

รพัฒนโภคนิ 
ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 

(MOU) 
Tohoku University 

67 นางสาวธนัตตยิา รุง่
ธรรม 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Tohoku University 

68 นางสาวชลกร แพรัต
นกลุ 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 
 
 
 

Toyoeiwa University 
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69 นางสาวปันรว ีทรง

วัฒนา 
ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 

(MOU) 
Toyoeiwa University 

70 Mr. Phunnattha 
Manutham  

ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Tsukuba, University of 
71 Ms. Passachon 

Siripoke 
ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Tsukuba, University of 
72 Panalee 

Wongsahan 
ปรญิญาตร ี

1 ภาคการศกึษา( ภาคฤดู
รอ้น 2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Waseda University 

73 Ms. Jiratchaya 
Kingmanee 

ปรญิญาตร ี

April – August 2017 AIMS-Japan Waseda University 
74 นางสาวชตุมิณฑน ์

หลตีระกลู 
ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 

(MOU) 
WJC (World of 
Japanese 
Contemporary 
Culture) 

75 นางสาวพศิทุธิ ์ชืน่ใจ ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัเกยีวโต 

76 นางสาวกณัฐาภรณ์ 
แอง่สมบตั ิ

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัวาเซดะ 

77 นางสาวธรรศภร ตนั
วทิยา 

ปรญิญาตร ี 1ปี(ภาคตน้-ปลาย  2560) แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัวาเซดะ 

78 Ms. Thachaporn 
Supparatanapinyo 

ปรญิญาตร ี

Aug 2017 - Jan 2018 AIMS-ASEAN 
Brunei Darussalam, 
University of 

79 Mr. Chonlasuang 
Pornsooksawang 

ปรญิญาตร ี

Aug 2017 - Jan 2018 AIMS-ASEAN 
Brunei Darussalam, 
University of 

80 นางสาวทัชชภร  ศภุ
รัตนภ์ญิโญ 

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้ 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยับรไูน 

81 นางสาววงพลอย 
อนุรักษ์พฒุ ิ

ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Boden-Wurtternberg 
Scholarship 

82 Chanawong 
Kittiwisetkun 

ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Universidad De 
Murcia, Spain  

83 Chayutt Chayuti ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Universidad de 
Nebrija  

84 Thanyaporn 
Dokmaipum 

ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

85 Boonsita 
Chenkarnsuek 

ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

86 Narut Satrawaha ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Universidad de 
Nebrija  



ลําดับ ชื่อนิสิต ระดับชั้น ระยะเวลา ประเภททุน หนวยงานที่ใหทุน 
87 Isabella Silvestre ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 

2560) 
แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Universidad de 
Nebrija  

88 Yeewah Kitsomsub ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

89 Sutthida 
Watcharawichit 

ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

90 Nayarida 
Sanphanit 

ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

91 นางสาววารธิร ชยั
ปณธิพัินธ ์

ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคฤดู
รอ้น 2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

92 นางสาวพมิพธ์ร 
บณุยรังค 

ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคฤดู
รอ้น 2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

93 นางสาวปฏญิญา  
จันทรเ์พ็ญสรุยิา 

ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคฤดู
รอ้น 2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

94 นางสาวมัชฌมิา ลี
ละวัฒน ์

ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคฤดู
รอ้น 2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

95 นางสาวพริญาณ์ สุ
ขอนันตธรรม 

ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคฤดู
รอ้น 2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

96 Chayutt Chayuti ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Universidad de 
Nebrija  

97 Thanyaporn 
Dokmaipum 

ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

98 Boonsita 
Chenkarnsuek 

ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

99 Narut Satrawaha ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Universidad de 
Nebrija  

100 Isabella Silvestre ปรญิญาตร ี 1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Universidad de 
Nebrija  

101 Yeewah Kitsomsub ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

102 Sutthida 
Watcharawichit 

ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

103 Nayarida 
Sanphanit 

ปรญิญาตร ี
1 ปี ( ภาคตน้ - ปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Universidad de 

Nebrija  

104 Phichamon 
Thamasook 

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Nottingham Trent 

University 

105 Praewa 
Sirithanachai 

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) Nottingham Trent 

University 

106 Jirapa Bangvak ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคปลาย 
2560) 

แลกเปลีย่น (MOU) Nottingham Trent 
University 
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107 Ms. Unna Yarles 

ปรญิญาตร ี Sep 2017 - Jan 2018 AIMS-ASEAN 
Universiti Sains 
Malaysia 

108 Ms. Prangmas 
Anugul 

ปรญิญาตร ี Sep 2017 - Jan 2018 AIMS-ASEAN 
Universiti Sains 
Malaysia 

109 Ms. Papon Khram-
Orn 

ปรญิญาตร ี Sep 2017 - Jan 2018 AIMS-ASEAN 
Universiti Sains 
Malaysia 

110 Ms. Chanakan 
Wongsaengngam 

ปรญิญาตร ี Sep 2017 - Jan 2018 AIMS-ASEAN 
Universiti Sains 
Malaysia 

111 นางสาวมธรุนิ ธน
พันธ ์

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้ 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

U.of Malaya 

112 นายธนวฒัน ์มงคล
นติย ์

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้ 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

U.of Malaya 

113 นายสรุกานต ์ กติตพิี
รกร 

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้ 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

U.of Malaya 

114 นายณัฐพล  ศรจัีนทร ์ ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้ 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

U.Technologi MARA 

115 นายณัฐภัทร แซเ่บ ๊ ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้ 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

Uppsala U. 

116 นายรัญชน ์ สรุเนตร ปรญิญาตร ี 1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้ 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัโกลมิา 

117 นายวัชรนิทร ์ เฮง่
ประยรู 

ปรญิญาตร ี
1 ภาคการศกึษา( ภาคตน้ 
2560) 

แลกเปลีย่น 
(MOU) 

มหาวทิยาลยัโกลมิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดานการเรียนการสอน และบัณฑิต 
 1.นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program ในหลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต 

ในปการศึกษา 2561 นิสิตที่เขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม มีจํานวน 5 คน เปนนิสติรุนที่ 14     
และนิสิตรุนที ่10 –  11 จํานวน 15 คน ไดสําเร็จการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560 รายละเอียดดังน้ี 
 

1.นายศุภชัย ปติธรรมภรณ          วิชาเอกภาษาจีน    คะแนนเฉลี่ย = 4.00 
ปจจุบัน : ศึกษาตอ :ระดับปริญญาโท ดาน Management มหาวิทยาลัย HEC Paris ประเทศฝรั่งเศส  
 

2.นางสาวมณฑา  เบญจถาวรอนันท  วิชาเอกภาษาจีน   คะแนนเฉลี่ย = 3.93 
ปจจุบัน : ทํางาน : พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน สายการบินกาตารแอรเวย 

 
3.นางสาวทิพภา   ศิริสจัจวัฒน  วิชาเอกภาษาญี่ปุน   คะแนนเฉลี่ย = 3.93 

ปจจุบัน : ทํางาน : ลามและเจาหนาที่ธุรการ บริษัท Bandai Logipal (Thailand co.,Ltd 
 
4.นางสาวภริดา   จิรวุฒินันท  วิชาเอกภาษาญี่ปุน  คะแนนเฉลี่ย = 3.91 

ปจจุบัน : ทํางาน : อาจารยประจํา  โรงเรียนเจแปนฟาวน เดช่ัน กรุงเทพฯ 
 

5.นางสาวณัชชา   วิมไตรเมต  วิชาเอกภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย = 3.80 
ปจจุบัน : ทํางาน :  Take gap year 

 
6.นางสาวนลิน สินธุประมา  วิชาเอกภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย = 3.95 

ปจจุบัน : ทํางาน : รับจางอิสระ รับเขียนบทความ ทําคอนเทนท พสูจนอักษร 
 

7.นางสาวรดารัตน  ศรีพันธวรสกุล  วิชาเอกภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย = 3.88 
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

 
8.นางสาวเสาวภาคย  ขันมั่น  วิชาเอกภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย = 3.80 

ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 

9.นางสาวกมลวสุธ  จุติสมทุร   วิชาเอกศิลปะการละคร  คะแนนเฉลี่ย = 3.92 
ปจจุบัน : ทํางาน ครูสอนแอคต้ิงและรองเพลงที่แกรมมี่ /นักแสดงอิสระ/นักแปลอิสระ/ติวเตอรอิสระ 
 

10.นางสาวกฤตพร  มานุรัตนวงศ  วิชาเอกภาษาจีน   คะแนนเฉลี่ย = 3.80 
ปจจุบัน : ทํางาน : ติวเตอรอิสระ/ตามสถาบัน และงานแปล   
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11.นางสาววิชุมา   แกวมโนธรรม  วิชาเอกภาษาจีน   คะแนนเฉลี่ย = 3.89 
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต Fudan University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทันรัฐบาลจีน 
 

12.นางสาวอังควรา  กุลวรรณวิจิตร วิชาเอกภาษาจีน   คะแนนเฉลี่ย = 3.80 
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยจงกั๋วเหรินหมิน ประเทศจีน 
 

13.นางสาวอุบลทิพย  เช้ือเลก็  วิชาเอกภาษาจีน   คะแนนเฉลี่ย = 3.77 
ปจจุบัน : ทํางาน ติวเตอรอิสระ /เตรียมตัวเรียนศึกษาตอ 
 

14.นายพลรวี  ประเสริฐสม  วิชาโทภาษาศาสตร  คะแนนเฉลี่ย = 3.84 
ปจจุบัน : ทํางาน : ผูชวยวิจัยภาษาศาสตร / ติวเตอรอสระ และเตียมตัวศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
 

15.นางสาวณิชกานต  โชติบรรยง  วิชาโทวรรณคดีเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย = 3.86 
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ศึกษาภาษาจีน National Taiwan Normal University ไตหวัน 
 
 
นิสิตโปรมแกรมเกียรตินิยมรุนที่ 12 – รุนที่ 14 มีจํานวน ทั้งหมด 16 คน  
 
 

ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑติศึกษา  
ระดับปริญญาโท 46 คน  จํานวน  46 รายการ 
ระดับปริญญาเอก 21 คน   จํานวน  27 รายการ 
 

ขอมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 46 คน จํานวน 46 รายการ 

ลาํด ั
บ  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร 

ระดบั
คณุภาพ

งาน 
ชือ่วารสารวชิาการ 

/ การเผยแพร ่

1 กลวธิกีารตอบการแสดงความไม่
พอใจของผูโ้ดยสาร: กรณีศกึษา
พนักงานบรกิารผูโ้ดยสารภาคพืน้สาย
การบนิไทย 

นางสาวทัดดาว รัก
มาก 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารภาษาและ
วรรณคดไีทย 

2 พลวัตในนทิานเรือ่งศรธีนญชยัในสือ่
ส ิง่พมิพไ์ทยรว่มสมัย 

นางสาวอญัมาศ ภู่
เพชร 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารภาษาและ
วรรณคดไีทย 

3 การเลอืกสรรและการดดัแปลง
พงศาวดารจนีฉบับแปลไทยเป็นบท
ละครรําของหลวงพัฒนพงศภั์กด ี

นางสาวปารฉัิตร 
พมิล 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์

4 คําระบเุฉพาะในภาษาไทย นางสาววาสฏิฐ ี
สวุรรณพาณชิย ์

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารภาษาและ
วรรณคดไีทย 



ลาํด ั
บ  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร 

ระดบั
คณุภาพ

งาน 
ชือ่วารสารวชิาการ 

/ การเผยแพร ่

5 ปรจิเฉทการพดูของมัคนายกในวัด
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม: 
การศกึษาตามแนวชาตพัินธุว์รรณา
แหง่การสือ่สาร 
SPOKEN DISCOURSE OF 
"MARGANAYAKA" AT ROYAL 
TEMPLES IN NAKHONPATHOM 
PROVINCE: AN ETHNOGRAPHY 
OF COMMUNICATION 
APPROACH 

นางสาวแกม
กาญจน ์พทัิกษ์วงศ ์

ภาษาไทย ชาต ิ Veridian e-Journal 
ฉบบัภาษาไทย 

6 คําอา้งถงึพระสงฆไ์ทยสมัยสโุขทัย: 
การศกึษาเชงิประวัต ิ
REFERENCE TERMS FOR 
BUDDHIST THAI MONKS IN THE 
SUKHOTHAI PERIOD: A 
DIACHRONIC STUDY 

นายเอกพล ดวงศร ี ภาษาไทย ชาต ิ การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตดิา้น
ภาษาไทย "ววิธิ
ภาษาไทย" 

7 กลวธิกีารตอบถอ้ยคํานัยผกผันแบบ
ประชดประชนัในภาษาไทย: 
กรณีศกึษาคูส่นทนาทีม่สีถานภาพ
เทา่กนั  
RESPONDING STRATEGIES TO 
SARCASTIC IRONY IN THAI: A 
CASE STUDY OF SPEAKERS OF 
EQUAL STATUS 

นางสาวรัมภร์ดา 
กองชา้ง 

ภาษาไทย ชาต ิ การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตดิา้น
ภาษาไทย "ววิธิวจัิย
ภาษาไทย" 

8 กลวธิกีารเสนอความคดิเรือ่งความรัก
ชาตใินนริาศสมยัพระบาทสมเด็จพระ
มงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั 
THE INDOCTRINATION 
TECHNIQUES OF PATRIOTISM 
IN NIRAT COMPOSED IN THE 
REIGN OF KING VAJIRAVUDH 
(RAMA VI) 

นางสาวชนัญชดิา 
บญุเหาะ 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์ 

9 CONRAD'S HYMN TO 
COLONIALISM:  
LORD JIM AS THE REFLECTION 
OF WESTERN COLONIALISM AT 
ITS PEAK 

นางสาวนวรัชต คํา
สวุรรณ 

ภาษาองักฤษ ชาต ิ โครงการประชมุ
วชิาการบณัฑติศกึษา
ระดบัชาตสิรรพศาสตร์
สรรพศลิป์ ประจําปี 
2560 

10 L2 ACQUISITION OF WH-
OPERATOR MOVEMENT IN 
ENGLISH OPEN 
INTERROGATIVES BY L1 THAI 
LEARNERS: A CASE OF THE 
FAILED FUNCIONAL FEATURES 
HYPOTHESIS 
 
 
 
 
 
 
 

นายไพโรจน ์คณุา
นุปถัมภ ์

ภาษาองักฤษ นานาชาต ิ International 
Journal of 
Communication and 
Linguistic Studies 
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ลาํด ั
บ  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร 

ระดบั
คณุภาพ

งาน 
ชือ่วารสารวชิาการ 

/ การเผยแพร ่

11 กมัพชุสรุยิา: การผลติและการ
เผยแพรง่านเขยีนประวัตศิาสตรใ์น
กมัพชูาสมัยอาณานคิม ค.ศ. 1926-
1941 
KAMBUJASURIYA: THE 
PRODUCTION AND 
DISTRIBUTION OF HISTORICAL 
WRITINGS IN COLONIAL OF 
CAMBODIA, 1926-1941 

นายวฒุชิยั นาค
เขยีว 

ประวัตศิาสตร ์ ชาต ิ วารสารประวัตศิาสตร ์
ภาควชิาประวัตศิาสตร ์
คณะสงัคมศาสตร ์
มศว. 

12 สหายธรรม ญาตธิรรมกบัการสรา้ง
การยอมรับพทุธทาสภกิขใุนทศวรรษ 
2490 

นางสาวทวิาพร 
อภัยพัฒน ์

ประวัตศิาสตร ์ ชาต ิ วารสารประวัตศิาสตร ์
2560 

13 "โครงการตามพระราชดําร"ิ กบัการ
พยายามแกปั้ญหาชายแดนภาคใต ้
ระหวา่ง พ.ศ. 2521-2527  
THE ROYAL DEVELOPMENT 
PROJECTS IN THE SOUTHERN 
BORDER PROVINCES OF 
THAILAND BETWEEN 1978 AND 
1981 

นายกฤตวชิญ ์ป่ิม
ไพบลูย ์

ประวัตศิาสตร ์ ชาต ิ วารสารประวัตศิาสตร ์

14 ตระกลูหลวงติน๋และจดุเริม่ตน้ของการ
สรา้ง "น่านใหม"่ พ.ศ. 2267-2331 

นายบรพัิตร อนิ
ปาตะ๊ 

ประวัตศิาสตร ์ ชาต ิ วารสารประวัตศิาสตร ์
มศว.  

15 กติาบซาบลีลัมฮฺุตะดนิกบัภาพ
สะทอ้นความตอ้งการฟ้ืนฟศูาสนา
อสิลามในโลกมลายใูนปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที ่18 

นางสาวนูรยีะ ยโูซะ ประวัตศิาสตร ์ ชาต ิ วารสารประวัตศิาสตร ์ 

16 COMPETING HISTORICAL 
CLAIMS OVER THE 
INDOCHINESE PENINISULAR 
FROM THE LATE 18TH TO THE 
EARLY 19TH CENTURY 
BETWEEN THE SIAMESE AND 
THE NGUYê COURTS 

นายสเุจน กรร
พฤทธิ ์

ประวัตศิาสตร ์ นานาชาต ิ 11TH SINGAPORE 
GRADUATE FORUM 
ON SOUTHEAST 
ASIAN STUDIES  

17 A SITE OF MEMORY, A SITE OF 
IDEOLOGY: PHOTOGRAPHS OF 
HIGH SCHOOL STUDENTS IN 
BANGKOK IN THE 1970S 

นายพงศกร ชะอุม่ด ี ประวัตศิาสตร ์ นานาชาต ิ 11TH SINGAPORE 
GRADUATE FORUM 
ON SOUTHEAST 
ASIAN STUDIES  

18 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตสํ์าหรับ
สมารต์โฟนระบบปฏบิตักิารแอน
ดรอยดเ์พือ่รายงานพืน้ทีเ่หมาะสม
สําหรับการปลกูพชืเศรษฐกจิ 
DEVELOPMENT OF AN ANDROID 
SMARTPHONE APPLICATION 
FOR ECONOMIC CROP 
SUITABILITY AREAS REPORTS 

นายขตัตยิะ พรหม
วาส 

ภมูศิาสตรแ์ละ
ภมูสิารสนเทศ 

ชาต ิ วารสารสมาคมสํารวจ
ขอ้มลูระยะไกลและ
สารสนเทศภมูศิาสตร์
แหง่ประเทศไทย 



ลาํด ั
บ  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร 

ระดบั
คณุภาพ

งาน 
ชือ่วารสารวชิาการ 

/ การเผยแพร ่

19 การพัฒนาแบบจําลอง เพือ่ประเมนิ
ปรมิาณการชะลา้งตะกอน บรเิวณลุม่
แมน้ํ่าสรวย จังหวดัเชยีงราย 
MODELING OF SOIL EROSION 
PATTERN AND RATE USING A 
GIS-BASE MODEL: CASE STUDY 
AT MAESUAY BASIN, CHIANGRAI 

นายกมัปนาท ศริิ
เรอืง 

ภมูศิาสตรแ์ละ
ภมูสิารสนเทศ 

ชาต ิ การประชมุวชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครัง้ที ่8  
THE 8TH 
NATIONAL AND 
INTERNATIONAL 
GRADUATE STUDY 
CONFERENCE 
(NGSC 2018) 

20 การประเมนิปรมิาณคารบ์อนของป่า
ชมุชนดว้ยเทคนคิอากาศยานไร ้
คนขบักรณีศกึษาป่าชมุชนบา้นบตุา
ตอ้ง จังหวัดนครราชสมีา 

นายธนวทิย ์ถม
กระจา่ง 

ภมูศิาสตรแ์ละ
ภมูสิารสนเทศ 

ชาต ิ การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตคิรัง้ที ่4 
และระดับนานาชาต ิ
ครัง้ที ่2 
(4TH TECHCON 
2018 & 2ND ITECH 
2018) 

21 ELECTRONIC BOOK READING 
BEHAVIOR OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS 

นางสาวกติตมิา พล
เทพ 

บรรณารักษ- 
ศาสตรแ์ละ
สารนเิทศ-

ศาสตร ์

ชาต ิ รังสติสารสนเทศ 

22 พฤตกิรรมการอา่นนยิายภาพของ
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 
GRAPHIC NOVEL READING 
BEHAVIOR OF CHULALONGKORN 
UNIVERSITY DEMONSTRATION 
ELEMENTARY SCHOOL 
STUDENTS 

นางสาวปภัสรา 
สามารถ 

บรรณารักษศา
สตรแ์ละ
สารนเิทศ
ศาสตร ์

ชาต ิ วารสารบรรณศาสตร ์
มศว 

23 พฤตกิรรมการอา่นหนังสอื
อเิล็กทรอนกิสข์องนักเรยีน
มัธยมศกึษาตอนปลาย 

นางสาวกติตมิา พล
เทพ 

บรรณารักษศา
สตรแ์ละ
สารนเิทศ
ศาสตร ์

ชาต ิ วารสารรังสติ
สารสนเทศ 

24 ความคาดหวังของผูบ้รหิารหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัตอ่ทักษะของ
บรรณารักษ์เรือ่งเทคโนโลยเีว็บ 2.0 
ทีใ่ชสํ้าหรับงานบรกิารสารสนเทศ 
EXPECTATION OF UNIVERSITY 
LIBRARY ADMINISTRATIONS 
TOWARDS LIBARIANS' SKILLS 
OF WEB 2.0 TECHNOLOGY USED 
FOR INFORMATION SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอลษิา สร
เดช 

บรรณารักษศา
สตร ์

ชาต ิ วารสารนาคบตุร
ปรทิรรศน ์
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งานประกนัคณุภาพ  

 

ลาํด ั
บ  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร 

ระดบั
คณุภาพ

งาน 
ชือ่วารสารวชิาการ 

/ การเผยแพร ่

25 อารมณ์ทีป่รากฏในอปุสรรคหรอื
ชอ่งวา่งของผูป้กครองเด็กออทสิตกิ
ตามแบบเซน้สเ์มกกิง้ของเดอรว์นิ 
EMOTIONS IN OBSTACLE/GAP 
OF AUTISTIC CHILDREN'S 
PARENTS BASED ON DERVIN'S 
SENSE-MAKING 

นางสาวพรยภุา 
สงิหส์า 

บรรณารักษศา
สตร ์

ชาต ิ วารสารสารสนเทศ
ศาสตร ์

26 การศกึษาความสามารถในการเขา้ถงึ
ไดท้างเว็บของเว็บไซตห์อสมดุ
แหง่ชาตโิดยผูพ้กิารทางสายตา 
WEB ACCESSIBILITY STUDY OF 
THE NATIONAL LIBRARY OF 
THAILAND WEBSITE BY THE 
VISUALLY IMPAIRED 

นางสาวอมัพกิา 
นันทกิาญจนะ 

บรรณารักษศา
สตรแ์ละ
สารนเิทศ
ศาสตร ์

ชาต ิ วารสารบรรณศาสตร ์
มศว 

27 การทดสอบความเชือ่มั่นเชงิ
สอดคลอ้งภายในของแบบสอบถาม
เพือ่วัดการตดัสนิใจเชือ่สารสนเทศ
ดา้นโภชนาการบนเฟซบุก๊ 
EXAMINING INTERNAL 
CONSISTENCY RELIABILITY OF 
A QUESTIONNAIRE FOR 
MEASURING CREDIBILITY 
JUDGEMENT OF NUTRITION 
INFORMATION ON FACEBOOK 

นายกานตพ์งศ ์
เกยีรตวิัชรธารา 

บรรณารักษศา
สตรแ์ละ
สารนเิทศ
ศาสตร ์

ชาต ิ การประชมุวชิาการ
เสนอผลงานวจัิยระดบั
บณัฑติศกึษาแหง่ชาต ิ
ครัง้ที ่46 

28 การประเมนิการเขา้ถงึคอลเลกชัน่
หนังสอืพมิพเ์กา่ฉบบัดจิทัิลของ
หอสมดุแหง่ชาตดิว้ยวธิกีารสบืคน้
จากหวัเรือ่งและเนือ้หาฉบบัเต็ม 
EVALUATING THE ACCESS OF 
THE NATIONAL LIBRARY OF 
THAILAND'S DIGITAL 
HISTORICAL NEWSPAPER 
COLLECTION USING SUBJECT 
HEADING AND FULL-TEXT 
SEARCH METHODS 

นางสาวงามเพ็ญ 
ยาวงษ์ 

บรรณารักษศา
สตรแ์ละ
สารนเิทศ
ศาสตร ์

ชาต ิ วารสารนาคบตุร
ปรทิรรศน ์

29 ขอ้โตแ้ยง้เรือ่งการแสดงใหเ้ห็นได ้
ของ 
ปฏสิจันยิมทางอรรถศาสตร ์

นายรัชพล ธรรม
วัฒนะ 

ปรัชญา ชาต ิ วารสารสมาคมปรัชญา
และศาสนาแหง่
ประเทศไทย 

30 การสรา้งชดุแบบฝึกการแสดงสําหรับ
การฝึกซอ้มนักกฬีาลลีาศไทย 
DESIGN OF ACTING EXERCISES 
FOR TRAINING THAI 
DANCESPORT ATHLETE 

นางสาวพรชนก 
พรหมโลก 

ศลิปการละคร ชาต ิ วารสารศลิป์ปรทัิศน ์

31 การศกึษาวธิกีารแสดงในละครเวที
ประสาทสมัผัสสําหรับผูช้มวัยเด็กทีม่ี
ภาวะออทซิมึ 
A STUDY OF ACTING METHOD 
INSENSORY THEATRE FOR 
YOUNG AUDIENCE WITH 
AUTISM 

นายชนัตถ ์พงษ์
พานชิ 

ศลิปการละคร ชาต ิ วารสารศลิป์ปรทัิศน ์



ลาํด ั
บ  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร 

ระดบั
คณุภาพ

งาน 
ชือ่วารสารวชิาการ 

/ การเผยแพร ่

32 INFLUENCE OF GRAMMATICAL 
GENDER ON RUSSIA AND THAI 
SPEAKERS' COGNITION 

นางสาวกสุมุา ทอง
เนยีม 

ภาษาศาสตร ์ นานาชาต ิ MANUSYA, Journal 
of Humanities 

33 ชนดิคําบอกความรูส้กึในบทวจิารณ์
ออนไลนภ์าษาไทย 
SENTIMENT PART OF SPEECH IN 
THAI ONLINE REVIEWS 

นายอสิรภาพ ลอ้
รัตนไชยยงค ์

ภาษาศาสตร ์ ชาต ิ THE 14TH 
NATIONAL 
CONFERENCE ON 
COMPUTING AND 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

34 ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบ
ความหมายของกลุม่คํากรยิา "ตดั" 
กบัระบบปรชิานของผูพ้ดูภาษาไทย
และผูพ้ดูภาษากะเหรีย่งสะกอเหนือ: 
การทดสอบสมมตฐิานภาษาสมัพัทธ ์
THE RELATIONSHIP BETWEEN 
THE SEMANTIC SYSTEM OF 
"CUTTING TERMS" AND THE 
COGNITION OF THAI SPEAKERS 
AND NORTHERN SGAW KAREN 
SPEAKERS: A TEST OF 
LINGUISTIC RELATIVITY 
HYPOTHESIS 

นางสาวฉัตรชนก 
จันทรแ์ยม้ 

ภาษาศาสตร ์ ชาต ิ วารสารบณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชปูถัมภ ์

35 หลกัการการเรยีงพลงัประจําเสยีงกบั
การรับรเูสยีงควบกล้ําพยัญชนะ ที่
ผดิสทัสมัผัสของภาษาแม ่
SONORITY SEQUENCING 
PRINCIPLE AND THE 
PERCEPTION OF 
PHONOTACTICALLY ILLEGAL 
CONSONANT CLUSTERS 

นายรัตนสวุรรณ 
ระวรรณ 

ภาษาศาสตร ์ ชาต ิ วารสารวจนะ 

36 เหยือ่การขม่ขนื: ความรนุแรงและการ
เปลีย่นแปลงของตวัละครหญงิใน 
เดอะ เซอรเ์จยีน 
THE RAPE VICTIM: VIOLENCE 
AND THE CHANGE OF THE 
FEMALE CHARACTER IN THE 
SURGEON 

นางสาวสทัุตตา 
พาหมุันโต 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์

37 สวนหลงับา้น: การเยยีวยาของ
ธรรมชาตแิละเทคโนโลยใีนฐานะตวั
รา้ย 

นางสาวศภุสิรา 
เทยีนสวา่งชยั 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์

38 "ฉีกรา่ง" (Torn Body): เผยดา้นมอื
ของสงัคมเมอืงผา่นการ "ตดั" ของ
ฆาตกรตอ่เนือ่ง 

นางสาวปราง ศรี
อรณุ 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ชาต ิ งานสมัมนาระดบัชาต ิ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
"Transgression and 
translation in 
Literature" 
 
 
 
 



100 
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ลาํด ั
บ  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร 

ระดบั
คณุภาพ

งาน 
ชือ่วารสารวชิาการ 

/ การเผยแพร ่

39 เดอะมอรท์อล อนิสตรเูมนสใ์นฐานะ
บทวจิารณ์พระคัมภรีไ์บเบลิ: การกดี
กนัดา้นชนชัน้ 
THE MORTAL INSTRUMENTS AS 
A CRITIQUE OF THE BIBLE: 
DISCRIMINATION OF CLASS 

นางสาวแพรพลอย 
ณ เชยีงใหม ่

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ชาต ิ วารสารศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

40 การศกึษาเปรยีบเทยีบคําลกัษณนาม
รวมหมูใ่นภาษาจนีกลางกบัคํา
ลกัษณะเดยีวกนัในภาษาไทย: 
กรณีศกึษาคําลกัษณนามรวมหมู ่"把"  
Bǎ (กํา) 
A COMPARATIVE STUDY OF 
CHINESE COLLECTIVE 
CLASSIFIERS AND THEIR 
EQUIVALENT: A CASE STUDY OF 
CHINESE COLLECTIVE 
CLASSIFIER "ba" (KAM) 

นางสาวพรสมสรวง 
สจัจาอคัรมนตร ี

ภาษาจนี ชาต ิ วารสารจนีวทิยา  

41 THE COMMUNICATIVE 
EFFECTIVENESS OF THAI 
LEARNERS BY USING SPANISH 
COMMUNICATION STRATEGIES 

นายจักร ีบญุญเมธ ี ภาษาสเปน ชาต ิ การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตทิางศลิป
ศาสตรป์ระยกุตค์รัง้ที ่
7 NCAA 2018 

42 กลวธิกีารสือ่สารในการพดูภาษา
สเปนของผูเ้รยีนชาวไทย 

นายจักร ีบญุญเมธ ี ภาษาสเปน ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศ
าสตร ์ 

43 การเรยีนการสอนภาษาสเปนเป็น
ภาษาตา่งประเทศในระดับ
มัธยมศกึษาของประเทศไทย 
TEACHING AND LEARNING 
SPANISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE IN SECONDARY 
SCHOOLS IN THAILAND 

นางสาวกาญจนา 
วงศก์มลาไสย 

ภาษาสเปน ชาต ิ การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตทิางศลิป
ศาสตรป์ระยกุต ์ครัง้ที ่
7 

44 LOS PROBLEMAS DE LA 
TRADUCCIÓN DE LA 
METÁFORAS GASTRONÓMICAS 
EN LA NOVELA COMO AGUA 
PARA CHOCOLATE DE LAURA 
ESQUIVEL 

นางสาวหทัยพันธน ์ 
ตงัคณานุกลูชยั 

ภาษาสเปน นานาชาต ิ งานประชมุนานาชาติ
สมาคมผูเ้ชีย่วชาญ
ภาษาและวัฒนธรรม
ของกลุม่ประเทศผูใ้ช ้
ภาษาสเปนภาคพืน้
เอเชยี ครัง้ที ่9 
IX CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE LA ASOCIACIÓN 
ASIÁTICA DE 
HISPANISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลาํด ั
บ  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร 

ระดบั
คณุภาพ

งาน 
ชือ่วารสารวชิาการ 

/ การเผยแพร ่

45 LOS TÉRMINOS CULTURALES EN 
EL ÁMBITO TURÍSTICO 
TAILANDÉS- ESPAÑOL EN LA 
GUÍA OFICIAL SOBRE LA 
HISTORIA DEL TEMPLO DL 
BUDA DE ESMERALDA: 
TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN Y 
ACEPTACIÓN EN USUARIO 
HISPANOHABLANTES 

นางสาวจติตมิา  
ประกายเกยีรตกิลุ 

ภาษาสเปน นานาชาต ิ งานประชมุนานาชาติ
สมาคมผูเ้ชีย่วชาญ
ภาษาและวัฒนธรรม
ของกลุม่ประเทศผูใ้ช ้
ภาษาสเปนภาคพืน้
เอเชยี ครัง้ที ่9 
IX CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE LA ASOCIACIÓN 
ASIATICA DE 
HISPANISTA 

46 Curriculum Development of 
German Study in State 
Universities in Thailand: A Study 
on Implementation of the 
Thailand Qualifications 
Framework for Higher Education 
(TQF:HEd) 

นางสาวกนกขวญั 
แกว้แท ้

ภาษาเยอรมัน นานาชาต ิ 13th International 
Conference on 
Humanities and 
Social Sciences (IC-
HUSO) 2017 

 
 
 
ขอมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 21 คน จํานวน 27 รายการ 

ลาํดบั  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร ระดบั
คณุภาพงาน 

ชือ่วารสารวชิาการ / 
การเผยแพร ่

1 Brahma Ritual at 
Bangkudeethong Temple, 
Prathumthani Province: Its 
Invention Process and the Role 
of Ritual 

นายอภวิัฒน ์
สธุรรมด ี

ภาษาไทย ชาต ิ Rian Thai: Internatonal 
Journal of Thai Studies 

2 กลวธิกีารกูภ้าพลักษณ์ในปรจิเฉท
การแถลงขา่วอือ้ฉาวของบคุคลใน
วงการบนัเทงิไทย 

นางสาวประ
ไพพรรณ 
พึง่ฉมิ 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย 

3 การขอโทษในปรจิเฉทการแถลง
ขา่วอือ้ฉาวของบคุคลในวงการ
บนัเทงิไทย 

ชาต ิ มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏุสรุาษฎรธ์าน ี
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ชือ่วารสารวชิาการ / 
การเผยแพร ่

4 โครงสรา้งการสนทนาในปรจิเฉท
การตรวจรักษาโรคทางจติเวช
เบือ้งตน้ระหวา่งจติแพทยแ์ละ
ผูป่้วยนอก  
CONVERSATIONAL 
DISCOURSE STRUCTURE 
BETWEEN PSYCHIATRISTS 
AND OUT-PATIENTS IN 
PRIMARY PSYCHIATRIC 
CONSULTATION 

นางสาว
สกาวเดอืน 
ซาธรรม 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารวจัิย มข. (ฉบบั
บณัฑติศกึษา) สาขา
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์

5 "ของวเิศษ" ในวรรณกรรมไทยรว่ม
สมัยแนวเหนอืจรงิ 

นางสาว
จันทรส์ดุา 
ไชย
ประเสรฐิ 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารไทยศกึษา 

6 "โรฮงิญาเป็นภัยอนัตราย" ภาพ
ตวัแทนของชาวโรฮงิญาในวาท
กรรมขา่ว: การวเิคราะหอ์ปุลักษณ์
เชงิวพิากษ์ 
"THE ROHINGYAS ARE 
DANGER" THE 
REPRESENTATIONS OF 
ROHINGYAS IN THAI NEWS 
DISCOURSE: A CRITICAL 
METAPHOR ANALYSIS 

นายธรีะยทุธ 
สรุยิะ 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์(คณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

7 "เด็กดตีอ้งทําบญุ" ความสมัพันธ์
ระหวา่งภาษากบัอดุมการณ์ในวาท
กรรมสือ่สําหรับเด็กทีผ่ลติโดยวดั
พระธรรมกาย 

นางสาว
สนุทร ีโชติ
ดลิก 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารอกัษรศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

8 ปัญหาในการปฏสิมัพันธข์องชาว
เกาหลทีีใ่ชภ้าษาไทยและชาวไทย
ในบรบิทธรุกจิ: การศกึษาตาม
แนววัจนปฏบิตัศิาสตรระหวา่ง
วัฒนธรรม 

'นายยาง
วอน ฮยอน 

ภาษาไทย ชาต ิ วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย 

11 สารสนเทศในฐานะมโนทัศนท์าง
ปรัชญา 

นายเจดิ 
บรรดาศกัดิ ์

ปรัชญา ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร์
ปรทิรรศน ์

12 ชมุชนแหง่การสบืเสาะกบัปัญหา
การหาความรูร้ว่มกนัเป็นกลุม่ทาง
ญาณวทิยาสงัคม 

นางสาวณฐิ
กา ครอง
ยทุธ 

ปรัชญา ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร์
ปรทิรรศน ์



ลาํดบั  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร ระดบั
คณุภาพงาน 

ชือ่วารสารวชิาการ / 
การเผยแพร ่

9 ARISTOTLE'S ETHICS AND 
WOMEN'S EXPERIENCE 

นางสาว
เหมอืนมาด  
มกุข์
ประดษิฐ ์

ปรัชญา นานาชาต ิ PROCEEDINGS OF THE 
INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM 
PHILOSOPHIES IN 
DIALOGUE BRIDGING 
THE GREAT 
PHILOSOPHICAL 
DIVIDES 

10 ตอบคําถาม เรือ่ง "จรยิศาสตร"์ 
(ethics) กบั "ศลีธรรม" 
(morality) ของ Bemard 
Williams ใน Ethics and the 
Limits of Philosophy 

ชาต ิ การประชมุวชิาการ
บณัฑติศกึษาระดบัชาต ิ
สรรพศาสตร ์สรรพศลิป์ 
ประจําปี 2560 

13 THE STUDY OF THE 
CONCEPTUAL METAPHORS OF 
SOUND IN ENGLISH 

นางสาวศภุ
รักษ์ เตชะ
เจรญิรุง่เรอืง 

ภาษาศาสตร ์ ชาต ิ Thoughts 

14 กลวธิลีกัลอกงานวชิาการ
ภาษาไทย: การวเิคราะหท์าง
ภาษาศาสตร ์
Plagiarism Strategies in Thai 
Academic Textsซ A linguistic 
Analysis 

นายศภุวัจน ์
แตรุ่ง่เรอืง 

ภาษาศาสตร ์ ชาต ิ วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตร ์

15 คําแสดงความลงัเลไมม่ั่นใจ: 
ลกัษณะทางภาษาทีใ่ชจํ้าแนก
คําใหก้ารจรงิและเท็จ 

นางสาว
ภัทณดิา 
โสดาบนั 

ภาษาศาสตร ์ ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์

16 PATTERNS OF LANGUAGE 
CHOICE IN A THAI-SIKH 
COMMUNITY IN BANGKOK 

นางสาวรัชน ี
เดอรซ์งิห ์

ภาษาศาสตร ์ นานาชาต ิ MANUSYA, Journal of 
Humanities 

17 จังหวะการพดูภาษาไทยของผูพ้ดู
ภาษามลายถูิน่ปัตตานเีป็นภาษา
แมต่ามแนวคดิแบบจารตีกับ
แนวคดิแบบจําลองการเกาะกลุม่
ภาษา 
 
 
 

นายณัฐ
พงษ์ วงษ์
อําไพ 

ภาษาศาสตร ์   วารสารมนุษยศาสตร ์
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ลาํดบั  ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ชือ่ - สกลุ หลกัสตูร ระดบั
คณุภาพงาน 

ชือ่วารสารวชิาการ / 
การเผยแพร ่

18 IS THERE A DICHOTOMY 
BETWEEN SYNTHETIC 
COMPOUNDS AND PHRASES 
IN THAI? 

นางสาวกมล
ชนก หงษ์
ทอง 

ภาษาศาสตร ์ นานาชาต ิ Taiwan Journal of 
Linguistics 

19 จังหวะในการพดูของเด็กไทยชว่ง
อาย ุ5-7 ปี 
SPEECH RHYTHM OF THAI 
CHILDREN AGED 5-7 YEARS 

นางศศทิร 
นพประไพ 

ภาษาศาสตร ์ ชาต ิ วารสารวชิาการ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์

20 องคพ์ระและสญูนพิพานในคมัภรี์
ตรนีสิงิเห 
BUDDHA AND SUNYA 
SYMBOLIC FIGURES IN 
TRINISINGHE 

นายณัฐธัญ 
มณีรัตน ์

ภาษาบาล-ี
สนัสกฤต และ

พทุธศาสน์
ศกึษา 

ชาต ิ วารสารพทุธศาสนศ์กึษา 

21 ความสําคญัของระบบเลขในคมัภรี์
ตรนีสิงิเห 
THE IMPORTANT OF 
NUMERAL SYSTEM IN 
TRINISINGHE 

ชาต ิ วารสารอกัษรศาสตร ์

22 ยมกในบทประพันธข์องพาณะ นายนาวนิ 
โบษกรนัฏ 

ภาษาบาล-ี
สนัสกฤต และ

พทุธศาสน์
ศกึษา 

ชาต ิ วารสารวรรณวทัิศน ์

23 พาณะ: กวผีูม้อีหงัการ ชาต ิ วารสารอกัษรศาสตร ์

24 汉语差比句 “比”字句、“于”字
句与泰语差比句 “kwa” (กวา่) 
对比分析研究 

นางสาวตรัย
ภรณ์ เกษม
เปรมจติ 

ภาษาจนี ชาต ิ วารสารจนีวทิยา 

25 การศกึษาเปรยีบเทยีบประโยค
เปรยีบตา่ง “不比”、“不如”、“没
有” 

ชาต ิ วารสารจนีศกึษา 

26 สนุทรยีะสตรผีวิดํา: "จาก "แมอ่ฟั
รกิา" ถงึแนวคดิ "สภาวะการเป็น
คนดํา" (Négritude) ของเลโอ
ปอล ์เซดาร ์ซองกอร ์
"BLACK WOMEN'S 
AESTHETICS": "FROM 
"MOTHER AFRICA" TO THE 
CONCEPT OF "NÉGRITUDE" 
OF LÉOPOLD SÉDAR 
SENGHOR" 

นางศริวิจิติร 
ปานตระกลู 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ชาต ิ วารสารวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

27 ผูห้ญงิในฐานะ "นักรบ" ในนว
นยิายเรือ่ง กิง่ไมข้องพระเจา้  
WOMEN AS "WARRIORS" IN 
SEMBÈNE OUSMANE'S GOD'S 
BITS OF WOOD  

ชาต ิ วารสารวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

 
 
 
 
 
 



ดานกิจกรรม 

 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การการจัดประชุมวิชาการอ่ืนๆ / บรรยาย 
     วิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 64  กิจกรรม 
 กาประชุมระดับนานาชาติ 9 ครั้ง 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 
 

ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด 

1 ประวัตศิาสตร ์ ประวัตศิาสตรเ์มอืงกรงุเทพฯ หลากหลายแงม่มุ
ชวีติ เมอืง และความทรงจํากระฎมุพ ี

17 ก.ย. 61 เวลา 09.00-16.00 น. ณ 
หอ้ง 304อาคารมหาจักรสีรินิธร 

2 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

เสวนาภารตวทิยาครัง้ที ่1/2561 “มอญซอ่นภา
(รตะ)”  

วันพธุ ที ่31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 
16.00 น. ณ หอ้งประชมุ 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ีคณะอักษรศาสตร ์

3 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

เสวนาภารตวทิยาครัง้ที ่2/2561 “บาลสีนัสกฤต
ในจารกึกมัพชุพากย”์  

วันพฤหสับด ีที ่22 กมุภาพันธ ์2561 เวลา 
13.00 - 16.00 น. ณ หอ้งประชมุ ๗๐๗ 
อาคารบรมราชกมุาร ีคณะอกัษรศาสตร ์

4 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

เสวนาภารตวทิยาครัง้ที ่3/2561 “มงิกะลาบา-ภา
รตะ: บาลสีนัสกฤตในเมยีนมา”  

วันพฤหสับด ีที ่22 มนีาคม 2561 เวลา 
13.00 - 16.00 น. ณ หอ้งประชมุ ๗๐๗ 
อาคารบรมราชกมุาร ีคณะอกัษรศาสตร ์ 

5 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

เสวนาภารตวทิยาครัง้ที ่4/2561 “ภาษาไทยของ
ออเจา้ เคา้อทิธพิลพากยภ์ารตะ”  

วันจันทร ์ที ่23 เมษายน 2561 เวลา 
13.00 - 16.00 น. ณ หอ้ง 401/5-7 
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์

6 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

เสวนาภารตวทิยาครัง้ที ่5/2561 “ทมฬิไมห่นิ
ชาต”ิ  

วันพฤหสับด ีที ่17 พฤษภาคม 2561 เวลา 
13.00 - 16.00 น. ณ หอ้งประชมุ 707 
อาคารบรมราชกมุาร ีคณะอกัษรศาสตร ์

7 ภาษาไทย ธ เสด็จนวิัตฟ้า ขบัแกว้กําสรวล: พระราชพธิพีระ
บรมศพในวรรณคดไีทยและกวนีพินธโ์ศกาลยั
นอ้มรําลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

วันองัคารที ่ 24 ตลุาคม 2560  เวลา 
12.30 - 16.00 น.  ณ หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสีรินิธร  คณะอกัษร
ศาสตร ์

8 ภาษาศาสตร ์ ภาควชิารว่มกบัฝ่ายสง่เสรมิวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร ์รายการ 'อกัษรพาท"ี หวัขอ้ สําเนยีง
ภาษาไทยสมัยพระนารายณ์เหน่อจรงิหรอื"  

  

9 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง นําเสนอภาษาศาสตรอ์ยา่งไรให ้
ชนะใจผูฟั้ง  

ศกุรท์ี ่24 พ.ย.60 เวลา 13.30-15.30 น.
หอ้ง 401/5 อาคารมหาจักร ี

10 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้เรือ่ง ทัศนาภาษาซมึเศรา้ ใน
รายวชิา 2209161 ภาษาทัศนา 
 
 
 
 

6 กมุภาพันธ ์61 15.00-16.00 น. 
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด 

11 ภาษาศาสตร ์ บรรยายทางวชิาการภาษาศาสตรส์ูส่าธารณะ ครัง้
ที ่3 ในหวัขอ้ "เขมรจากละโว ้เหน่ออโยธยา?
ภาษาไทยทา่มกลางความหลากหลายทางภาษา
ในสงัคมอยธุยา" 

วันที ่9 กพ.61 เวลา 13.30-15.00 น.หอ้ง 
303 อาคารมหาจักรสีรินิธร  

12 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้ การฝึกปฏบิัตติัง้ชือ่สนิคา้ดว้ย
เครือ่งมอืทางภาษาศาสตร ์สว่นหนึง่ของบรรยาย
ในวชิา 2209378 ภาษากบัการสือ่สารทาง
การตลาด 

15 กพ.61 เวลา 13.00-15.00 น.หอ้ง 
303 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

13 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้พเิศษเรือ่ง สอนภาษากบัฟาโรส:
ภาษาศาสตรก์บัการสอนภาษาองักฤษ ใน
รายวชิา 2209161 ภาษาทัศนา 

20 กมุภาพันธ ์2561 เวลา 15.00-16.00 
น. 

14 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง การเก็บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ
และการนําเสนอการตัง้ชือ่แบรนด ์ในรายวชิา 
2209378 ภาษากบัการสือ่สารทางการตลาด 

22 กพ.61 เวลา 13.00-16.00 น. หอ้ง 
303 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

15 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้พเิศษเรือ่ง คา่ระยะเวลากบั
การศกึษาจังหวะ  ในรายวชิา 2209631 กล
สทัศาสตร ์

26 กพ.61 หอ้ง 612 เวลา 13.00-16.00 
น. 

16 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้พเิศษเรือ่ง เนือ้กบัโนต้:
ความสมัพันธร์ะหวา่งวรรณยกุตก์บัทํานองเพลง
ไทย ในรายวชิา 2209161 ภาษาทัศนา 

27 กมุภาพันธ ์2561 เวลา 15.00-16.00 
น. 

17 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง ภาษาศาสตรภ์าคสนามกบัชมุชน
เจา้ของภาษา ในรายวชิา 2209161 ภาษาทัศนา 

13/3/1961 15.00-16.00 น. 

18 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Noun phrase word order across 
languages reflects simplicity and 
naturalness 

ศกุรท์ี ่16 มนีาคม 2561 เวลา 13.30-
15.30 น. หอ้ง 401/17 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

19 ภาษาศาสตร ์ หวัขอ้บรรยายเรือ่ง "ประเด็นปัจจบุนัในการศกึษา
วากยสมัพันธใ์นภาษาไทย ในรายวชิา 2209161 
ภาษาทัศนา 

27-ม.ีค.-61 

20 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง A Ayntactic Universal in a 
contact language:the story of Singlish 
already 

ศกุรท์ี ่30 มนีาคม 2561 หอ้ง 401/17 
อาคารมหาจักรฯี เวลา 13.30-14.30 น. 

21 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง คา่ทางกลสทัศาสตรข์องลกัษณะ
น้ําเสยีง สว่นหนึง่ของวชิา 2209631 กล
สทัศาสตร ์

28/3/2561 เวลา 13.00-16.00 น. หอ้ง 
612 อาคารมหาจักรฯี 

22 ภาษาศาสตร ์ หวัขอ้บรรยายเรือ่ง "ภมูทัิศนภ์าษาของ
หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางกรงุองักฤษ ไฮโซกวา่
ไทย? ในรายวชิา 2209161 ภาษาทัศนา 

10 เมษายน 2561 เวลา 15.00-16.00 น. 

23 ภาษาศาสตร ์ หวัขอ้บรรยายเรือ่ง กบั กบั ดว้ย: การชว่งชงิ
หนา้ทีท่างไวยากรณ์ 

17 เมษายน 2561 เวลา 15.00-16.00 น. 

24 ภาษาศาสตร ์ หวัขอ้พเิศษ "รู ้(องักฤษ) เขา รู ้(องักฤษ) เรา
ผา่นคลงัขอ้มลูภาษา" 

1 พ.ค.61 15.00-16.00 น. 

25 ภาษาศาสตร ์ หวัขอ้บรรยายพเิศษ เรือ่ง ภาษากบัเทคโนโลย ี
สว่นหนึง่ของการบรรยายวชิา 2209161 ภาษา
ทัศนา 

1 พ.ค.61 เวลา 13.00-15.00 น. 

26 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้ การจัดการ ดรามา่ ในมมุมอง
ภาษาศาสตร ์ในรายวชิา 2209378 ภาษากบัการ
สือ่สารทางการตลาด 

5 เมษายน 61 เวลา 13.00-16.00 น.หอ้ง 
303 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

27 ภาษาศาสตร ์ หวัขอ้บรรยายเรือ่ง กบั กบั ดว้ย: การชว่งชงิ
หนา้ทีท่างไวยากรณ์ 
 

17 เมษายน 2561 เวลา 15.00-16.00 น. 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด 

28 ภาษาศาสตร ์ หวัขอ้พเิศษ "รู ้(องักฤษ) เขา รู ้(องักฤษ) เรา
ผา่นคลงัขอ้มลูภาษา" 

1 พ.ค.61 15.00-16.00 น. 

29 ภาษาศาสตร ์ หวัขอ้บรรยายพเิศษ เรือ่ง ภาษากบัเทคโนโลย ี
สว่นหนึง่ของการบรรยายวชิา 2209161 ภาษา
ทัศนา 

1 พ.ค.61 เวลา 13.00-15.00 น. 

30 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้ การจัดการ ดรามา่ ในมมุมอง
ภาษาศาสตร ์ในรายวชิา 2209378 ภาษากบัการ
สือ่สารทางการตลาด 

5 เมษายน 61 เวลา 13.00-16.00 น.หอ้ง 
303 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

31 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้ multi-sensory inter#gration in 
speech perception  

องัคารที ่21 สงิหาคม 2561 (เวลา 15.00 
น.) ณ อาคารมหาจักรสีรินิธร 601/9 

32 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษในโครงการ "นักภาษาศาสตรแ์หง่
ศตวรรษที ่21" (พักทีห่อพักเรอืนวรัิชมติรCU I-
house 11-12 ม.ีค62) 

วันองัคารที ่12 มนีาคม 2562 เวลา 9.00-
12.30 น. หอ้ง 401/18 MCS 

33 ภาษาศาสตร ์ บรรยายทางวชิาการภาษาศาสตรส์ูส่าธารณะ ครัง้
ที ่4 "Put Humanities in AI"   "มนุษยศาสตร์
กบั AI เป็นโลกสองใบทีต่อ้งเกือ้หนุนกนั"  

ศนูยศ์ลิปการละครสดใส พันธมุโกมล  ชัน้ 
6 คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

34 ภาษาไทย หน่วยปฏบิตักิารวจัิย “ไทยวทิรรศน”์ รว่มกบั 
ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จัดการบรรยายทาง
วชิาการเรือ่ง ภาษาไทยในปรบิท “INTER”  

วันพฤหสับดทีี ่15 มนีาคม 2561 เวลา 
13.00-16.00 น. 
หอ้ง 304 อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

35 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการจัดบรรยายทางวชิาการ เรือ่ง Roles in 
community interpreting: a pragmatic 
perspective 

  29  ตลุาคม  2560  เวลา 12.30 – 
15.00 น. 

36 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการจัดบรรยายทางวชิาการ เรือ่ง Beyond 
Representation: Researching Audiovisual 
Translation outside the Margins of the 
Frame 

วันศกุรท์ี ่15 มกราคม 2561  เวลา 9.30 – 
12.00 น. หอ้ง 401/5  อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

37 ภาษาไทย การประชมุวชิาการระดบัชาตดิา้นภาษาไทย "ววิธิ
วจัิยภาษาไทย" ครัง้ที ่1  จัดโดย ภาควชิา
ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (โครงการสูค่วามเป็นเลศิดา้น
ภาษาและวรรณคดไีทย และหน่วยปฏบิตักิารวจัิย 
"ไทยวทิรรศน"์ เพือ่การศกึษาภาษา วรรณคด ี
และคตชินไทย)  ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร สาขาวชิา
ภาษาไทย ภาควชิาภาษาไทยและภาษา
วัฒนธรรมตะวันออก คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วันเสารท์ี ่2 มถินุายน 2561  เวลา 9.00 - 
17.00 น.  หอ้ง 301-302 , 303-304 , 
401/18  และหอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 9 

38 ภาษาไทย วันภาษาไทยแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2561  การ
ประชมุวชิาการ "มณีปัญญา" เพือ่เผยแพร่
ผลงานวจัิยดา้นภาษา วรรณคด ีและคตชินไทย 

วันที ่26 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30 - 
15.30 น.  ณ หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด 

39 ภมูศิาสตร ์ อบรมนักเรยีนเพือ่คดัเลอืกผูแ้ทนศนูยภ์มูศิาสตร์
โอลมิปิก สอวน แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สําหรับการแขง่ขนัภมูศิาสตรโ์อลมิปิกระดบัชาต ิ
(รอบ 1) 

16-20 ธ.ค. 60  
คณะอกัษรศาสตร ์

40 ภาษาศาสตร ์ เรยีนวจัิยภาษาไมเ่ป็นอาจารยแ์ลว้ทํางานอะไร? ศกุรท์ี ่16 มนีาคม 2561 เวลา14.30-
15.30น. หอ้ง 401/17 อาคารมหาจักร ี

41 ภาษาไทย สมัมนาการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิา
ภาษาไทย ปี 2561 

วันศกุรท์ี ่20 กรกฎาคม 2561  เวลา 9.30 
- 16.00 น.  ณ หอ้ง Lotus Suite 10  

โรงแรมเซน็ทาราแกรนดแ์ละบางกอนคอน
เวนซนัเซน็เตอร ์เซน็ทรัลเวลิด์  

42 ภมูศิาสตร ์ ปรากฏการณ์ถ้ําหลวงกบัมมุมองทางภมูศิาสตร ์ 15 ส.ค.61  
คณะอกัษรศาสตร ์

43 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “สงคราม 
ภาพวาด ผูค้น ฯลฯ” (Bangkok Notes)  

2-11 พย. 60 ณ ศนูยศ์ลิปการละครฯ 

44 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงรว่มสมัยเรือ่ง “ขวงฉี” 
(Kuang Qi) 

15-17 พย. 60 ณ ศนูยศ์ลิปการละครฯ 

45 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  “Wannabe 
bride”  

1-3 มคี. 61 

46 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “What if? ” 8-10 มคี. 61 

47 ศลิปการละคร  เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “The Universal 
Language ”  

22-24 มคี. 61 

48 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “Equus ”  29-31 มคี. 61 
49 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง A Stellar 

Collision : เธอ ฉัน ดาวฤกษ์  
5-7 เมย. 61 

50 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “Funny Money ”  19-21 เมย. 61 

51 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครใบเ้รือ่ง "Gabez 
show" 

24-27 พค. 61 ณ  ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใสฯ 

52 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง"Sarabande"   25-27 พค. 61 ณ  ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใสฯ 

53 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “The Search for 
Signs of Intelligent Life in the Universe”  

7-9 มยิ. 61 ณ  ศนูยศ์ลิปการละครสดใสฯ 

54 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “People Places 
& Things”  

23 มยิ. 61 ณ  ศนูยศ์ลิปการละครสดใสฯ 

55 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  “The Syringa 
Tree”  

1 กค. 61 ณ  ศนูยศ์ลิปการละครสดใสฯ 

56 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “รายละเอยีด 
ไมไ่ด ้รา่งกายอยาก”  

14 กค. 61 ณ  ศนูยศ์ลิปการละครสดใสฯ 

57 ภาษาศาสตร ์ ฝ่ายวชิาการรว่มกบัภาควชิาภาษาศาสตร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ เปิดอบรม "เขยีนบทคดัยอ่
อยา่งไร ใหไ้ดไ้ปนําเสนอ 

ศกุรท้ี ่19 มกราคม 2561 เวลา 13.30-
15.30 น.หอ้ง 401/5 อาคารมหาจักรสีริน
ธร 

58 ภาษาศาสตร ์ ฝ่ายวชิาการรว่มกบัภาควชิาภาษาศาสตร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ อบรมหวั "การใชM้icrosoft 
Excel เพือ่การทําวจัิยทางภาษา" 
 
 
 
 
 

15 กพ.61 เวลา 13.30-16.00 น. หอ้ง 
501/17 อาคารมหาจักรสีรินิธร 



ลําดบั
ที ่

ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด 

59 ภมูศิาสตร ์ อบรมเขม้สําหรับนักเรยีนผูแ้ทนศนูยภ์มูศิาสตร์
โอลมิปิก สอวน แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
เพือ่การแขง่ขนัภมูศิาสตรโ์อลมิปิกระดับชาต ิ
(รอบ 1) 

20-21, 27-28 ม.ค. 61  
คณะอกัษรศาสตร ์

60 ภมูศิาสตรแ์ละ
ประวัตศิาสตร ์

อบรมเชงิปฏบิตักิการในหวัขอ้ รูจั้กประเทศไทย
ผา่นมมุมองทางภมูศิาสตรแ์ละประวัตศิาสตร ์

3-10 ส.ค. 61 

61 ศลิปการละคร นาฏยศลิป์รว่มสมัยเรือ่ง “Holistic Strata” และ 
“Goofy” 

20-21 พย. 60 ณ ศนูยศ์ลิปการละครฯ 

62 ศลิปการละคร ละครเวทเีรือ่ง "เวนสิวาณชิ" 7-18 กพ. 61 ณ ศนูยศ์ลิปการละครฯ 

63 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง “The Prey”  22-24 กพ. 61 

64 บรรณารักษศาสตร ์ หวัขอ้เรือ่ง "การพัฒาหอ้งสมดุดจิทัิลวชริญาณ" 18 ตลุาคม 2561 เวลา 12.0-13.00 น. ณ 
หอ้ง 609 อาคารบรมราชกมุาร ีคณอกัษร
ศาสตร ์
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การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 ครั้ง 
ลําดบัที ่ ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด 

1 ประวัตศิาสตร ์ การประชมุเชงิปฏบิตักิารนานาชาต ิ
'Correspondence between Crowns' Woekshop 
2019 

19-21 ก.พ. 61 

2 ภาษาตะวันออก/จนี The British and the Japanese Colonial 
Legacies in China / Chinese Studies 

1-2 ม.ิย. 61  หอ้ง 803  
อาคารจามจรุ ี10 

3 บรรณารักษศาสตร ์ ประชมุวชิาการนานาชาต ิInternational Forum on 
Data, Information, and Knowledge for Digital 
Lives 

13-15 พฤศจกิายน 2560  

4 ภาษาตะวันออก/จนี The British and the Japanese Colonial 
Legacies in China / Chinese Studies 

1-2 ม.ิย. 61  หอ้ง 803  
อาคารจามจรุ ี10 

5 ภาษาตะวันออก/ญีปุ่่ น การประชมุวชิาการระดบันานาชาตดิา้นญีปุ่่ นศกึษา
ในประเทศไทย JST2018 

25 สค.2561   8.30 -18.30 
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

6 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง The Limits of Language 
Revival:The Genesis of Israeli"  

องัคารที ่30 มกราคม 61
เวลา 10.00-12.00 น.หอ้ง 
401/9 มหาจักรสีรินิธร 

7 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษ In search for a perception-
production link from an individual difference 
perspective: Two case studies 

1 มนีาคม 2562 เวลา 
13.30-14.30 น. หอ้ง MCS 
401/5-7 

8 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษหวัขอ้ East Asian Relatives 
Revisited: On the Disunity between Gapped & 
Gapless Relatives  

  วันที ่20 มนีาคม 2562 
เวลา 10.00-11.30 น. หอ้ง 
408 อาคารบรมฯ 

9 ศนูยบ์รกิารวชิาการ 
รว่มกบัสาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น ภาควชิา
ภาษาตะวนัออก 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นญีปุ่่ นศกึษาใน
ประเทศไทย 2561 

25/8/2561 ณ อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

 
 

ดานการวิจยั  
 บทความทีไ่ดรั้บการอา้งองิ (Citation) (ม.ค.-ธ.ค.61)  จํานวน 4 บทความ ไดรั้บการอา้งองิ 9 ครัง้  

Title Authors Year Scopus Source title Citations 
Can the first letter advantage be 
shaped by script-specific 
characteristics? 
 
 

Winskel, H., 
Ratitamkul, T., Perea, 
M. 
 
 

2018 
 
 
 
 

Journal of Experimental 
Psychology: Learning 
Memory and Cognition 
 
 

2 
 
 
 
 

Risk factors, incidence, and 
morbidity associated with 
obstetric clostridium difficile 
infection 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruiter-Ligeti, J., 
Vincent, S., Czuzoj-
Shulman, N., 
Abenhaim, H.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obstetrics and Gynecology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Title Authors Year Scopus Source title Citations 
Effect of pre-pregnancy body 
mass index on respiratory-
related neonatal outcomes in 
women undergoing elective 
cesarean prior to 39 weeks 
 
 
 
 

Vincent, S., Czuzoj-
Shulman, N., Spence, 
A.R., Abenhaim, H.A. 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal of Perinatal 
Medicine 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

New insights from Thailand into 
the maternal genetic history of 
Mainland Southeast Asia 
 
 
 
 
 
 
 

Kutanan, W., 
Kampuansai, J., 
Brunelli, A., Ghirotto, 
S., Pittayaporn, P., 
Ruangchai, S., 
Schröder, R., MacHoldt, 
E., Srikummool, M., 
Kangwanpong, D., 
Hübner, A., Arias, L., 
Stoneking, M. 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

European Journal of 
Human Genetics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บทความวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 15 รายการ  
ลําดบั ภาควชิา ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูผ้ลติผลงาน พมิพลกัษณ์ 

1 บรรณารักษศาสตร ์ พฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศดา้น
มานุษยวทิยา 

1.จนิดารัตน ์เบอร
พันธุ ์2.วชริาภรณ์ 
คลงัธนบรูณ์ 

วารสารสารสนเทศศาสตร ์ปีที ่36 
ฉบบัที ่1 หนา้ 41-68 
2561 

2 ภาษาไทย ความซบัซอ้นเรือ่งประเภทกบัขอ้
ถกเถยีง 

1.น้ําผึง้ ปัทมะลาง
คลุ 

วารสารไทยศกึษา ปีที ่14 ฉบบัที ่1 
หนา้ 61-78 
2561 

3 ประวัตศิาสตร ์ กรมหลวงโยธาเทพ : พระราช
ธดิาสมเด็จพระนารายณ์กบัเลห่์
เพทบุายในราชสํานักอยธุยา 

1.ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์ 2.สรุเชษ์ฐ สขุ
ลาภกจิ 

วารสารประวัตศิาสตร ์ปีที ่42 หนา้ 
47-66 
2561 

4 ภาษาตะวันออก การเปิดเผยตนเองในการสนทนา
ระหวา่งผูท้ีเ่พิง่รูจั้กกนั : 
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่ง
ภาษาไทยกบัภาษาญีปุ่่ น 

1.ยพุวรรณ โสภติ
วฒุวิงศ์

 

วารสารเครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษา ปีที ่8 
ฉบบัที ่1 หนา้ 1-17  
2561 

5 ภาษาตะวันออก การเปิดเผยตนเองในการสนทนา
ระหวา่งผูท้ีเ่พิง่รูจั้กกนั : 
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่ง
ภาษาไทยกบัภาษาญีปุ่่ น 

1.ยพุวรรณ โสภติ
วฒุวิงศ์

 

วารสารเครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษา ปีที ่8 
ฉบบัที ่1 หนา้ 1-17 
2561 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูผ้ลติผลงาน พมิพลกัษณ์ 

6 ภมูศิาสตร ์ การวเิคราะหเ์ชงิโครงขา่ยบน
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์เพือ่
การขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารของ
หน่วยบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ
ชว่งเวลากลางคนื กรณีศกึษา
อําเภอเมอืง จังหวดัจันทบรุี 

1.อสิรยี ์หงสศ์ริ ิ
ธรรม 2.ฐติรัิตน ์ปัน้
บํารงุกจิ 

วารสารการวจัิยเพือ่พัฒนาชมุชน 
(มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ปีที ่
11 ฉบบัที ่1 หนา้ 116-128 
2561 

7 ภมูศิาสตร ์ การวเิคราะหเ์ชงิโครงขา่ยบน
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์เพือ่
การขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารของ
หน่วยบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ
ชว่งเวลากลางคนื กรณีศกึษา
อําเภอเมอืง จังหวดัจันทบรุี 

1.อสิรยี ์หงสศ์ริ ิ
ธรรม 2.ฐติรัิตน ์ปัน้
บํารงุกจิ 

วารสารการวจัิยเพือ่พัฒนาชมุชน 
(มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ปีที ่ 
11 ฉบบัที ่1 หนา้ 116-128 
2561 

8 ภาษาตะวันตก สงครามในบทกวนีพินธเ์ยอรมัน
ยคุบาร็อค 

ชศูร ีมวีงศอ์โุฆษ วารสารอกัษรศสตร ์ปี 2561 ฉบบัที ่
47 หนา้ 513-542 

9 คณะอกัษรศาสตร ์ การเลอืกภาษาในสือ่
หนังสอืพมิพแ์ละสือ่นติยสารของ
ไทย 
 
 

ภาวด ีสายสวุรรณ วารสารมนุษยศาสตร ์ปีที ่25 ฉบับที ่
2 หนา้ 232-257  
2561 

10 ภาษาตะวันตก การใชคํ้านําหนา้นามภาษา
ฝร่ังเศส Article defini-indefini 
 
 
 

วรรณชยั คําภรีะ วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่47 ฉบับที ่2 
หนา้ 226-270  
2562 

11 ภาษาตะวันตก สํานวนเยอรมันและสํานวนไทยที่
มคีวามหมายคลา้ยคลงึกนั:การ
เปรยีบเทยีบเชงิวัฒนธรรม 

วรรณา แสงอรา่ม
เรอืง 

วารสารอกัษรศสตร ์ปี 2561 ฉบบัที ่
47 หนา้ 481-511 

12 ภมูศิาสตร ์ การวเิคราะหผ์ลกระทบทางดา้น
เศรษฐกจิและสงัคมจากการ
เปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิบรเิวณ
อา่วบา้นดอนจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี
 
 
 

ศริวิไิล ธรีะโรจนา
รัตน ์

วารสารการประชมุวชิาการระดบัชาติ
ม.เกษรตรศาสตร ์ปี 2561 หนา้ 
1297-1304  

13 ภาษาตะวันตก Drei Reisebeschreibungen 
über Thailand: Ehlers’ Im 
Sattel durch Indo-China, 
Hesse-Siam: das Reich des 
weissen Elefanten und 
Hosséus’ Durch König 
Tschulalongkorns Reich 

อารต ีแกว้สมัฤทธิ ์ วารสารอกัษรศสตร ์ปี 2561 ฉบบัที ่
47 หนา้ 27-76 

14 ภมูศิาสตร ์  "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สรา้งสรรคส์ูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนื" 
ในการประชมุวชิาการ
บณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครัง้ที ่8 
 
 

เอกมล วรรณเมธ ี วารสารการประชมุวชิาการระดบัชาติ
ม.ศลิปากร  ปี 2561 

15 ภมูศิาสตร ์ การประเมนิปรมิาตรของป่าชมุชน
ดว้ยเทคนคิอากาศยานไรค้นขบั 
การศกึษาป่าชมุชนบา้นบตุาตอ้ง 
จ.นครราชสมีา 
 

เอกมล วรรณเมธ ี วารสารการประชมุวชิาการระดบัชาติ
วทิยาลยัเทคโนสยาม ปี 2561 หนา้ 
65-74   
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บทความวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ จํานวน 11 รายการ  
ลําดบั

ที ่ คณะ/สถาบนั ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูผ้ลติผลงาน พมิพลกัษณ์ 

1 Faculty of Arts L2 Acquisition of Wh-
operator Movement in 
English Open 
Interrogatives by L1 Thai 
Learners: A case of the 
failed functional features 
hypothesis 

Kunanupatham, P., 
Pongpairoj, N. 

International Journal of 
Communication and Linguistic 
Studies 
Volume 16, Issue 1-2, 2018, 
Pages 11-28 

2 Faculty of Arts Development of content-
based metadata scheme of 
classical poetry in thai 
national historical corpus 

Choemprayong, S., 
Pittayaporn, P., 
Pothipath, V. and 2 
more 

Lecture Notes in Computer 
Science (including subseries 
Lecture Notes in Artificial 
Intelligence and Lecture Notes in 
Bioinformatics) 
Volume 11279 LNCS, 2018, Pages 
153-165 
20th International Conference on 
Asia-Pacific Digital Libraries, 
ICADL 2018; Hamilton; New 
Zealand; 19 November 2018 
through 22 November 2018; Code 
221079 

3 Faculty of Arts A visual content analysis of 
Thai government’s census 
infographics 

Sriborisutsakul, S., 
Dissamana, S., 
Limwichitr, S. 

Lecture Notes in Computer 
Science (including subseries 
Lecture Notes in Artificial 
Intelligence and Lecture Notes in 
Bioinformatics)Volume 11279 
LNCS, 2018, Pages 261-26420th 
International Conference on Asia-
Pacific Digital Libraries, ICADL 
2018; Hamilton; New Zealand; 19 
November 2018 through 22 
November 2018; Code 221079 

4 Faculty of Arts Tai languages Strecker, D., 
Pittayaporn, P. 

The World's Major Languages: 
Third Edition1 January 2018, 
Pages 672-678 

5 Faculty of Arts Constructing an academic 
thai plagiarism corpus for 
benchmarking plagiarism 
detection systems 

Taerungruang, S., 
Aroonmanakun, W. GEMA Online Journal of Language 

Studies,Volume 18, Issue 3, 
August 2018, Pages 186-202 

6 Faculty of Arts Cooperative corpus 
consultation for acquisition 
of adjective + preposition 
collocations 

Kulsitthiboon, S., 
Pongpairoj, N. 

GEMA Online Journal of Language 
StudiesOpen AccessVolume 18, 
Issue 3, August 2018, Pages 57-
72 

7 Faculty of Arts Anonymity and 
commitment: how do 
Kierkegaard and Dreyfus 
fare in the era of Facebook 
and “post-truth”? 

Hongladarom, S. AI and Society23 March 2018, 
Pages 1-11 

8 Faculty of Arts Phonetic and systemic 
biases in tonal contour 
changes in Bangkok Thai 
View abstractView in 
Scopus 
 
 
 
 
 

Pittayaporn, P. Tonal Change and 
NeutralizationVolume 27, 5 March 
2018, Pages 249-278 
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https://www.scopus.com/sourceid/18300156714?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/18300156714?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/18300156714?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/18300156714?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/23616?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/23616?origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046576720&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046576720&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046576720&origin=recordpage
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ลําดบั
ที ่ คณะ/สถาบนั ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูผ้ลติผลงาน พมิพลกัษณ์ 

9 Faculty of Arts New insights from 
Thailand into the maternal 
genetic history of Mainland 
Southeast Asia 
View abstractView in 
Scopus 

Kutanan, W., 
Kampuansai, J, Brunelli, 
A., Ghirotto, S, 
Pittayaporn, P., 
Ruangchai, S., 
Schröder, R., MacHoldt, 
E., Srikummool, M., 
Kangwanpong, D, 
Hübner, A.b, Arias, L.b, 
Stoneking, M.b 

European Journal of Human 
Genetics 
Volume 26, Issue 6, 1 June 2018, 
Pages 898-911 

10 Faculty of Arts Language, reality, 
emptiness, laughs 
View abstractView in 
Scopus 

Soraj Hongladarom Journal of Buddhist EthicsJournal 
of Buddhist Ethics, 
Volume 25, 2018, Pages 19-43 

11 Faculty of Arts Can the first letter 
advantage be shaped by 
script-specific 
characteristics? 

Theeraporn Ratitamkul Journal of Experimental 
Psychology: Learning Memory and 
Cognition 
44(3), pp. 493-500, 2018 

ดา้นบรกิารวชิาการ 
 โครงการบรกิารวชิาการแบบมรีายได ้จํานวน 92 โครงการ มผีูรั้บบรกิารจํานวน 6,378 คน 
 โครงการบรกิารวชิาการ แบบมรีายไดท้ีจั่ดโดยศนูยบ์รกิารวชิาการ 91 โครงการ มผีูรั้บบรกิาร 4,073 คน 
 โครงการบรกิารวชิาการ แบบมรีายไดท้ีจั่ดโดยศนูยก์ารแปลและการลา่มเฉลมิพระเกยีรต ิ 1 โครงการ มี

ผูรั้บบรกิาร 2,305 คน 
 โครงการบรกิารวชิาการแบบไมม่รีายได ้จํานวน 1 โครงการ มผีูรั้บบรกิารจํานวน 590 คน 

 

 



ดานนานาชาต ิ

 นิสิตตางชาติที่แลกเปลี่ยนคณะอักษรศาสตร 65 คน 

 
ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาที่

ศกึษา ระดบั มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ 

1 
 Ling-Hwa 
Huang 

Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's National Chenchi University, 

Republic of China Republic of China 

2  Xiaoling Zhang Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Ritsumeikan University, Japan Japan 

3 Adam  
Christopher 
Dale 

Jan - May, 
2018 Bachelor's Nottingham Trent  University, 

United Kingdom United Kingdom 

4 Airi Nakama Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Hiroshima University, Japan Japan 

5 Amaël  Antoine 
Cognacq 

Aug - Dec, 
2017 Bachelor's University of Tokyo, Japan Japan 

6 Amelia Foster Jan - May, 
2018 Bachelor's Nottingham Trent  University, 

United Kingdom United Kingdom 

7 Anna  
Takahashi  

Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Aoyama Gakuin University, 

Japan Japan 

8 Arnond 
Punmarlai 

Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Humboldt University of Berlin, 

Germany Germany 

9 Chetawan  Ung-
adjimagool 

Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Aoyama Gakuin University Japan 

10 Chikako Fujioka  Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Ritsumeikan University, Japan Japan 

11 Cho Haewon second-
semester 60 Bachelor's Hankuk University for Foreign 

Studies Korea 

12 Christin John Jan - May, 
2018 Bachelor's Technische Universität 

Chemnitz, Germany Germany 

13 Daichi Yaguchi Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Osaka U. Japan 

14 Ellen Anna-
Madleen Coster 

Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Humboldt University of Berlin, 

Germany Germany 

15 Emma Anne 
Vincent 

first-semester 
60 - second-
semester 60 

Bachelor's SciencesPo France 

16 Emma Louise 
Anne Vincent 

Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Institut D'Etudes Politiques De 

Paris, (SciencesPo), France  France 

17 Esther Elisabeth 
Rümelin  

Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Leiden University, the Kingdom 

of Netherlands 
 the Kingdom of 
Netherlands 

18 Han 
Donggyeong 

second-
semester 60 Bachelor's Hankuk University for Foreign 

Studies Korea 

19 Jiao Wu Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Sichuan International Studies 

U. จนี 

20 Katerina  
Cimalova  

Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Leiden University, the Kingdom 

of Netherlands 
 the Kingdom of 
Netherlands 

21 Katherine  
Hansbury 

Jan - May, 
2018 Bachelor's Nottingham Trent  University, 

United Kingdom United Kingdom 

22 Kohei  Yamada  Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Aoyama Gakuin University, 

Japan Japan 

23 Lana Pathasert Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Humboldt University of Berlin, 

Germany Germany 

24 Leva  Medne Jan - May, 
2018 Bachelor's Nottingham Trent  University, 

United Kingdom United Kingdom 

25 Lilith Saphira 
Mankel 

Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Humboldt University of Berlin, 

Germany Germany 
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ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาที่
ศกึษา ระดบั มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ 

26 Ling-Hwa 
Huang 

first-semester 
60 - second-
semester 60 

Bachelor's National Chengchi University Taiwan 

27 Maas Roland 
Prinsen  

Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Leiden University, the Kingdom 

of Netherlands 
 the Kingdom of 
Netherlands 

28 Mai Utsunomiya Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Hiroshima University, Japan Japan 

29 Marie Jeanne 
Suzanne Lamy 

Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Institut D'Etudes Politiques De 

Paris, (SciencesPo), France  France 

30 Marie Suzanne 
Lamy 

first-semester 
60 - second-
semester 60 

Bachelor's SciencesPo France 

31 Mayu Onishi Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Hiroshima University, Japan Japan 

32 Mayuka  Kai  Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Aoyama Gakuin University, 

Japan Japan 

33 Mizuki  Hatai Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Sophia University, Japan  Japan 

34 Nagisa Kobayshi  Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Waseda University, Japan Japan 

35 Natchaya Zhou Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Waseda University, Japan Japan 

36 Niki Sasaki Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Aoyama Gakuin University, 

Japan   Japan 

37 Onnapa 
Chamnanwad 

Jan - May, 
2018 Bachelor's Uppsala University,Sweden Sweden 

38 Pakou Her Jan - May, 
2018 Bachelor's California State University, 

Sacramento,United  States United  States 

39 Pitchaya 
Bovornprus 

Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Aoyama Gakuin University Japan 

40 Ravisada 
Tanjittasuvan 

Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Aoyama Gakuin University Japan 

41 Saki Kozuki Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Osaka U. Japan 

42 Sayaka  Hozumi  Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Aoyama Gakuin University, 

Japan Japan 

43 Sayaka  
Nakashima 

Jan - May, 
2018 Bachelor's Aoyama Gakuin University, 

Japan Japan 

44 Shiomi Fujimoto Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Sophia University, Japan Japan 

45 Shusui Kajimura Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Hiroshima University, Japan Japan 

46 Shuzhen Zhong Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Guangdong U. of Foreign 

Studies จนี 

47 Sumie Kawauchi Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Hiroshima University, Japan Japan 

48 Takumu 
Hashimoto 

Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Hiroshima University, Japan Japan 

49 Thornthan 
Udomsakpaibool 

Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Aoyama Gakuin University Japan 

50 Tim Fahling  Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Humboldt University of Berlin, 

Germany Germany 

51 Touko China Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Hiroshima University, Japan Japan 

52 Tsuyoshi  
Yoshino 

Jan - May, 
2018 Bachelor's Aoyama Gakuin University, 

Japan Japan 

53 Tuula Kaial Jan - May, 
2018 Bachelor's University of Turku, Finland Finland 

54 Typhon King Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's University of Leeds, UK   UK   



ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาที่
ศกึษา ระดบั มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ 

55 Wenbo Zhang Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Beijing Foreign Studies U. จนี 

56 WEN-HSUAN 
YUAN 

Jan - May, 
2018 Bachelor's National Chung Hsing 

University, Taiwan Taiwan 

57 Wing Kan Kong Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Lingnan University, Chinese   Republic of China 

58 Xi Yuan Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Yunan Normal U. จนี 

59 Xiaoling Zhang first-semester 
60 Bachelor's Ritsumeikan University  Japan 

60 Xiuan Chen Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Guangxi U. for Nationalitien จนี 

61 Yuan Xin Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Peking U. จนี 

62 Yuki  Maeda   Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Aoyama Gakuin University, 

Japan Japan 

63 Yukiko Hiraoka Aug - Dec, 
2017 Bachelor's Hiroshima University, Japan Japan 

64 Yuting Yang Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Yunan Minzu U. จนี 

65 Yuya Osawa Aug, 2017 - 
May, 2018 Bachelor's Tokyo U. of Foreign Studies Japan 
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2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นและผลลพัธดานความเสี่ยง  
 

ดานการบริหารความเสี่ยง  

• รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ 2560”  

• รวบรวมประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห และจัดทํา “(ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561” เสนอในการประชุมผูบริหารคณะอักษรศาสตร วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2560  เพ่ือจัดทําแผนฯดังกลาว  

• นํา “ (ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 256 1”เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมัติ เมื่อ 10 พฤศจิกายน  2560 

• นํา “ (ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 256 1” เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 22 
พฤศจิกายน 2560   

• ติดตามและรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2561 และ ตุลาคม 2561 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3  

การประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ 120 
3.2 สรุปตามองคปรกอบคุณภาพ 121 
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3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. ในระดับคณะ 

คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. เมื่อวันที่ 10  กันยายน 
2561  มีกรรมการผูตรวจประเมิน ดังน้ี 

 

ผศ.ดร.พันธศักด์ิ พลสารัมย  ประธานกรรมการ  

ผศ.ดร.เฟองอรุณ ปรีดีดิลก  กรรมการ   

อ.เนณุภา สุภเวชย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ของคณะอักษรศาสตร ตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 หรืออยูในเกณฑ “ดีมาก” โดยดําเนินการ

ไดระดับดีมากเกือบทุกดาน ยกเวนองคประกอบที่ 3 ที่ไดระดับพอใช โดยผลการตรวจประเมิน คณะอักษร

ศาสตร ปการศึกษา 2560 เปนดังน้ี 

 

 ผลการตรวจ

ประเมิน  

ปการศึกษา 

2558 

ผลการตรวจ

ประเมิน  

ปการศึกษา 

2559 

ผลการตรวจ

ประเมิน  

ปการศึกษา 

2560 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 4.44 4.47 4.59 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 4.84 4.61 4.84 

องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการแกสังคม 3.00 5.00 3.00 

องคประกอบที ่4 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
5.00 5.00 

5.00 

องคประกอบที ่5 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ย 4.56 4.68 4.59 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   



3.2 สรุปตามองคประกอบคุณภาพ 

  คณะผูประเมินไดตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอางอิงของคณะอักษรศาสตรตามองค ประกอบ

คุณภาพ พบวา คณะอักษรศาสตรมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับดีมาก คือมีคาเฉลีย่ 4.59 โดยมี

องคประกอบทีม่ีผลการประเมนิ 5.00 จํานวน 2 องคประกอบ คือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบรหิาร

จัดการ 

  ทั้งน้ี หากจําแนกตามองคประกอบการประเมิน พบวา 

- องคประกอบที ่1 ดานการผลติบัณฑิต มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.59 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” โดยหาก

วิเคราะหรายตัวช้ีวัด จะมีผลการดําเนินการไดในระดับ ดีมาก เกือบทุกตัวช้ีวัด ยกเวนตัวช้ีวัด 1.2 

อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก มคีะแนนในระดับดี  (4.25  และตัวช้ีวัด 1.3 อาจารยที่มีตําแหนงทาง

วิชาการ มีคะแนนในระดับพอใช  (3.27   

- องคประกอบที ่2 ดานการวิจยั มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.84 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” โดยหาก

วิเคราะหรายตัวช้ีวัด จะมีผลการดําเนินการไดในระดับ ดีมาก ในทุกตัวช้ีวัด  

- องคประกอบที ่3 ดานการบรกิารวิชาการ มีผลการประเมนิเฉลี่ย 3.00 หรืออยูในระดับ “พอใช” 

- องคประกอบที ่4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มผีลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” 

- องคประกอบที ่5 ดานการบรหิารจัดการ มผีลการประเมนิเฉลี่ย 5.00 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” 

  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   

 

องคประกอบที่ 1  

จุดเดน 

1 คณะมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารย อยู ในเกณฑที่ สามารถเพ่ิม

จํานวนการรับไดโดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพ

การเรียนการสอน (1: 25 ซึ่งจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบตอจํานวนอาจารยประจํา อยูใน

อัตราสวนที่ดีกวาเกณฑ 

 

 

แนวทางเสริมจุดเดน 

1 คณะควรรักษานโยบายในการเพ่ิมจํานวนอาจารย

วุฒิปริญญาเอก 

2 คณะฯ มีแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนอาจารย

ที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ (ประมาณ 100 คน 

ใหดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการตามระยะเวลา

ที่กําหนด โดยจัดทําแผนระยะยาว และมีการกํากับ

ติดตามอยางตอเน่ือง 

3  สงเสริมกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่มีความเปนรูปธรรม โดยควรเพ่ิม

เน้ือหาความรูเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพและ

แนะนําใหนิสิตสามารถนําไปประยุกตใชได  
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จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

1 ตัวบงช้ี 1.5 เกณฑขอ 5 ควรเพ่ิมรายละเอียดของ

การนําผลการประเมินการใหบริการทั้ง 3 ดาน ให

สมบูรณ 

2 ควรปรับปรุงทรัพยากรในหองสมุด เชน หนังสือ 

ใหอยูในสภาพสมบูรณ และขอมูลหนังสือที่อยูใน

ฐานขอมูลใหทันสมัย 

 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเดน 

1 คณะมีระบบในการคุมครองลิขสิทธ์ิผลงาน

วิชาการโดยการกําหนดคาลิขสิทธ์ิผูเขียน 

2 คณะใหความสําคัญกับการวิจัย โดยมีระบบ

และกลไกการสนับสนุนการวิจัย  

แนวทางเสริมจุดเดน 

1  คณะควรสนับสนุนใหคณาจารยไดรับทุนวิจัยการ

แหลงทุนภายนอก ที่เปนภาครัฐและเอกชน  

2 คณะควรรักษานโยบายการสงเสริมการผลิตผล

งานทางวิชาการและมีการกํากับดูแลอยางตอเน่ือง 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

1 สงเสริมใหคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุน

ตางๆ จัดทําโครงการวิจัยผานระบบการจัดการวิจัย

ของคณะมากขึ้น  

2 แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก

เพ่ิมขึ้น 

 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

มีโครงการบริการวิชาการใหมๆเพ่ิมขึ้นจํานวน

มาก ทั้งรูปแบบใหม เน้ือหาใหม และมีวิธีการ

บริหารจัดการใหมที่ดี มีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดเดน 

มีการจัดทําแผนงานใหม อาจปรับปรุงรูปแบบการ

นําเสนอแผนงาน ต้ังเปาหมายตัวช้ีวัดใหชัดเจน เพ่ือ

ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดงายในแตละป 

จุดที่ควรพัฒนา - ขอเสนอแนะ- 

 



 

องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

1 มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จํานวนมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมดานภาษา 

2 คณ ะมี อ าจารย ที่ มี ส วน ใน การ กํ าหน ด

มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

1 ควรกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

ควรจัดทําเปนรูปแบบที่สอดคลองกัน 

2 ขอมูลงบประมาณในแผนฯ ไมสอดคลองกับ

รายงานผลการดําเนินงาน 

3 นอกเหนือจากกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของนิสิต

แล ว  คณ ะฯ ยั งมี ผลการ ดํ า เนิ น งาน กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมจากภาควิชาหรือหนวยงานอ่ืนจํานวน

มาก ดังน้ัน จึงควรรวมกิจกรรมเหลาน้ีในแผนงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมดวย 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

จุดเดน 

1 มีระบบและกลไกการจัดเก็บขอมูลการทํา

ประกันคุณภาพที่ดี 

2 มีแนวปฏิบัติในการทํา SAR ที่ดี   

แนวทางเสริมจุดเดน 

1 ควรมีการนําตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพบูรณา

การรวมกับแผนและงบประมาณของคณะฯ และ

บูรณาการพันธกิจตางๆเขาดวยกัน  เพ่ือให เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานมากขึ้น 

2 ควรมีการถายทอดความเช่ียวชาญของคณาจารย

และบุคลากรอาวุโส สูบุคลากรรุนใหม เพ่ือใหเกิด

ความตอเน่ืองในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

1 ความเสี่ยง ควรนําเสนอประเด็นความเสี่ยงที่มา

จากปจจัยภายนอก ตามเกณฑตัวช้ีวัดของสกอ. 

2 ตัวบงช้ี 5.2 ขอ 4 และขอ 5 ควรเพ่ิมเอกสาร
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หลักฐาน การนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่

นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

รวมถึงความเห็นจากกรรมการบริหารคณะฯ 

3 ตัวบงช้ี 5.2 ขอ 6 เน่ืองจากรอผลการยืนยันการ

ประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย จึงยืนยันตามผล

การประเมินตนเองของคณะฯในเบ้ืองตน 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

รายช่ือผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดตางๆ 

 
รายชื่อคณะกรรมการดําเนนิการประกันคณุภาพคณะอักษรศาสตร 

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 

รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการประกันคณุภาพคณะอักษรศาสตร 
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.   หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก 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 
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20.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย  ย้ิมประเสริฐ กรรมการ 
21.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิดา ติรณสวัสด์ิ 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 ธรรมกลุางกูร กรรมการ 
28.  รองศาสตราจารยนโรตม ปาลกะวงศ ณ อยุธยา กรรมการ 
29.  อาจารย ดร. เพ่ิมทิพย บัวเพ็ชร กรรมการ 
30.  ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา กรรมการ 
31.  ผูอํานวยการศูนยไทยศกึษา กรรมการ 
32.  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ 
33.  ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร กรรมการ 
34.  ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกยีรติ กรรมการ 
35.  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ กรรมการ 
36.  ผูอํานวยการฝายบริหารคณะอักษรศาสตร กรรมการและเลขานุการ 
37.  นายสุธรรม โตฤกษ  ผูชวยเลขานุการ 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร 
 

1 รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล ประธานกรรมการ 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดิา ตริณสวัสดิ ์ กรรมการ 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทอแสง  เชาวชุต ิ กรรมการ 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน กรรมการ 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พริิยะดศิ มานิตย กรรมการ 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสุรี ลือสกุล กรรมการ 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒ ิจิราสมบัต ิ กรรมการ 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ กรรมการ 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึง่ฤด ี โลหผล กรรมการ 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึง่หทัย  แรงผลสัมฤทธิ ์ กรรมการ 

11 ผูชวยศาสตราจารยวิภาดา เพ็ชรรกัษ กรรมการ 

12 อาจารย ดร.ธนกร แกววิภาส กรรมการ 

13 อาจารย ดร.ธีราภา ไพโรหกุล กรรมการ 

14 อาจารย ดร.ปยฤดี ไชยพร กรรมการ 



15 อาจารย ดร.สิรวิรรณ จฬุากรณ กรรมการ 

16 อาจารย อภิรดี  เจริญเสนีย กรรมการ 

17 อาจารยเนณุภา สุภเวชย กรรมการ 

18 อาจารยประไพพรรณ  พึ่งฉิม กรรมการ 

19 อาจารยพันพัสสา  ธูปเทียน กรรมการ 

20 คุณสาวสุดารัตน  โคตรสมบัต ิ กรรมการ 

21 คุณสาวนิภาพร  อางควนิช กรรมการ 

22 คุณสาวกมลวรรณ  อกัษร กรรมการ 

23 คุณสาว ปาณิสรา เทยีนออน กรรมการ 

24 คุณสรรพพร เรไรวรรณ กรรมการ 

25 คุณวิภา  หอมศิร ิ 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 บศุน้ําเพ็ชร กรรมการ 

33 คุณญาดา อุดมพงศชัย กรรมการ 

34 คุณฉลอง  แสงสิริวิจารณ กรรมการ 

35 คุณจุฑามาศ  จันทรแกว กรรมการ 

36 คุณกัญฐนา โสพันธ กรรมการ 

37 คุณกัญญกนก  สิงหฤกษ กรรมการ 

38 คุณกรพินธุ บุตตะสิน กรรมการ 

39 คุณพรลภัส  ยวงงาม กรรมการและเลขานุการ 
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