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คํานํา 
 
 

 รายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลทุกดานของคณะอักษรศาสตร ทั้งเรื่องตัวช้ีวัดในระบบ
ประกันคุณภาพโดยตรง และขอมูลดานอื่นๆอันเปนผลงานที่นาภาคภูมิใจของคณะฯ   ขอมูลที่รวบรวมได
แสดงวา คณะอักษรศาสตรมีกิจกรรม โครงการ และผลงานจํานวนมาก คณาจารยมีคุณภาพสูง เขารวม
ประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  ใหบริการวิชาการทั้งในรูปแบบ
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริการวิชาการตางๆ ที่
ศูนยบริการวิชาการ และศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติจัดบริการเปนจํานวนมาก แสดงถึง   
“การเปนที่พึ่งของสงัคมทางวิชาการ” อยางไรขอสงสัย 
 
 รายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยบุคลากรทุกฝายในคณะอักษรศาสตร และคณะผูจัดทํารวมมือรวบรวม 
รายงานและตรวจสอบขอมูล คณะผูจัดทําไดทุมเทเวลาเปนอยางมากในการตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลง 
เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ จะสะทอนให
เห็นสถานภาพ และคุณภาพที่กาวหนาของคณะอักษรศาสตรในภารกิจตางๆ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายที่
รวมกันทํารายงานประกันคุณภาพอันเปนประโยชนแกการพัฒนาคณะอักษรศาสตรและวิชาการดานนี้ให
มั่นคงสืบไป 
 
 

           
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ) 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 คณะอักษรศาสตร มีกิจกรรมที่สรางความโดดเดนในปงบประมาณ 2552 เปนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับจํานวน
อาจารย/นิสิตที่มี ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานอาจารย 
 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 3 คน  
ระดับชาติ     1    คน  
ระดับนานาชาติ     2    คน 

 อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 182 รายการ 
ระดับชาติ  173    รายการ 
ระดับนานาชาติ      9    รายการ  

 อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวม 78 รายการ 
ระดับชาติ  22    รายการ 
ระดับนานาชาติ    56    รายการ 

 อาจารยไปตางประเทศเพื่อวิจัยหรือเพิ่มพูนความรู 11 คน รวม 14 รายการ 
 

2. ดานนิสิต 

 นิสิตไดรับรางวัล   
นิสิตปจจุบัน 47 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ 70 รายการ  
นิสิตปจจุบัน 2 คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 6 รายการ  
ศิษยเกา 2 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ 2 รายการ 

 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ  จํานวน 28 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตโปรแกรมเกียรติยมปจจุบัน มีจํานวน 10 คน และไดสําเร็จการศึกษาไป 7 คน 
 ขอมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษาจํานวน 56 คน จาก 13 สาขาวิชา มีการ
เผยแพรผลงานวิชาการรวมทั้งหมด 73 ครั้ง 
ระดับชาติ  41 ครั้ง  
ระดับนานาชาติ  32 ครั้ง  

 
3. ดานกิจกรรม 

 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   
ระดับชาติ 8 ครั้ง  
ระดับนานาชาติ  5 ครั้ง 

 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา   47  กิจกรรม 
 กิจกรรมอื่นๆ ดานวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒธรรม บําเพ็ญประโยชน และดานคุณธรรมจริยธรรม 
ที่จัดใหนิสิตทุกระดับ อาจารย บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 162 กิจกรรม 
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4. ดานการวิจัย  
 งานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2552 จํานวน 101 โครงการ 
 ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป 2552  
บทความที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ 33 รายการ 
บทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 32 รายการ  
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ไดรับการตีพิมพ 17 รายการ 
 

5. ดานบริการวิชาการ 

 โครงการบริการวิชาการ 57 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 4,154 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 3 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน  4,595 คน 
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดนี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซึ่งใหบริการงานแปล 1,490 

รายการ 
 

6. ดานนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศที่มีสัญญาความรวมมือระดับคณะ  2 สัญญา 
 ผูบริหาร/ผูแทนซึ่งเดินทางไปเจรจาความรวมมือ สรางกิจกรรมความรวมมือ เช่ือมความสัมพันธ ฯลฯ 
อาจารย 12 คน ไปเจรจาสรางความรวมมือ 11 ครั้ง 

 ผูบริหาร/ผูแทนจากตางประเทศเดินทางมาเจรจาความรวมมือ สรางกิจกรรมความรวมมือ เช่ือม
ความสัมพันธ ฯลฯ 15 รายการ 

 ผูบริหาร/ผูแทนจากตางประเทศเดินทางมา เพื่อวิจัยหรือรวมกิจกรรมวิชาการ 28 รายการ 
 นิสิตตางชาติที่ศึกษาแบบไมรับปริญญา เชน นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตรวมฟง  20 คน 
 นิสิตตางชาติที่ศึกษาแบบรับปริญญา เชน นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตรวมฟง  24 คน 

 
แมวาจะมีผลงานดานตางๆมาก แตผลปรากฎวา ขอมูลใน “รายการผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ตาม

ตัวชี้วัด (SDA) ท่ีหนวยงานตกลงกับคณบดี” อันเปนแผนงานหนึ่งของคณะอักษรศาสตร กลับมีผลการดําเนินงานนอย มาก 
คือมีจํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมายคิดไดเปนรอยละ 47.44 ของตัวช้ีวัดทั้งหมด  

นอกจากผลผลงานและการดําเนินงานตามแผน SDA แลว ขอมูลดานภารกิจอื่นๆมีการดําเนินงานไปไดดวยดี มี
อัตราการรองเรียน/ลาออกของบุคลากรต่ํา มีการปรับปรุงกระบวนงานภายในอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนางานบริการ
วิชาการของศูนยบริการวิชาการไดโดดเดน จะเห็นไดจากรายรับตอป (ไมหักคาใชจาย) มีพัฒนาการของรายรับมากขึ้นโดย
ลําดับ ดังนี้  

 
 

 

2552 2551 2550 2549 

29.3 ลาน 17.6 ลาน 12.3 ลาน 1,749,132 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพ้ืนฐานในปจจุบันของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ประวตัิ และโครงสร้างหน่วยงาน 7 
1.2 รายชือผู้บริหารคณะอกัษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 11 
1.3 วสัิยทศัน์/พนัธกจิ/ภารกจิหลกัของหน่วยงาน 13 
1.4 ระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ 14 

1.5 ทรัพยากร 16 
  



6 

 



  7 

1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 

จากคณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์มาเป็นคณะอกัษรศาสตร์ 
เมือวนัจนัทร์ที 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินมาทรงวาง

ศิลาฤกษตึ์กบญัชาการโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ตึกอกัษรศาสตร์ 1 เดิม
หรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบนั) และในวนัที 26 มีนาคม พ.ศ.2459 ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อมสถาปนาโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขึนเป็นมหาวิทยาลยัสังกดัใน
กระทรวงธรรมการและพระราชทานนามวา่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อีก 1 ปีต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจา้นอ้งยา
เธอกรมหมืนชยันาทนเรนทร ซึงเป็นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลยัในกระทรวงธรรมการพระองคแ์รกไดท้รงตงัคณะอกัษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขึนซึงเป็นหนึงในสีคณะทีไดมี้การจดัตงัขึน อีกสามคณะไดแ้ก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจา้พนูศรีเกษม เกษมศรี ทรงเป็นคณบดีของคณะอกัษรศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์องคแ์รก ระหวา่ง พ.ศ. 2461-2468  

เมือแรกก่อตงั คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรียมแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ วิชาทีจดัสอนมี เคมี 
ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาองักฤษ ภาษาฝรังเศส และประวติัศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงไดเ้ปิดสอนวิชาอกัษรศาสตร์ 
หลกัสูตรสามปี ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรนีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยมอกัษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปีแรกวิชาที
สอนเป็นวิชาอกัษรศาสตร์โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี ภาษาองักฤษ ภาษาฝรังเศส ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรม
วิภาค และคณิตศาสตร์ ในภายหลงัไดเ้พิมภาษาเยอรมนัขึนอีกวิชาหนึง หลงัจากนนัจึงเรียนวิชาครูอีกหนึงปี ในปี พ.ศ. 2473 
มีผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรครูมธัยมอกัษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นีไดเ้ปิดสอน
วชิาวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรสามปี โดยจดัสอนวชิาวทิยาศาสตร์ในสองปีแรกและวชิาครูในปีที 3 ทาํนองเดียวกนักบัวิชาอกัษร
ศาสตร์ ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรนีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยมเช่นกนั 

ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกจากกนัเป็นสองคณะ คือ 
คณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์แบ่งออกเป็นแผนกอกัษรศาสตร์และแผนกฝึกหัดครู แต่ในปี
เดียวกนันนัเองคณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ไดก้ลบัยบุรวมเป็นคณะเดียวกนัอีกและแบ่งงานออกเป็น9 แผนก คือ 
แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิสิกส์ แผนกชีววิทยา แผนกคณิตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและ
โบราณตะวนัออก แผนกภาษาปัจจุบนั แผนกภมิูศาสตร์และประวติัศาสตร์ และแผนกฝึกหดัครู 
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ในดา้นการสอน มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อนถึงขนัปริญญาบณัฑิตใน พ.ศ. 2477 อกัษรศาสตรบณัฑิตรุ่นแรกที
สาํเร็จการศึกษาเมือ พ.ศ.2478 มีจาํนวน 33 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ไดเ้ปิดสอนในขนัปริญญามหาบณัฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ มีผูส้าํเร็จ
การศึกษาไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2487 จาํนวน 2 คน  

ในปี พ.ศ. 2486 ไดมี้การแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็นคณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
ต่างหากจากกนัอีกครังหนึง แต่ยงัมีคณบดีคนเดียวกนัและมีการบริหารงานร่วมกนัต่อมาในปี พ.ศ.2491 คณะอกัษรศาสตร์
ไดเ้ปลียนชือเป็น คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ เพือเปิดการสอนในขนัปริญญาครุศาสตรบณัฑิตขึน ในขณะนนัคณะ
อกัษรศาสตร์และครุศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชาคือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ แผนกวชิาภมิูศาสตร์และประวติัศาสตร์ และแผนกวชิาครุศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2493 คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ไดแ้ยกการบริหารเป็นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดีของ
ตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ไดจ้ดัตงัแผนกวชิาบรรณารักษศาสตร์เพิมขึนอีกแผนกหนึงในคณะอกัษรศาสตร์ และ ครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2500 แผนกวชิาครุศาสตร์ ไดรั้บการยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ แยกตวัออกไปจากคณะอกัษรศาสตร์  
พ.ศ. 2504 มีการจดัแบ่งแผนกวิชาในคณะอกัษรศาสตร์ใหม่ ประกอบดว้ย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาภาษาไทย 

แผนกวิชาภาษาตะวนัออก แผนกวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาภาษาตะวนัตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ และ
แผนกวชิาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจดัตงัแผนกวิชาปรัชญาขึน รวมทงัจดัตงัแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 
2515 ในปีเดียวกนันีเอง ไดแ้ยกแผนกวชิาภมิูศาสตร์ออกมาเป็นแผนกวชิาหนึงต่างหากดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2517 คณะอกัษรศาสตร์เปิดสอนระดบัปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตเป็นครังแรกในแผนกวิชา
ภาษาไทย แขนงวชิาภาษาและวรรณคดี มีผูจ้บการศึกษาคนแรกเมือ พ.ศ. 2521 

ปี พ.ศ. 2520 จดัตงัแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลียนจากคาํวา่ “แผนกวิชา” เป็น “ภาควิชา” ตาม
พระราชบญัญติัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จดัตงัภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2552) คณะอกัษรศาสตร์ไดผ้ลิตอกัษรศาสตรบณัฑิตไปแลว้ 73 รุ่น  มีหลกัสูตร     อกัษรศา
สตรบณัฑิตประกอบดว้ยสาขาวิชาเอก 14  สาขา วิชาโท 21 สาขา และมีหลกัสูตรนานาชาติ 1 หลกัสูตร สาํหรับหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา มีหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต 20 หลกัสูตร และระดบัดุษฎีบณัฑิต 9 หลกัสูตร  ในจาํนวนนีมีหลกัสูตรที
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษอยู ่4 หลกัสูตร   เป็นหลกัสูตรสหสาขาวิชาทีรับผิดชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอืน ๆ 
ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในระดบัมหาบณัฑิต 2 หลกัสูตรและในระดบัดุษฎีบณัฑิต   1 หลกัสูตร 
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โครงสร้างของคณะอกัษรศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ 2552 คณะอกัษรศาสตร์มี 11 ภาควชิา 12 สาขาวิชา และ 1 หน่วยบริหารวชิา ดงันี 

1. ภาควชิาภาษาไทย 
2. ภาควชิาภาษาองักฤษ 
3. ภาควชิาประวติัศาสตร์ 
4. ภาควชิาภมิูศาสตร์ 
5. ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 
6. ภาควชิาปรัชญา 
7. ภาควชิาศิลปการละคร 
8. ภาควชิาภาษาศาสตร์ 
9. ภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
10. ภาควชิาภาษาตะวนัออก 

10.1 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
10.2 สาขาวิชาภาษาจีน 
10.3 สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 

10.4 สาขาวิชาภาษามาเลย ์
10.5 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
10.6 สาขาวิชาภาษาเวยีดนาม 

11. ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
11.1 สาขาวิชาภาษาฝรังเศส 
11.2 สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
11.3 สาขาวิชาภาษาสเปน 

11.4 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  
11.5 สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส 
11.6 สาขาวิชาภาษารัสเซีย 

หน่วยบริหารวชิาอารยธรรมไทย 

นอกจากนี ยงัมีศูนยที์รับผดิชอบหลกัสูตรอีก 3 ศนูย ์ไดแ้ก่ 
ศนูยไ์ทยศึกษา 
ศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
ศนูยว์รรณคดีศึกษา 

 

 ศนูยเ์ชียวชาญเฉพาะทาง (CE)  1 ศนูย ์ ไดแ้ก่ ศนูยว์จิยัการประมวลผลภาษาและวจันะ 
 หน่วยวจิยั (RU)  3 หน่วย  ไดแ้ก่ - ศนูยป์ระวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทยกบัประเทศในเอเชีย 
     - ศนูยภ์าษาและวรรณคดีไทย 
     - ศนูยจ์ริยธรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

นอกจากนี คณะอกัษรศาสตร์ยงัมีศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์  ศูนยค์อมพิวเตอร์ ศนูยค์ติชนวทิยา  
ศนูยบ์ริการวิชาการ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ และหน่วยโสตทศันศึกษา ทาํหนา้ทีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและ
การวจิยั   
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คณบดี 

สํานกัคณบดี สํานกังานเลขานกุารคณะ ศนูย์ สถาบนั และหน่วยงานอืน 

 

ภาควิชา/ศนูย์ทีดแูละหลกัสตูร 

ฝ่ายบริหาร  

ฝ่ายวางแผนและพฒันา 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิจยั 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

ฝ่ายวิรัชกิจ 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ภาควิชาภาษาไทย 

ภาควิชาภาษาองักฤษ 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ 

ภาควิชาภมิูศาสตร์ 

ภาควิชารรณารักษศาสตร์ 

ภาควิชาปรัชญา 

ภาควิชาศิลปการละคร 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

ภาควิชาวรรณคดี

เปรียบเทียบ 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก 

หน่วยบริหารวิชา 
อารยธรรมไทย 

งานบริหารและธรุการ 

งานคลงัและพสัด ุ

งานบริการการศกึษา 

งานนโยบายและแผน 

งานประกนัคณุภาพ 

ศนูย์สารนิเทศมนษุยศาสตร์ 

ศนูย์คอมพิวเตอร์ 

 

 

ศนูย์บริการวิชาการ 

ศนูย์คติชนวิทยา 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูย์วรรณคดีศกึษา 

ศนูย์การแปลและการลา่ม 
เฉลิมพระเกียรติ 

ศนูย์ไทยศกึษา 

ศนูย์วิจยัการประมวลผล 
ภาษาและวจันะ 

ศนูย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

- หน่วยการเงินและบญัชี 
- หน่วยพสัด ุ

- หน่วยทะเบียนและประเมินผล
การศกึษา 

- หน่วยโสตทศันศกึษา 
- หน่วยสง่เสริมและพฒันาวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ 

(คณะกรรมการอํานวยการประกนัคณุภาพ) 

- หน่วยสารบรรณ 
- หน่วยอาคารและสถานที 
- หน่วยการเจ้าหน้าที 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะอักษรศาสตร์ 
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1.2 รายช่ือผูบริหารคณะอกัษรศาสตร ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์  อศัววรุิฬหการ 
คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ 

 
 

 

รองคณบด ี

 
 
 
 

  

             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ม.ร.ว. กองกาญจน์   ตะเวทีกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชมนาด  ศีติสาร ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุนิจ  สุตณัฑวบิูลย ์
                              ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพฒันา                         ฝ่ายวชิาการ 

 

    

รองศาสตราจารยด์ร.กิงกาญจน์ เทพกาญจนา ผูช่้วยศาสตราจารยส์รรควฒัน์ ประดิษฐพงศ ์ รองศาสตราจารย ์สุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ อาจารยเ์นณุภา  สุภเวชย ์
                 ฝ่ายวจิัย 

 

ฝ่ายกจิการนิสิต ฝ่ายวรัิชกจิ ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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หัวหน้าภาควชิา 

 
 

 
 

 

                             

รศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต ผศ.ดร.ณฐัมา พงศ์ไพโรจน์ รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย ์

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์ 
 

  

รศ.นโรตม ์ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา ผศ.จินดารัตน์  เบอรพนัธุ์ อาจารยด์งักมล  ณ  ป้อมเพชร 
                ภูมศิาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปการละคร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

รศ.เนืองนอ้ย บุณยเนตร ผศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกลุ                  ผศ.ดร.จาตุรี  ติงศภทิัย ์ 
                  ปรัชญา                  ภาษาศาสตร์   วรรณคดเีปรียบเทยีบ 

 
 

 
 

          รศ.ดร.วรวฒิุ  จิราสมบติั     ผศ.ดร.หนึงฤดี  โลหผล 
                  ภาษาตะวนัออก            ภาษาตะวนัตก 
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1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน  
  

 

 

วสัิยทศัน์ 

คณะอกัษรศาสตร์จะดาํรงความเป็นเลิศทางวิชาการในระดบัชาติและพฒันาสู่ระดบันานาชาติ 
 

ปรัชญา/ ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้าํในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวขอ้งเพือ
ความกา้วหนา้ทางวชิาการและภูมิปัญญาของสังคม 

 
พนัธกจิ 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการขนัสูงทีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรู้
ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวขอ้งเพือสนองความตอ้งการของสังคมทงัดา้นวชิาการและวิชาชีพ  และเป็น
กลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งยงัยนื   

 
วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบณัฑิตทุกระดบัทีมีความรู้ความเชียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์เป็นทียอมรับในระดบันานาชาติ สามารถคิด
และวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นผูน้าํสังคมได ้มีโลกทศัน์กวา้ง สามารถ
ประยกุตค์วามรู้และปรับตนใหเ้ขา้กบัพลวตัของการเปลียนแปลงในทุกๆ ดา้น 

2) สร้างองคค์วามรู้และผลิตงานวชิาการทีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ 
3) ใหบ้ริการทางวชิาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวขอ้งเพือพฒันาบุคคลและองคก์รในสังคม 
4) สืบสานและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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1.4 ระบบคณุภาพของคณะอกัษรศาสตร 
ตลอดระยะเวลา 93 ปีทีไดด้าํเนินการมา คณะอกัษรศาสตร์ไดใ้หค้วามสาํคญัแก่คุณภาพของอาจารย ์นิสิต การจดัการ

เรียนการสอน การผลิตผลงานทางวชิาการของคณาจารยแ์ละการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นอยา่งยงิ เมือสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดมี้มติเห็นชอบระบบประกนัคุณภาพทางวิชาการในการประชุมครังที 576 เมือวนัที 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2540 คณะอกัษรศาสตร์กไ็ดด้าํเนินการตามระบบทีกาํหนดขึนในขณะนนัในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น และไดใ้ชม้าตรฐาน
ประกนัคุณภาพสาํหรับหน่วยงานดา้นการเรียนการสอน: CU-QA 84.1 เป็นมาตรฐานสาํหรับดาํเนินการเกียวกบัการประกนั
คุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ตามมติคณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุมครังที 
3/2544 เมือวนัที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ซึงต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนั
คุณภาพดงักล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขา้ดว้ยกนัจนเหลือระบบเพียงหนึงเดียวในชือ
ระบบประกนัคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84 ทงันีในปี 2551 ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้าํหนดให้
สถาบนัอุดมศึกษานาํตวัชีวดัและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีพฒันาขึนไปใชใ้นการพฒันาการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานการศึกษา ตงัแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป จึงถือวา่ระบบดงักล่าวเป็นมาตรฐานสาํหรับการ
ดาํเนินการเกียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ดว้ยเช่นกนั ระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ในปัจจุบนั จึง
มีดงันี 

ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 

ปัจจุบนั คณะอกัษรศาสตร์ มีการดาํเนินการภายใตร้ะบบประกนัคุณภาพ 3 ระบบ ดงันี  
1. ระบบคุณภาพ CU-QA 84 ในปลายปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพ CU-QA 84 

ของมหาวิทยาลยัทีใชม้าตงัแต่ปี พ.ศ. 2546 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 มหาวิทยาลยัไดเ้ริมประชาสัมพนัธ์ให้ทุก
หน่วยงานทราบถึงระบบคุณภาพ CU-QA 84 ทีปรับปรุงใหม่ คณะอกัษรศาสตร์ก็ไดเ้ริมดาํเนินการเก็บขอ้มูลตาม
ตวัชีวดัของระบบคุณภาพ       CU-QA 84 ตงัแต่นนัมา ระบบคุณภาพ CU-QA 84 มีการประกนัคุณภาพดงันี  
การประกนัคุณภาพกระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 

(1) หลกัสูตร การเรียนการสอน และบณัฑิต โดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั (CU-CQA) 
ประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพ 16 ขอ้ 

(2) กระบวนการวจิยัและงานวจิยั โดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพการวิจยัของมหาวทิยาลยั (CU-RQA) ประกอบดว้ย
ปัจจยัคุณภาพ 19 ขอ้ 

(3) การใหบ้ริการและสนบัสนุน ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 15 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 8 ขอ้ 
(4) การบริการวชิาการ ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 20 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 4 ขอ้  

 
การประกนัคุณภาพกระบวนการสนบัสนุน ไดแ้ก่ 

(1) การบริหารจดัการหน่วยงาน ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 5 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 1 ขอ้ 
(2) การบริหารขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 2 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 1 ขอ้ 
(3) การบริหารสินทรัพยแ์ละกายภาพ ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 1 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 1 ขอ้ 
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 3 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 2 ขอ้ 
(5) การบริหารงบประมาณและการเงิน ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 1 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 1 ขอ้ 
(6) การตรวจติดตาม การป้องกนั และการรับมือ ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 3 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 2 ขอ้ 
 



  15 

2.  ตวับ่งชีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะอกัษรศาสตร์มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานตามองคป์ระกอบ
คุณภาพ 9 ดา้นของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตงัแต่ปี 2551  เป็นตน้มา เกณฑม์าตรฐานนี ประกอบดว้ยขอ้มูล
พืนฐานรวม 174 ขอ้ และตวัชีวดัรวม 41 ตวัชีวดัโดยแบ่งเป็นองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นนี  

(1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดาํเนินการ ประกอบดว้ย 2 ตวัชีวดั 
(2) การเรียนการสอน ประกอบดว้ย 13 ตวัชีวดั  
(3) กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา ประกอบดว้ย 2 ตวัชีวดั  
(4) การวจิยั ประกอบดว้ย 5 ตวัชีวดั  
(5) การบริการวชิาการแก่สังคม ประกอบดว้ย 5 ตวัชีวดั  
(6) การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ย 3 ตวัชีวดั  
(7) การบริหารและการจดัการ ประกอบดว้ย 9 ตวัชีวดั  
(8) การเงินและงบประมาณ ประกอบดว้ย 2 ตวัชีวดั  
(9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ประกอบดว้ย 3 ตวัชีวดั 

 
3.  ตวับ่งชีการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ประกอบดว้ย 7 มาตรฐาน 48 ตวับ่งชี    
 

เอกสารการประกันคุณภาพที่ใช  

เอกสารการประกนัคุณภาพของระบบคุณภาพทีคณะอกัษรศาสตร์ใช ้มีดงันี 
(1) คู่มือคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบัที 1 (ปรับปรุงครังที 5) วนัที 10 มิถุนายน 2552 
(2) คู่มือขนัตอนปฏิบติังาน เรือง การตรวจสอบคุณภาพภาย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฉบบัที 

1 (ปรับปรุงครังที 1) วนัที 26 มกราคม 2548 
(3) คู่มือขนัตอนปฏิบติังาน เรือง การแกไ้ข/ปรับปรุง คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฉบบัที 1 

(ปรับปรุงครังที 3) วนัที 10 มิถุนายน 2552 
(4) ระบบประกนัคุณภาพ CU-QA 84 เอกสารเผยแพร่ในการประชุมเพือทาํความเขา้ใจแนวทางในการตรวจ

รูปแบบใหม่และวธีิการเกบ็ขอ้มูลตามตวัชีวดัคุณภาพและตวัชีวดัความเสียง วนัที 14 กมุภาพนัธ์ 2549 
(5) ระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CU-CQA) ฉบบัที 1 วนัที 23 ธนัวาคม 2548 
(6) ระบบประกนัคุณภาพการวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-RQA) ฉบบัที 1 วนัที 23 ธนัวาคม 2548 
(7) คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

มกราคม 2551 
(8) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา      (สมศ.) กรกฎาคม 2549 
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การบริหารคณุภาพ  
การประกนัคุณภาพภายในคณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินการโดยผา่นคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ 
(1) คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์  มีหนา้ทีกาํหนดนโยบาย วางแผน พฒันา และ

อนุมติัการดาํเนินการดา้นคุณภาพ  
(2) คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ มีหนา้ทีวางแผนดาํเนินงานการประกนัคุณภาพและ

การบริหารความเสียงของคณะฯ ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน  
 คณะกรรมการชุด (1) และ (2) มีคณบดีทาํหนา้ทีเป็นประธานกรรมการ 
(3) คณะกรรมการประสานงานการประกนัคุณภาพ มีหนา้ทีรายงานขอ้มูลตามภารกิจและเตรียมความพร้อมเพือรับการ

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในชุดนี รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพซึงเป็นผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นประกนัคุณภาพ 
(QMR) ของคณะอกัษรศาสตร์ดว้ย ทาํหนา้ทีเป็นประธานกรรมการ 

 
 

 

1.5 ทรัพยากร  
งบประมาณ  

 
แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปีงบประมาณ 2552 
งบประมาณเงินรายได ้  45,000,000 ลา้นบาท  
งบประมาณเงินแผน่ดิน   90,012,800 ลา้นบาท 
รวมงบประมาณทีไดรั้บ  135,012,800 ลา้นบาท 

90,012,800

45,000,000
เงนิแผน่ดนิ
เงนิรายได้
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 บุคลากร  
 

จํานวนอาจารย์ ปีงบประมาณ 2552 จําแนกตามภาควชิา/ตาํแหน่งวชิาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  

 หน่วยงาน 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน
มห

าว
ทิย

าล
ยั 

พนั
กง
าน
ฯเ
ปล

ยีน
สถ

าน
ภา
พ

พนั
กง
าน

 โค
รง
กา
ร 

รวม 

ตาํแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม 

1 ภาควชิาภาษาไทย 11 6 3 0 20 1 5 2 12 20 13 5 2 20 

2 ภาควชิาภาษาตะวนัออก 11 13 5 0 29 0 3 8 18 29 15 14 0 29 

3 ภาควชิาภาษาองักฤษ 11 6 9 0 26 0 2 11 13 26 11 15 0 26 

4 ภาควชิาประวติัศาสตร์ 5 6 2 0 13 0 4 3 6 13 9 4 0 13 

5 ภาควชิาภาษาตะวนัตก 10 9 9 1 29 2 4 8 15 29 15 14 0 29 

6 ภาควชิาปรัชญา 5 2 4 0 11 1 3 3 4 11 8 3 0 11 

7 
ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

4 4 0 0 8 0 0 2 6 8 2 6 0 8 

8 ภาควชิาศิลปการละคร 3 3 4 0 10 0 3 2 5 10 1 9 0 10 

9 ภาควชิาภูมิศาสตร์ 2 3 0 0 5 0 2 0 3 5 1 4 0 5 

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

11 
ภาควชิาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

0 5 4 0 9 0 1 4 4 9 7 2 0 9 

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

13 ศูนยก์ารแปลและการล่ามฯ 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

รวมทังสิน 65 61 42 1 169 5 28 46 90 169 88 79 2 169 

 

* นอกจากนียงัมีอาจารย์ชาวต่างประเทศอกี 20 คน 
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จํานวนเจ้าหน้าทสีนับสนุน  

ลาํดับท ี ประเภท จํานวน 

1 ขา้ราชการสายวิชาการ 65 

2 ขา้ราชการสายสนบัสนุน 16 

3 พนกังานมหาวิทยาลยัสายวชิาการ 61 

4 พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน 46 

5 ลูกจา้งประจาํเงินงบประมาณแผน่ดิน 26 

6 พนกังานมหาวิทยาลยัประจาํโครงการ 24 
รวม 238 

 
 

สารนิเทศ 
  ศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัหาหนงัสือ วารสาร  สือโสตทศัน์ และ    สืออิเลก็ทรอนิกส์ตามการคดัเลือก

ของคณาจารยป์ระจาํภาคและหลกัสูตร  รวมทงัรับบริจาคและไดจ้ดัระบบทาํรายการพร้อมใหบ้ริการ  ดงัตารางที 1 และ 2 
ตารางที 1    จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของศนูยฯ์ ปีงบประมาณ 2551 และ 2552 

ประเภท หน่วย ทรัพยากรทจีัดซือ ทรัพยากรทไีด้รับบริจาค ทรัพยากรทมีีทงัหมด 

  2551 2552 2551 2552 2551 2552 

หนงัสือ เล่ม 2,345 2,530 3,447 2,600 194,742 199,872 
วทิยานิพนธ์/ 
รายงานการวจิยั 

เล่ม - - 64 166 4,555 4,721 

วารสาร ชือ 75 69 135 224 210 293 

วดิีทศัน์  เรือง - - - - 2,769 2,769 

เทปบนัทึกเสียง เรือง 8 22 - 5 777 804 
ซีดีรอม  เรือง 14 78 123 49 743 870 

ดีวดีี/วซีีดี เรือง 16 29 93 163 189 381 

สไลด ์ เรือง - - - - 11 11 
เครืองแต่งกาย  /ผา้
ทอมือ 

ชิน - - 1 - 325 325 
 

หมายเหต ุ   จํานวนดีวีดีเพิมขนึมาก เนืองจากศนูย์ฯ ได้สง่วีดิทศัน์เรืองทียงัใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนไปแปลงเป็นข้อมลูดิจิทลั ในรูปของ

ดีวีดี จํานวน 163 เรือง เพือความสะดวกในการใช้บริการ 
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ตารางที 2   ทรัพยากรสารนิเทศทีจดัซือแยกตามสาขาวิชา (Subject)                 
  

สาขาวชิา 
หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ชือเรือง) 

เทป
บันทกึเสียง 
(ชือเรือง) 

ซีดรีอม 
(ชือเรือง) 

ดวีดี/ีวซีีด ี
(ชือเรือง) 

การละคร 38     
ความรู้ทวัไป 50 14  1  
บรรณารักษศาสตร์ 47 1  1  
ปรัชญา 46 6    
ประวติัศาสตร์ 389 2  4 4 
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี 57   11  
ภาษาและวรรณคดีจีน 167  22 20 16 
ภาษาและวรรณคดีญีปุ่น 62 5  5  
ภาษาและวรรณคดีไทย 536     
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต 36     
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส 21     
ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส 89 3    
ภาษาและวรรณคดีพม่า 1     
ภาษาและวรรณคดีมาเลย ์ 11     
ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั 111 4    
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 47   2  
ภาษาและวรรณคดีเวยีดนาม 13     
ภาษาและวรรณคดีสเปน 48    9 
ภาษาและวรรณคดีองักฤษ 286     
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 31     
ภาษาศาสตร์ 63 12  1  
ภมิูศาสตร์ 29 3  2  
วทิยาศาสตร์ 9 2  4  
ศาสนา 64 1  4  
ศิลปะและดนตรี 6 2    
สังคมศาสตร์ 273 19  6  

รวม 2,530 69 22 61 29 
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บทท่ี 2 

กิจกรรมการดาํเนินการดานคุณภาพ
และความเส่ียงของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 กจิกรรมการด้านคุณภาพทีมีการดาํเนินการ 23 
2.2 กจิกรรมทีสร้างความโดดเด่น/กจิกรรมเด่นของหน่วยงานในปีทีสะท้อนการพฒันาคุณภาพ 28 
2.3 สรุปผลการดาํเนินการด้านความเสียงทีเกดิขึนและผลลพัธ์ด้านความเสียง 96
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2.1 กิจกรรมการดานคุณภาพทีมี่การดําเนินการ  
ฝ่ายประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินการกิจกรรมดา้นคุณภาพ ดงันี 

 ด้านการบริหารจัดการ (M0):  
(1) นาํเจา้หนา้ทีฝ่ายประกนัคุณภาพไปศึกษาดูงานดา้นการประกนัคุณภาพ ทีส่วนประกนัคุณภาพ สาํนกับริหาร

วชิาการ  [28 พศจิกายน 2551] 
(2) เจา้หน้าทีฝ่ายประกนัคุณภาพและเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบัการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบศึกษาดูงานการใช้

ระบบ QAIS  ณ ส่วนประกนัคุณภาพ สาํนกับริหารวชิาการ [27 เมษายน 2552] 
(3) ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพ 1 ครัง [21  เมษายน 2552]  
(4) ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ 2 ครัง  

-กรรมการจากส่วนกลางคณะฯ [24 เมษายน 2552] บรรยาย ให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพเจา้หนา้ที
ส่วนกลางคณะ และประชุมเรือง การจดัเกบ็และรายงานขอ้มูลเพือการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 
2552  
-กรรมการจากภาควิชา [19 พฤษภาคม 2552] ประชุมและบรรยาย ให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ
เจ้าหน้าทีภาควิชา และประชุมเรือง การจัดเก็บและรายงานขอ้มูลเพือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาํปี 2552  

(5) บรรยายให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่เจา้หน้าทีธุรการของทุกหน่วยงานในคณะอกัษรศาสตร์ และ
ประชุมเรือง แบบรายงานกิจกรรมคุณภาพประจาํวนั [29  พฤษภาคม 2552] 

(6) บรรยายใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่นิสิตอกัษรศาสตร์  [1 มิถนุายน 2552] 
(7) ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพ 2 ครัง [10 มิถนุายน 2552 และ 19 สิงหาคม 2552] 
(8) เขา้ร่วมประชุมและจดัเจา้หนา้ทีคณะเขา้ร่วมประชุมกบัส่วนประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั  

22 ธนัวาคม 2552 ประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงตัวชีวดัและรูปแบบรายงานประกันคุณภาพ
ประจาํปี12  

12 มิถุนายน 2552 ประชุมชีแจงวิธีการกรอกแบบฟอร์ม Change Request ของขอ้มูล CDS ในระบบ          
QAIS ระยะที 2  

31 กรกฎาคม 2552 การประชุมเพือรับฟังและทําความเข้าใจเกียวกับกระบวนการในการตอบ
แบบสอบถาม 

 
 ด้านบุคคล (M1) :  

(9) แต่งตงั QMR  ใหม่ 1 ตุลาคม 2551 
(10) แต่งตงัรองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 3 พฤศจิกายน 2551 
(11) แต่งตงัคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่  

- คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์  25 พฤศจิกายน 2551 
- คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์  25 พฤศจิกายน 2551 
- คณะกรรมการประสานงานการประกนัคุณภาพ   25 พฤศจิกายน 2551 

(12) แต่งตงัคณะกรรมการตรวจประเมินหลกัสูตร 16 กรกฎาคม 2552 
(13) แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะอกัษรศาสตร์   16 กรกฎาคม 2552 
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 ด้านการตรวจฯ (M2) :  
(14) อบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพ [2-3 มีนาคม 2552] 
(15) ตรวจติดตามการปรับปรุงหลงัการตรวจและปิดใบ CAD [พฤศจิกายน 2551] 
(16) ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใชม้าตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบคุณภาพ CU-QA โดยในปีนี ตรวจฐาน 2 และฐาน 6  [5-6 สิงหาคม 2552] 
(17) ตรวจประเมินหลกัสูตรตามตวัชีวดัในระบบคุณภาพ CU-CQA จาํนวน 3 หลกัสูตร [20 กรกฎาคม 2552]  

-หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)  
-หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 
-หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2545) 

 
 ด้านระบบคุณภาพและมาตรฐาน (M3):  

(18) ศึกษาตวัชีวดัทุกระบบในระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ และระบบอืนทีคณะตอ้งรายงานขอ้มูล
[พฤศจิกายน 2551-มีนาคม 2552] 

-ตวัชีวดัในระบบ CU-QA  
-ขอ้มูลพืนฐาน (Common Dataset) ของ สกอ. 
-ตวัชีวดัตามเกณฑม์าตรฐานองคป์ระกอบ 9 ดา้นของ สกอ.  
-ตวัชีวดั SDA ของส่วนแผนและคลงั 
-รายงานรายไตรมาสของส่วนวจิยัมหาวทิยาลยั 

(19) วางแผนการเกบ็ขอ้มูลและกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการบนัทึกขอ้มูลแต่ละตวัชีวดั [เมษายน 2552] 
 

 ด้านเครืองมอื (M4) :   
(20) พฒันาแบบฟอร์มกิจกรรมประจาํวนั (Daily KPI Report) สาํหรับบนัทึกกิจกรรมทีเกียวกบัระบบคุณภาพ 

แบ่งเป็น 2 แบบฟอร์ม คือแบบฟอร์มสาํหรับภาควชิาและหน่วยงานทีดูแลหลกัสูตร และแบบฟอร์มสาํหรับ
หน่วยงานส่วนกลาง ซึงมีกิจกรรมในตวัชีวดับางส่วนแตกต่างกนั [เมษายน-พฤษภาคม 2552] 

(21) เริมใชร้ะบบรายงานกิจกรรมประจาํวนั (Daily KPI Report) [1 มิถนุายน 2552] 
 

 ด้านระบบเอกสาร และระบบงาน (M5) :  
(22) ทบทวนจาํนวนเอกสารคุณภาพ SD WI FI ของหน่วยงานต่างๆในคณะอกัษรศาสตร์ [พฤศจิกายน 2551-

เมษายน 2552] 
(23) ปรับปรุงคู่มือคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ และ PM การแกไ้ขปรับปรุง [พฤศจิกายน 2551-เมษายน 2552] 
(24) จดัทาํรายงานประกนัคุณภาพประจาํปี 2551 และจดัพิมพร์ายงานประกนัคุณภาพประจาํปี 2551 รายงาน

ประกนัคุณภาพประจาํปี 2550 และรายงานประจาํปี 2548 พร้อมจดัทาํรายงานประกนัคุณภาพในรูปแบบ 
CD และเผยแพร่ทีเวบ็ไซตค์ณะอกัษรศาสตร์ [กรกฎาคม 2552] 

 
 
 



  25 

กจิกรรมการด้านคุณภาพทีมดีาํเนินการประจําปีงบประมาณ 2552 
 

ช่วงเวลา กจิกรรมการด้านคุณภาพทีมดีาํเนินการ ประเภท ผลทเีกดิขึนจากการดาํเนินการ 
1 ตุลาคม 2551 แต่งตงั QMR ใหม่ M1 คณะอกัษรศาสตร์มี QMR ใหม่แทนที QMR เดิมทีหมด

วาระ 
3 พฤศจิกายน 
2551 

แต่งตงัรองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพคณะ
อกัษรศาสตร์ 

M1 QMR คณะอกัษรศาสตร์ดาํรงตาํแหน่งรองคณบดีฝ่าย
ประกนัคุณภาพ 

25 พฤศจิกายน 
2551 

แต่งตงัคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่  
- คณะกรรมการอาํนวยการการประกัน
คุณภาพคณะอกัษรศาสตร์   
- คณะกรรมการดาํเนินการการประกัน
คุณภาพคณะอกัษรศาสตร์  
- คณะกรรมการประสานงานการประกนั
คุณภาพ    

M1 แต่งตงัคณะกรรมการในระบบคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์
แทนทีคณะกรรมการชุดเดิมทีหมดวาระ 

พฤศจิกายน 
2551-เมษายน 
2552 

ทบทวนจาํนวนเอกสารคุณภาพ M5 หน่วยงานในคณะอกัษรศาสตร์ไดท้บทวนและปรับปรุง
ระบบแฟ้มในหน่วยงาน  

พฤศจิกายน 
2551-เมษายน 
2552 

ปรับปรุงคู่มือคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์  M5 ปรับปรุงคู่มือคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ให้มีเนือหาการ
ดาํเนินงานคุณภาพครอบคลุมตัวชีวดัของสกอ. และ
โครงสร้างคณะ พนัธกิจและวตัถุประสงค์ของคณะทีมี
การปรับปรุง 

พฤศจิกายน 
2551 

ตรวจติดตามการปรับปรุงหลงัการตรวจและ
ปิดใบ CAD 

M2 หน่วยงานไดป้รับปรุงงานตามทีเสนอในใบ CAD เป็นที
เรียบร้อย 

28 พศจิกายน 
2551 

ดูงานทีส่วนประกนัคุณภาพ เรือง ตวัชีวดั 
แนวทางการดาํเนินการ แผนการดาํเนินการ 
การเกบ็ขอ้มูล 

M0 ทําความเข้าใจระบบประกันคุณภาพให้ดียิงขึน เพือ
วางแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานของมหาวทิยาลยั 

พฤศจิกายน 
2551-มีนาคม 
2552 

ศึกษาตวัชีวดัทุกระบบในระบบคุณภาพและ
ระบบอืนทีตอ้งรายงานขอ้มูล 
-ตวัชีวดัในระบบ CU-QA  
-ขอ้มูลพืนฐาน ของ สกอ. 
-ตวัชีวดัของ สกอ.  
-ตวัชีวดั SDA ของส่วนแผนและคลงั 
-รายงานรายไตรมาสของส่วนวจิยั
มหาวทิยาลยั 
 
 

M3 บูรณาการการเกบ็ขอ้มูลและการใชข้อ้มูลร่วมกนั 
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ช่วงเวลา กจิกรรมการด้านคุณภาพทีมดีาํเนินการ ประเภท ผลทเีกดิขึนจากการดาํเนินการ 
22 ธนัวาคม 
2552 

เขา้ร่วมประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุง
ตวัชีวดัและรูปแบบรายงานประกนัคุณภาพ
ประจาํปี 

M0 คณะรับทราบแนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพ
ของมหาวทิยาลยั 

2-3 มีนาคม 
2552 

อบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาเพือการขยายผล 
หลกัสูตรที 2 ของ สกอ. (รุ่นที 2 ของจุฬาฯ) 

M2 อาจารย์ 3 ท่านได้รับความรู้และสามารถเป็นผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพได ้และเจา้หนา้ที 6 ท่านมีความรู้สาํหรับ
การรับการตรวจประเมินคุณภาพแบบสกอ.ได ้

เมษายน 2552 วางแผนการเกบ็ขอ้มูลและกาํหนด
ผูรั้บผดิชอบ ในการบนัทึกขอ้มูลแต่ละ
ตวัชีวดั  

M3 วางระบบการเก็บขอ้มูล และทาํให้มีผูรั้บผิดชอบตวัชีวดั
ทุกตวั 

21 เมษายน 
2552 

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ M0 ปรับปรุงคู่มือคุณภาพ แจกตวัชีวดั เลือกเสา-ฐานสาํหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพประจาํปี 

24 เมษายน 
2552 

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ในส่วน
เจา้หนา้ทีส่วนกลางของคณะ 

M0 รวบรวมขอ้มูลสําหรับตรวจประเมินคุณภาพประจาํปี 
ตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. และตามระบบ CU-QA 

27 เมษายน 
2552 

อบรม QAIS (นอกรอบ) ทีส่วนประกนั
คุณภาพ 

M0 QMR เจ้าหน้าทีฝ่ายประกันคุณภาพของคณะ และ
เจา้หนา้ทีคณะ รวม 4 คน ไดรั้บความรู้สาํหรับการเตรียม
ขอ้มูลสาํหรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2552 

พฒันาแบบฟอร์มกิจกรรมประจาํวนั (Daily 
KPI Report)  

M4 คณะมีระบบรายงานขอ้มูลทีคล่องตวัและมีขอ้มูลการ
ดาํเนินงานต่างๆทีทนัสมยัอยูเ่สมอ 

19 พฤษภาคม 
2552 

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ในส่วน
ภาควชิา/ศนูยที์มีหลกัสูตร 

M0 ตรวจสอบขอ้มูลทีคณะกรรมการประสานงานในส่วน
ส่วนกลางของคณะฯ  ได้รวบรวมไว้ และให้ข้อมูล
เพิมเติมกรณีทีหลกัฐาน อยูก่บัภาควชิา 

29 พฤษภาคม 
2552 

ประชุมชีแจงการเก็บขอ้มูลรายงานกิจกรรม
คุณภาพประจาํวนั 

M0 เจา้หนา้ทีทุกหน่วยงาน ไดรั้บความรู้เรืองประกนัคุณภาพ
และเขา้ใจระบบเกบ็ขอ้มูลตวัชีวดัคุณภาพ  

1 มิถุนายน 
2552 

เริมใชร้ะบบรายงานกิจกรรมประจาํวนั 
(Daily KPI Report)  

M4 คณะเริมมีขอ้มูลกิจกรรมทีทนัสมยั 

1 มิถุนายน 
2552 

บรรยายให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ
แก่นิสิตอกัษรศาสตร์ 

M0 นิ สิตได้ รับความ รู้ เ รื องการประกัน คุณภาพตาม
ขอ้กาํหนดของตวัชีวดัสกอ. (องคป์ระกอบที 9) 

10 มิถุนายน 
2552 

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  M0 อนุมัติคู่มือคุณภาพและ เลือกผูต้รวจประเมินคุณภาพ
ประจาํปี 

12 มิถุนายน 
2552 

เขา้ร่วมประชุมชีแจงวธีิการกรอก
แบบฟอร์ม Change Request ของขอ้มูล 
CDS ในระบบ QAIS ระยะที 2  

M0 คณะรับแนวทางการดาํเนินงานเพือการตรวจประเมิน
คุณภาพประจาํปี 
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ช่วงเวลา กจิกรรมการด้านคุณภาพทีมดีาํเนินการ ประเภท ผลทเีกดิขึนจากการดาํเนินการ 
กรกฎาคม 2552 จดัพิมพร์ายงานคุณภาพประจาํปี 2551  M5 คณะมีขอ้มูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ 

16 กรกฎาคม 
2552 

แต่งตังคณะกรรมการตรวจหลักสูตรของ
คณะอกัษรศาสตร์ 

M1 คณะมีกรรมการสําหรับตรวจประเมินหลักสูตรตาม
ระบบ CU-CQA 

20 กรกฎาคม 
2552 

ดําเนินการตรวจหลักสูตรด้วยมาตรฐาน 
CU-CQA  

M2 หลักสูตรทียงัไม่ได้มีการปรับปรุงในระยะเวลา 5 ปี 
จาํนวน 3 หลกัสูตร ไดรั้บการตรวจประเมินคุณภาพ  

31 กรกฎาคม 
2552 

เขา้ร่วมการประชุมเพือรับฟังและทาํความ
เข้าใจเกียวกับกระบวนการในการตอบ
แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีมีต่อหน่วยงานตามตวัชีวดั
ฐานบา้น 

M0 คณะดาํเนินการเก็บขอ้มูลสาํหรับตวัชีวดัในระบบ CU-
QA และของ สกอ. 

16 กรกฎาคม 
2552 

แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในของคณะอกัษรศาสตร์    

M1 คณะมีผูต้รวจประเมินคุณภาพประจาํปี 

5-6 สิงหาคม 
2552 

ตรวจประเมินคุณภาพประจาํปี M2 คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตวัชีวดัของสกอ. และตามตวัชีวดัของ CU-QA ในฐานที 
2 การบริหารขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้และ 6 การ
ตรวจติดตาม การป้องกนัและการรับมือ 

19 สิงหาคม 
2552 

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ - รายงาน
ผลเรืองการตรวจประเมิน 

M0 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพประจําปีแก่
คณะกรรมการ 

 
 ร่วมกิจกรรมตามทีสว่นประกนัคณุพาพ มหาวิทยาลยัจดั 
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2.2 กิจกรรมทีส่รางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนาคุณภาพ 
 คณะอักษรศาสตร มีกิจกรรมที่สรางความโดดเดนในปงบประมาณ 2552 เปนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับจํานวน
อาจารย/นิสิตที่มี ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 

2.2.1 ดานอาจารย   (ดูรายละเอียดหนา 30) 
 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 3 คน  
ระดับชาติ  1  คน  
ระดับนานาชาติ  2  คน 

 อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 182 รายการ 
ระดับชาติ  173  รายการ 
ระดับนานาชาติ  9  รายการ 

 อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวม 78 รายการ 
ระดับชาติ 22  รายการ 
ระดับนานาชาติ   56  รายการ 

 อาจารยไปตางประเทศเพื่อวิจัยหรือเพิ่มพูนความรู 11 คน รวม 14 รายการ 
 

2.2.2 ดานนิสิต (ดูรายละเอียดหนา 50) 
 นิสิตไดรับรางวัล   
นิสิตปจจุบัน 47 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ 70 รายการ  
นิสิตปจจุบัน 2 คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 6 รายการ  
ศิษยเกา 2 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ 2 รายการ 

 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ  จํานวน 28 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตโปรแกรมเกียรติยมปจจุบัน มีจํานวน 10 คน และไดสําเร็จการศึกษาไป 7 คน 
 ขอมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษาจํานวน 56 คน จาก 13 สาขาวิชา มีการ
เผยแพรผลงานวิชาการรวมทั้งหมด 73 ครั้ง 
ระดับชาติ  41    ครั้ง  
ระดับนานาชาติ  32    ครั้ง  

 
2.2.3 ดานกิจกรรม     (ดูรายละเอียดหนา 65) 

 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   
ระดับชาติ 8   ครั้ง  
ระดับนานาชาติ  5   ครั้ง 

 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา   47  กิจกรรม 
 กิจกรรมอื่นๆ ดานวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒธรรม บําเพ็ญประโยชน และดานคุณธรรมจริยธรรม 
ที่จัดใหนิสิตทุกระดับ อาจารย บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 162 กิจกรรม 
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2.2.4 ดานการวิจัย    (ดูรายละเอียดหนา 78) 
 งานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2552 จํานวน 101 โครงการ 
 ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป 2552  
บทความที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ 33 รายการ 
บทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 32 รายการ  
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ไดรับการตีพิมพ 17 รายการ 
 

2.2.5 ดานบริการวิชาการ    (ดูรายละเอียดหนา 87) 
 โครงการบริการวิชาการ 57 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 4,154 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 3 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน  4,595 คน 
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดนี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซึ่งใหบริการงานแปล 1,490 

รายการ 
 

2.2.6 ดานนานาชาติ     (ดูรายละเอียดหนา 89) 
 มหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศที่มีสัญญาความรวมมือระดับคณะ  2 สัญญา 
 ผูบริหาร/ผูแทนซึ่งเดินทางไปเจรจาความรวมมือ สรางกิจกรรมความรวมมือ เช่ือมความสัมพันธ ฯลฯ 
อาจารย 12 คน ไปเจรจาสรางความรวมมือ 11 ครั้ง 

 ผูบริหาร/ผูแทนจากตางประเทศเดินทางมาเจรจาความรวมมือ สรางกิจกรรมความรวมมือ เช่ือม
ความสัมพันธ ฯลฯ 15 รายการ 

 ผูบริหาร/ผูแทนจากตางประเทศเดินทางมา เพื่อวิจัยหรือรวมกิจกรรมวิชาการ 28 รายการ 
 นิสิตตางชาติที่ศึกษาแบบไมรับปริญญา เชน นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตรวมฟง  20 คน 
 นิสิตตางชาติที่ศึกษาแบบรับปริญญา เชน นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตรวมฟง  24 คน 
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2.2.1 ดานอาจารย 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 3 คน  
ระดบัชาติ  1 คน  
ระดบันานาชาติ  2 คน 

 
ภาควชิา ชอือาจารย ์ ชอืผลงาน ชอืรางวัล/ประกาศ

เกยีรตคิณุ  
ระดบั หน่วยงานที

ใหร้างวัล 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.สรุเดช  โชติ
อดุมพันธ ์

นักวจัิยรุน่เยาว ์ประจําปี 2551 ประสาทมดื ชาต ิ สภาวจัิย
แหง่ชาต ิ

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณมษิ โม ผลงานแปล
วรรณกรรมเยาวชน
ประเทศคอสตารกิา
จากภาษาสเปนเป็น
ภาษาไทย 

นานาชาต ิ International 
Board on 
Books for 
Young 
People 

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี 
โลหผล 

รับมอบเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ชนั
อศัวนิในฐานะผูม้บีทบาทสําคญัยงิ
ในการเผยแพรภ่าษาและ
วัฒนธรรมอติาเลยีน 

Cavaliere 
Dell'Ordine Della 
Stella Della 
Solidariet 
a'ltaliana 

นานาชาต ิ สํานัก
ประธานาธบิด ี
สาธารณรัฐ
อติาล ี

 

 อาจารยเ์ป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารยพ์ิเศษ วทิยากร ฯลฯ รวม 182 รายการ 
ระดบัชาติ  173  รายการ 
ระดบันานาชาติ  9     รายการ 

อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วทิยากร ฯลฯ ระดบัชาติ   173  รายการ 

ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

วทิยากรงานประชมุประจําปี 2552 
ศวท. เรอืง เครอืขา่ยความรว่มมอื
บรรณารักษศาสตรส์ารสนเทศ
ศาสตรด์ว้ยไอซที ี

ศวท. 17-18 ก.ย.52 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

สอนวชิา 810-401 History แก่
นักศกึษาปี 4 คณะการบรกิารและ
การทอ่งเทยีว 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตภเูก็ต 

ศกุรท์ ี5 ม.ิย. 
- ศกุรท์ ี25 
ก.ย. 52 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

วทิยากรงานเสวนา "กําเนดิใหม่
ของหนังสอืเกา่: เปิดตวัเวบ๊ไซต์
หนังสอืเกา่ชาวสยาม" เพอื
อภปิรายเรอืง "คําใหก้ารของ
หนังสอืเกา่:วรรณกรรม
ประวัตศิาสตรช์าตพัินธ"์ 

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์ารมหาชน) 

9 ม.ิย. 52  
13.15-14.45 
น. 
ณ หอ้งประชมุ
ศนูย์
มานุษยวทิยา
สรินิธร 
(องคก์าร
มหาชน) 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายความรูด้า้นการ
เขยีนบทความสูส่าธารณชนทาง
โทรทัศน์ 

ชมรมนักเขยีนและผูจั้ดทํา
หนังสอืวทิยาศาสตร ์(นจวท.)
สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศ
ไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์

23 ม.ิย. 
5209.00-
16.00 น. 

ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.สธุาชยั  
ยมิประเสรฐิ 

วทิยากรบรรยาย เรอืง "โปรตเุกส
กบัเอเชยี" ในการประชมุสมัมนา 
เรอืง "500 ปีแหง่ความสมัพันธ์
ไทย-โปรตเุกส" 

อทุยานประวัตศิาสตร ์
พระนครศรอียธุยา 

30 ม.ิย. 52 
09.45-10.30 
น. 
รร.กรงุศรวี ิ
เวอร ์
จ.อยธุยา 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

ประวัตศิาสตร ์ ผศ.สวุมิล  รุง่
เจรญิ 

สอนวชิา 810-401 History แก่
นักศกึษา 
ปี 4 คณะการบรกิารและการ
ทอ่งเทยีว 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตภเูก็ต 

ศกุรท์ ี3 ก.ค. 
ศกุรท์ ี7 และ 
28 ส.ค. 52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ  
เรอืงศลิป์ 

บรรยายเรอืง "เอกสารดตัชว์า่ดว้ย
ขอ้บงัคบัสําหรับพอ่คา้ฮอลนัดาที
อยธุยา" 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน 
การวจัิย (สกว.) 

เสาร ์ 25 ก.ค.
52 
13.00-14.15 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

วทิยากรในหวัขอ้ "แนวคดิเกยีวกบั
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ศกึษาและการพัฒนาหลกัสตูร" 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 
ณ หอ้งประชมุศนูยร์ไีซเคลิ 

8 ก.ย. 52 
08.30-16.30 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

คณะกรรมการดําเนนิการจัดตงัหอ
จดหมายเหตแุละพพิธิภัณฑร์ะบบ
สขุภาพไทย 

กระทรวงสาธารณสขุ 22 ก.ย. 52 
9.00-12.00 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

คณะกรรมการอํานวยการจัดตงัหอ
จดหมายเหตแุละพพิธิภัณฑร์ะบบ
สขุภาพไทย 

กระทรวงสาธารณสขุ 22 ก.ย. 52 
9.00-12.00 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

วทิยากรปาฐกถาเรอืง 
"ประวัตศิาสตรเ์ทคโนโลย"ี 

สํานักงานปลดักระทรวง 
สาธารณสขุ 

5 ส.ค. 52 
9.00-10.00 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

วทิยากรอภปิรายเรอืง "งานศกึษา 
ประวัตศิาสตรก์ับสขุภาพใหม่ๆ " 

สํานักงานปลดักระทรวง 
สาธารณสขุ 

5 ส.ค. 52 
14.00-16.30 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

สอนวชิา LCCU 500 Principle 
concepts in cultural หวัขอ้เรอืง 
"วัฒนธรรมบรโิภคในสงัคมไทย: 
บทสะทอ้นผา่นสอื"หลักสตูร
ปรญิญาโท สาขาวชิาวัฒนธรรม 
และการพัฒนา 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

15 ส.ค. 52 
9.00-12.00 
น. 
ณ สถาบนัวจัิย
ภาษาและ
วัฒนธรรมเพอื
พัฒนาชนบท 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

กรรมการบณัฑติศกึษาประจํา
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ศกึษา 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ตงัแต ่1 ก.ค. 
52 
เป็นตน้ไป 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

วทิยากรวชิา VA 221 
Contemporary Art and  Post 
Modem Issues โดยบรรยายใน
เรอืง “หลงัสมัยใหม ่: จากมมุมอง
ทางประวัตศิาสตร”์  

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 17 ก.ย. 52 
14.00-16.30 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

ทปีรกึษา รไุบยาต: วาราสาร
วชิาการดา้นเอเชยีศกึษา 

โครงการภมูภิาคศกึษา 
สํานักวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ตงัแต ่ก.ย. 52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "การ
อนุรักษ์และพัฒนากรงุ
รัตนโกสนิทรอ์ยา่งยังยนื" ในการ
ประชมุวชิาการประจําปี 2552 เรอืง 
"กรงุรัตนโกสนิทรใ์นประวัตศิาสตร์
ไทย: การอนุรักษ์และพัฒนากรงุ
รัตนโกสนิทรอ์ยา่งยังยนื" 

สมาคมประวัตศิาสตร ์
ในพระราชปูถัมภ ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

7 ก.พ. 53 
เวลา 10.15- 
12.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ
ใหญส่นง. 
ทรัพยส์นิสว่น
พระมหากษัตรยิ์

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพอื
พจิารณารา่งหลักสตูรปรับปรงุ
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ สาขาวชิา
วเิทศธรุกจิ (จนี) สาขาวชิาจนี
ศกึษาและสาขาวชิาไทยศกึษา 

มหาวทิยาลยัสงขลาสงขลา
นครนิทร ์วทิยาภเูก็ต 

2 ต.ค. 51 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

เป็นทปีรกึษาคณะกรรมการจัดทํา
และพัฒนาหลกัสตูรศลิปศาสตร 
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้(หลักสตูรใหม ่
พ.ศ. 2552)  

จากมหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ 15 ต.ค. 51 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพอื
พจิารณาตรวจแกไ้ขและให ้
ขอ้เสนอแนะการปรับปรงุหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ประวัตศิาสตร ์หลกัสตูรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2548 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยั
สงขลาสงขลานครนิทร ์วทิยา
ปัตตานี  

17 ธ.ค. 51 

ปรัชญา รศ.ดร.สมภาร 
พรมทา  

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ประเมนิผลงานวชิาการ(ตําแหน่ง
รองศาสตราจารย)์   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 12 พ.ย. 51 

ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยพ์เิศษสอนนักศกึษา
บณัฑติวทิยาลยัหลกัสตูรปรญิญา
เอกสาขาวชิาการพยาบาล 
(หลักสตูรนานาชาตริว่มกบั
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ) หวัขอ้
เรอืง “Antirealism/ 
Postmodernism”  

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

25 ม.ค. 52 
เวลา 9.00 – 
12.00 น. 

ปรัชญา ผศ.ดร.ประทมุ 
องักรูโรหติ 

อาจารยพ์เิศษสอนนักศกึษาบณัฑติ
วทิยาลยั หลกัสตูรปรญิญาเอก 
สาขาวชิาการพยาบาล (หลกัสตูร
นานาชาตริว่มกบัมหาวทิยาลยั
ตา่งประเทศ) วชิา RANS 607 
Philosophy of Science and 
theoretical Perspectives 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ภาคปลาย  ปี
การศกึษา 
2552  

ภาษาตะวันตก ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ 

วทิยากร บรรยาย ใหม้ลูนธิ ิพลตร ี
จําลอง ศรเีมอืง 

สถาบนัฝึกอบรมผูนํ้า มลูนธิ ิพล
ตร ีจําลอง ศรเีมอืง 

7 พ.ย. 51 
และ 23 พ.ย. 
51 

ภาษาตะวันตก ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

วทิยากร หวัขอ้ "ภาษาและ
วัฒนธรรมของชนชาตอิติาล"ี 

ม.เกษตรศาสตรว์ทิยาเขตศรี
ราชา 

6 ก.พ. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

เป็นประธานคณะกรรมการประเมนิ
คณุภาพภายในสถาบนัภาษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์
รังสติ 

23 - 24 ก.ค. 
52  

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

เป็นผูต้รวจประเมนิคณุภาพภายใน สํานักงานจัดการศกึษาทัวไป 
อาคารวทิยพัฒนาชนั4 

23 ก.ค. 52  
เวลา 09.00-
15.00 น. 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.กาญจนา 
บนุนาค 

วทิยากร บรรยายในหวัขอ้เรอืง 
"วัฒนธรรมของคนไทย(Cross - 
Cultural)" 

บจก. Total E&P Thailand 2 ธ.ค. 51 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.พริยิะดศิ 
มานติย ์

วทิยากร บรรยาย หวัขอ้ "การ
ตคีวามบทละครของโมลแิยรใ์น
มมุมองของนักวจิารณ์สมัยใหม"่ 

ม.เกษตรศาสตร ์คณะ
มนุษยศาสตร ์

17 ธ.ค. 51 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ผูท้รงคณุวฒุ ิเพอืประเมนิ
โครงการวจัิย 

คณะมนุษยศาสตร ์มศว. ก.พ. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

กรรมการพจิารณาขอ้สอบปลาย
ภาคหลกัสตูร บรหิารธรุกจิบณัฑติ 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

ม. สยาม 4 ก.พ. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาคณุภาพ
บทความวชิาการ 

ม.สงขลานครนิทร ์ ม.ีค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

กรรมการประเมนิคณุภาพภายใน วทิยาลยันานาชาต ิม.ธรุกจิ
บณัฑติย ์

29 ม.ิย. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สวุรรณา 
สถาปัตยพั์ฒนา 

ประธานคณะกรรมการประเมนิ
คณุภาพภายใน 

สถาบนัภาษา จฬุาฯ 14 ส.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

กรรมการผูต้รวจประเมนิคณุภาพ
ภายในระดบัคณะ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาฯ 17 ส.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

เป็นผูท้รงคณุวฒุใินการตรวจ
ประเมนิคณุภาพ 

วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาด
ไทย 

22 ก.ค. 52 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

ทปีรกึษาวทิยาลยัสาวกิาสกิขาลยั เสถยีรธรรมสถาน ตงัแต ่พ.ศ.
2552 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.กาญจนา 
บนุนาค  

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาการโรงแรมและการ
ทอ่งเทยีว 

มหาวทิยาลยัสยาม  1 ต.ค. 51 - 
30 ก.ย. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัพดู
สนุทรพจนภ์าษาฝรังเศส   

คณะศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
รังสติ  

11 ก.ย. 52   

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

เป็นอาจารยส์อนออกอากาศ
ทางไกลผา่นดาวเทยีมวชิา
ภาษาเยอรมัน 

โรงเรยีนวังไกลกงัวล ภาคเรยีนท1ี 
และ 2 ปี
การศกึษา 
2552 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

รว่มกนัระดมความคดิเห็นและ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาการ
เรยีนการสอนภาษาเยอรมัน 

ศนูยพั์ฒนาคณุภาพการเรยีนการ
สอน 

26 ม.ิย. 52  
14.00 - 
15.00 น. 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.วรรณา แสง
อรา่มเรอืง 

ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ
พัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐาน
การศกึษาของ ม.พายัพ 

ม.พายัพ พ.ย. 51 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.วรรณา แสง
อรา่มเรอืง 

วทิยากร บรรยายในหวัขอ้เรอืง 
"มมุมองเกยีวกบัภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย" 

คณะมนุษยศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่ 29-30 พ.ย. 
51 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.อารต ีแกว้
สมัฤทธ ์

คณะกรรมการดแูลคณุภาพขอ้สอบ 
PAT 2 (ภาษาเยอรมัน) 

สทศ. พ.ย.52-พ.ค.
53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.อารต ีแกว้
สมัฤทธ ์

คณะกรรมการสมาคมครภูาเยอรมัน
แหง่ประเทศไทย 

สมาคมครภูาษาเยอรมันแหง่
ประเทศไทย 

พ.ค.52-พ.ค.
53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

ประธานกรรมการตรวจและ
ประเมนิผลงานทเีกดิจากการ
ปฏบิตัหินา้ทสํีาหรับวทิยฐานะครู
ชํานาญการพเิศษ 

สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษา 
กรงุเทพฯ เขต 1 

ปี 52 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

วทิยากรบรรยายใหค้วามรูแ้ละ
ประสบการณ์แกค่รแูละผูเ้ขา้
สมัมนาในเรอืงการจัดทําผลงาน
วชิาการภาษาเยอรมันเพอืพัฒนา
วชิาชพีคร ูในการประชมุสมัมนา
พัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมัน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน และ
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  

26 ม.ิย. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ไรซา  ซาไนวา ขอความอนุเคราะหจั์ดหลักสตูร
การเรยีนภาษารัสเซยี 

สํานักราชเลขาธกิาร สวน
จติรลดา 

  

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ 

เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรอืง 
"คณุคา่แหง่ความเป็นคร"ู 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ คณะ
ศกึษาศาสตร ์

16 ก.ค. 52  
เวลา 13.00 - 
16.00 น. 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ 

เป็นวทิยากรรว่มเสวนาทางวชิาการ 
เรอืง "จติอาสาใน
สถาบนัการศกึษา" 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่
พระจันทร ์

วันพฤหสับดที ี
23 ก.ค. 52 
เวลา 09.00-
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ            รศ.
ดร.สถาพร  ทพิย
ศกัด ิ   อ.ดร.หนงึ
หทัย  แรง
ผลสมัฤทธ ิ    อ.สุ
กจิ  พูพ่วง 

เป็นวทิยากรโครงการคา่ยภาษา
และวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศกึษา 2552 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 7-9 ส.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ 

เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรอืง 
"อาจารยท์ปีรกึษากบัการพัฒนา
คณุภาพนักศกึษา" 

คณะศกึษา 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

วันองัคารท ี28 
ก.ค. 52เวลา 
10.00 น. 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ 

วทิยากร ในการประชมุปฏบิตักิาร
ผูบ้รหิารโรงเรยีนวถิพีทุธฯ 

สํานักคณะกรรมการการศกึษาขนั
พนืฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

13-16 ม.ีค. 
52 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ 

บรรยายในหวัขอ้เรอืง 
"ประสบการณ์การเป็นอาจารยท์ี
ปรกึษาในโครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรอืง เทคนคิการ
ปรกึษาเชงิจติวทิยาสําหรับอาจารย์
ทปีรกึษาหลกัสตูรพนืฐาน" 

สํานักงานนสิติสมัพันธ ์จฬุาฯ 27 เม.ย. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ 

เป็นวทิยากรใหค้วามรูก้บันักเรยีน
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ทกุวัน
พฤหสับด ี
เวลา 7.50-
9.30 น. 

ภาษา
ตะวันตก/อติา
เลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

วทิยากรบรรยายเรอืงประวัตแิละ
ศลิปะ     ในพระทนัีงอนันตสมาคม  
รว่มกบั  ทา่นผูห้ญงิสภุรเพ็ญ  
หลวงเทพ   รองราชเลขานุการใน
พระองค ์สมเด็จพระบรมราชนินีาถ 
ซงึบรรยายเกยีวกบังานศลิป์
แผน่ดนิ ใหก้บัสมาชกิโครงการ 
The Power of One 

ศลิป์แผน่ดนิพระทนัีงอนันต
สมาคม 

29 ม.ีค. 52 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

อ.นําทพิย ์เมธ
เศรษฐ 

วทิยากรในการจัดประชมุ"
เสวนาการแปลและลา่ม ประจําปี 
2552 ครังท ี2" หวัขอ้ "อาชพีนัก
แปล" 

สํานักงานศนูยก์ารแปลและการ
ลา่ม คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

10 ก.ย. 52  
เวลา 8-14 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ พจิารณาหลักสตูร คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.บรูพา 

10 ม.ิย. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ คณะกรรมการหลักสตูรวชิาโท
เกาหลศีกึษา คณะศลิปศาสตร ์

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่  กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพอื
พจิารณาตรวจแกไ้ขและให ้
ขอ้เสนอแนะการปรับปรงุหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิา
ภาษาเกาหล ีหลักสตูรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2547 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปัตตาน ี  

24 พ.ย. 51 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์

การฝึกอบรมผูบ้รหิารสถานศกึษา สํานักงานเขตพนืทรีาชศกึษา
กรงุเทพฯ 

19 ม.ิย.-17 
ก.ค.52 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารการสง่เสรมิ
การเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) 

ศ. 26 ม.ิย.52
13.00-15.30 
น. 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะกรรมการพจิารณามาตรฐาน
และคณุภาพการศกึษาหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ-ภาษาจนี(หลกัสตูร
นานาชาต)ิ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

ตงัแตว่ันท ี20 
พ.ค.52-เสร็จ
สนิการประเมนิ 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ชญัญพร  
ปรญิญาวฒุชิยั 

เขา้รว่มเป็นคณะทํางานเพอืจัดทํา
และพัฒนาสอืและตําราการเรยีน
การสอนภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

สกอ. 28 พ.ค. 52 
เป็นตน้ไป 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

เขา้รว่มเป็นคณะทํางานเพอืจัดทํา
และพัฒนาสอืและตําราการเรยีน
การสอนภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

สกอ. 28 พ.ค.52 
เป็นตน้ไป 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์

วทิยากรในการประชมุฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบั
ภาษาจนีสําหรับผูบ้รหิาร 

สํานักงานเขตพนืทรีาชศกึษา
กรงุเทพฯ เขต 1 

19 ม.ิย.-17 
ก.ค.52 
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ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์

ขอเชญิเป็นผูท้รงคณุวฒุดํิาเนนิ
การศกึษาโครงการ "การจัดทํา
ความตกลง การขยายความรว่มมอื
ทวภิาคทีางเศรษฐกจิฯ"ภายใต ้
กรอบอาเซยีน+3 และอาเซยีน+6 
และแนวทางการเจรจาทเีหมาะสม
สําหรับไทย 

มหาวทิยาลยับรูพา    

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

ประชมุพจิารณามาตรฐานและ
คณุภาพการศกึษา 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

28 ส.ค. 52 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
วชิาการ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

1 ม.ิย.51-31 
พ.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง วทิยากรในงานสมัมนา"จับตามอง
คนไทยในการเรยีนภาษาจนีกบั
การกอบกูว้กิฤตกิารเงนิโลก ณ 
ธนาคารกรงุเทพจํากดั(มหาชน) 
สํานักงานใหญ ่

สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาฯ 17 ต.ค. 51 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงาน
วชิาการ 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาชวีศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

พ.ย.2551-
พ.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
วชิาการ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 7 พ.ย. 51 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงาน
วชิาการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 

ธ.ค.51-ธ.ค.
52 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 19 ส.ค.51-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พ.ย.48-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและ
มาตรฐานการศกึษา 

มหาวทิยาลยัสยาม  ม.ิย.49-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการสอบไลภ่ายนอก มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

2 ม.ิย.51-2 
ม.ิย.53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการสอบไลภ่ายนอก มหาวทิยาลยัเกรกิ ม.ิย.50-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
วชิาการ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

1 ม.ิย.51-31 
พ.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงาน
วชิาการ 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี 23 ม.ิย. 52 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงาน
วชิาการ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร ก.ย.51-ม.ีค.
52 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงาน
วชิาการ 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาชวีศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

พ.ย.2551-
พ.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู  

ผูท้รงคณุวฒุ ิตรวจบทความ
วชิาการเรอืง “ตวัเลขกบั
ความหมายแฝงในวัฒนธรรมจนี” 
ในการจัดทําวารสารวชิาการ
มหาวทิยาลยัราชภัฏภเูก็ต 

มหาวทิยาลยั ราชภัฏภเูก็ต    

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด ศตีิ
สาร 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “Cross 
Culture Awareness” ใหพ้นักงาน
บรษัิทไทย-เอ็มซ ีจํากดั ในเครอื
ของบรษัิท มติซบูชิ ิคอรป์อเรชนั 

บรษัิทไทย-เอ็มซ ีจํากดั ในเครอื
ของบรษัิท มติซบูชิ ิคอรป์อเรชนั 

13 ก.พ. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด ศตีิ
สาร 

เป็นวทิยากรบรรยายเรอืง 
“Working Poor: โรครา้ยใหมท่บีัน
ทอนสงัคมญปีุ่ น” ในการอบรมเรอืง 
“ญปีุ่ นศกึษา”  

สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รว่มกบัสํานักขา่วสาร
ญปีุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญปีุ่ น 
ประจําประเทศไทย และ
กระทรวงศกึษาธกิาร  

20 ม.ีค. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ภายนอก เพอืพจิารณาหลกัสตูร
ศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
สอนภาษาญปีุ่ น 

คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ

ใหคํ้าปรกึษาเรอืงตวัอกัษรญปีุ่ น 
โดยทางโทรศพัทแ์ละโทรสาร 

สํานักพระราชวัง ณ วังไกลกงัวล 
อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์

13 ก.ค. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

แนะนําการศกึษาวจัิยวรรณคดี
ญปีุ่ นและการทําวทิยานพินธ ์

สหสาขาวชิาเกาหลศีกึษา 26 ส.ค. 52  
เวลา 13-16 
น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อษัฎายทุธ ชศูร ี บรรยายการเรยีนภาษาญปีุ่ นใน
ประเทศไทย 

บรษัิท Tokyo Kyoiku koron 26 ก.ค. 52  
เวลา 13.00 -
14.30 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อษัฎายทุธ ชศูร ี วทิยากรรว่มเสวนาในหวัขอ้"เปิด
โลกภาษาญปีุ่ นกบัเอรนี" 

สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี
(ไทย-ญปีุ่ น) 

1 ส.ค. 52 
เวลา 12.30-
17.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อษัฎายทุธ ชศูร ี บรรยายในหวัขอ้"การเขยีน
แผนการวจัิยและแผนการเรยีนเพอื
ศกึษาตอ่ในประเทศญปีุ่ น" 

ศนูยแ์นะแนวศกึษาตอ่ประเทศ
ญปีุ่ น 

29-30 ส.ค. 
52  
เวลา 10.00-
18.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

กรรมการเครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาแหง่
ประเทศไทย 

เครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาแหง่
ประเทศไทย 

ต.ค.51-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

คณาจารยพ์เิศษ ป.โท 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์วชิา
วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม
ตะวันออก 

ภาควชิาภาษาไทย ม.
ธรรมศาสตร ์

29 ม.ค.52  5 
12 19 ก.พ.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.กนกวรรณ เลาห
บรูณะกจิ คะตะกริ ิ

เป็นวทิยากรใหก้ับอาจารยท์สีอน
ภาษาญปีุ่ นชาวไทย 

สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-
ญปีุ่ น 

4 เมษายน 
2552 เวลา 9-
12 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ

กรรมการตดัสนิการแขง่ขนังาน
มหกรรมญปีุ่ น รังสติ ครังท ี2 
(RSU) Japanese Fair 2008   

ภาควชิาภาษาญปีุ่ น คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัรังสติ 

21 พ.ย. 51 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด ศตีิ
สาร 

วทิยากรในงานเสวนาพเิศษของ
สถาบนัเอเชยีตะวันออกศกึษา ใน
พระราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์
รังสติ หวัขอ้เรอืง “เรยีนภาษาญปีุ่ น
อยา่งไรใหไ้ดเ้รอืง”  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์
รังสติ  

23 ส.ค. 52 
เวลา 13.00-
16.00 น.  

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ  
บรรณรจุ ิ

วทิยากรรว่มอภปิราย หวัขอ้"
ครอบครัว สูส่งัคมอดุมคณุธรรม" 

สํานักปลดักระทรวงสาธารณสขุ 10 ก.ย. 52  
เวลา 15.15-
17 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ  
บรรณรจุ ิ

เป็นทปีรกึษาประจําคณะอนุ
กรรมาธกิารศกึษาปัญหากฎหมาย
และกจิการพระพทุธศาสนา 

สภาผูแ้ทนราษฎร(สํานัก
กรรมาธกิาร 3 ) 

  

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ  
บรรณรจุ ิ

วทิยากรโครงการฝึกอบรมเทคใน
การบรหิารและการจัดการงานดา้น
รังสแีพทย ์

สมาคมรังสกีารแพทยแ์หง่
ประเทศไทย 

22 ธ.ค. 52   
8.30-9.30 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ์
(ผูท้รงคณุวฒุ)ิ 

มหาวทิยาลยัราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชปูถัมภ ์ 

27 ม.ีค. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรในการอภปิราย เรอืง 
ประสบการณ์และแนวคดิในการจัด 
Liberal Arts Colleges / 
Education ในสถาบนัอดุมศกึษา
ไทย  

สํานักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา กรงุเทพมหานคร  

30 ม.ีค. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

กรรมการสรรหาคณบด ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

ตงัแตว่ันท ี21 
ส.ค. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรบรรยายเรอืง “Sanskrit 
Inscriptions in South-east Asia” 

ภาควชิามนุษยศาสตร ์คณะ
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
นครปฐม 

8 ก.ย. 52 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

เขา้รว่มประชมุโครงการจัดทํา
นโยบายภาษาแหง่ชาต ิ

ราชบณัฑติยสถาน 5 ม.ิย.52 
19 ม.ิย.52 
30 ม.ิย.52 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

ทปีรกึษาโครงการพัฒนาขดี
ความสามารถเครอืงแปลภาษา
(Phraselator) 

สํานักนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยป้ีองกันประเทศ 

  

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

เป็นผูเ้ชยีวชาญตรวจสอบ
โปรแกรมพจนานุกรมมัลตมิเีดยี
เพอืการเรยีนรูภ้าษามลายปูาตาน ี

ภาควชิาเทคโนโลยแีละสอืสาร
การศกึษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธรบรุ ี

6 พ.ค.51 
22 เม.ย.53 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

เขา้รว่มประชมุพัฒนาหลกัสตูร"
อบรมลา่มภาษามลายปูาตาน"ี 

มลูนธิเิอเชยี 9-เม.ย.-09 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

เขา้รว่มประชมุโครงการจัดทํา
นโยบายภาษาแหง่ชาต ิ

ราชบณัฑติยสถาน 12 พ.ค.52 
22 เม.ย.52 
24-25 พ.ย.52
28-29 ธ.ค.52
25-26 ม.ค.53
18-19 ก.พ.53 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

บรรยายพเิศษในหวัขอ้"เวยีดนาม
เพอืนบา้นของเรา" 

สํานักพระราชวัง ณ วังไกลกงัวล 
อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์

13 ก.ค. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ระดมความคดิเห็นและวพิากษ์
หลกัสตูรเพอืนําไปสูก่ารพัฒนา
หลกัสตูรทมีคีณุภาพ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

2 ส.ค. 52  
เวลา 9-16 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ขอเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(คณะสงัคมศาสตร)์ 

ทกุวัน
พฤหสับด ีเรมิ 
11 ม.ิย.52 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

กรรมการสอบโครงการวทิยานพินธ์
ของนายชาญชยั  คงเพยีรธรรม ใน
หวัขอ้ "การศกึษาวเิคราะหก์วี
นพินธเ์ขมรแนวประจักษ์พยานฆา่
ลา้งเผา่พันธุ"์ 

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

13 ต.ค. 51 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา   

กรรมการตดัสนิการประกวดเพลง
พนืบา้น ระดบัประถมศกึษาและ
ระดบัมัธยมศกึษา รอบชงิชนะเลศิ  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  25 พ.ย. 51 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วสิามัญ
เฉพาะกจิประเมนิผลงานของ
ขา้ราชการและบคุคลทางการ
ศกึษาเพอืเลอืนวทิยฐานะเป็น
ผูเ้ชยีวชาญสายงานการสอน 
สาขาวชิาภาษาไทย  

สํานัก ก.ค.ศ. 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

30 ม.ีค. 52 

ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ีจรัสจรงุ
เกยีรต ิ

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน  
กลุม่หลักภาษาและการใช ้
ภาษาไทย  ชนัมัธยมศกึษาปีท ี1-
3 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร    

ก.ค. – ก.ย.  
52   

ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ   

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน  
กลุม่หลักภาษาและการใช ้
ภาษาไทย  ชนัมัธยมศกึษาปีท ี1-
3 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน  
กระทรวงศกึษาธกิาร    

ก.ค. – ก.ย.  
52   

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

กรรมการในกรรมการสภาวจัิย
แหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 

สภาวจัิยแหง่ชาต ิ ตงัแต ่24 ก.ค.
52 เป็นตน้ไป 

ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธทิอง   

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “บญุคณุ 
ปัจจัยทางวัฒนธรรมทมีผีลตอ่การ
ปฏสิมัพันธใ์นภาษาไทย : 
กรณีศกึษาการตอบรับคําขอบคณุ
ตามแนว Emancipatory 
Pragmatics”  

ภาควชิาภาษาศาสตร ์ คณะศลิป
ศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11 ก.ย.52 
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ภาษาไทย รศ.ดร.สนัุนท ์ 
อญัชลนุีกลู   

ผูเ้ชยีวชาญตรวจเครอืงมอืวจัิย
ประกอบการทําวทิยานพินธเ์รอืง 
“ภาษาและคณุคา่ทมีตีอ่สงัคม : 
ศกึษาจากบทละครโทรทัศนท์ผีลติ
ซํา” ของนางรพพีรรณ  เพชร
อนันตก์ลุ นสิติหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย  

ภาควชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

  

ภาษาไทย อ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “บญุคณุ 
ปัจจัยทางวัฒนธรรมทมีผีลตอ่การ
ปฏสิมัพันธใ์นภาษาไทย : 
กรณีศกึษาการตอบรับคําขอบคณุ
ตามแนว Emancipatory 
Pragmatics”  

ภาควชิาภาษาศาสตร ์ คณะศลิป
ศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11 ก.ย.52 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา   

ผูท้รงคณุวฒุใินการตรวจสอบ
เครอืงมอืการวจัิยเรอืง “การ
วเิคราะหค์ณุคา่และประโยชนข์อง
บทอาขยานภาษาไทยระดบั
มัธยมศกึษาตามหลกัสตูร
การศกึษาพนืฐาน พทุธศกัราช 
2544” ของอาจารยส์นัตวิัฒน ์
จันทรใ์ด  

โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์-
มหาวทิยาลยั ฝ่ายมัธยม 

1 ก.ย. 52 

ภาษาไทย  ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง  

ไปบรรยายในโครงการทนุ
มหาบณัฑติ สกว. ดา้น
มนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์เมอื
วันท ี1 เมษายน 2552 ในหวัขอ้ 
"พลวัตคตชินในสงัคมปัจจบุนั"  
ซงึเป็นหวัขอ้ยอ่ยทอียูภ่ายใต ้
โจทยว์จัิยใหญใ่นประเด็นหวัขอ้ 
"สงัคมไทยปัจจบุนัสูส่งัคมไทย
อนาคต"  

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วจัิย (สกว.) 

1 เม.ย. 52 

ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.วโิรจน ์
อรณุมานะกลุ  

วทิยากรงานสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร 
“เอกลกัษณ์ภาษาไทย: กงึ
ศตวรรษการวจัิยภาษาไทยตาม
แนวทฤษฎทีางภาษาศาสตร”์  

ภาควชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์

14-15 พ.ย. 
51 

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กงิกาญจน ์
เทพกาญจนา  

วทิยากรงานสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร 
“เอกลกัษณ์ภาษาไทย: กงึ
ศตวรรษการวจัิยภาษาไทยตาม
แนวทฤษฎทีางภาษาศาสตร”์  

ภาควชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์

14-15 พ.ย. 
51 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการโครงการทนุวจัิย
มหาบณัฑติ สกว. (มวีาระ1ปี) 

สกว. 21 ต.ค. 94 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

วทิยากรงานสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร 
“เอกลกัษณ์ภาษาไทย: กงึ
ศตวรรษการวจัิยภาษาไทยตาม
แนวทฤษฎทีางภาษาศาสตร”์  

ภาควชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์

14-15 พ.ย. 
51 

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กงิกาญจน ์
เทพกาญจนา  

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ สาขาวชิาภาษาศาสตร ์ ม.พายัพ  3-เม.ย.-09 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการดําเนนิการสอบแขง่ขนัและ
คดัเลอืกบคุคลเพอืรับทนุรัฐบาลที
จัดสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยตีามความตอ้งการของ
สว่นราชการหรอืหน่วยงานของรัฐ 
ประจําปีงบ2552  

สํานักงาน ก.พ. 8 เม.ย. 52 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง
วชิาการประจํา ม.พายัพ  

ม.พายัพ  22 เม.ย. 52 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ธรีาภรณ์ รติ
ธรรมกลุ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิ(Peer Review) 
ตรวจสอบทางวชิาการบทความที
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการของคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.มหาสารคาม 

16-ม.ิย.-09 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่ง
ทางวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา  18 ม.ิย. 52 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ประเมนิคณุสมบัตแิละพจิารณา
ผูรั้บทนุผูช้ว่ยวจัิย คปก. 

สกว. 17 ม.ิย. 52 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการดําเนนิการ
สอบแขง่ขนัและคดัเลอืก 
สํานักงาน ก.พ.  

สนง. ก.พ.  3 ก.ค. 52 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

วทิยากรปาฐกถาพเิศษ งาน
สมัมนาวชิาการนานาชาต ิ
ASIALEX 2009 เรอืง 
“Dictionaries in Education” ใน
หวัขอ้เรอืง “Multilingual 
dictionaries for linguistic and 
educational purposes”  

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

20 ส.ค. 52 
โรงแรมอมิพี
เรยีลควนีส ์
ปารค์   

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ดารนิทร ์
ประดษิฐทัศนัย 

บรรยายหวัขอ้ง "วรรณคดี
ภาษาองักฤษและสงิแวดลอ้ม" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอสัเทรินเอเชยี 

27 ม.ค. 52 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี 

บรรยายหวัขอ้ "Wuthering 
Heihts : British Victorian 
Aesthetics" 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
อสีเทริน์เอเชยี 

30 ม.ค. 52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

บรรยายหวัขอ้ "กวนีพินธเ์กยีวกบั
ความรักเนอืงในวันวาเลนไทม"์ 

รายการวทิยจุฬุาฯของชมรมจฬุา
ฯ-พฤษาจารย ์

15-ก.พ.-09 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

รว่มประชมุ ASEAN+3 Higher 
Education Policy Dialogue 
2009 

อาเซยีน 20-22 ม.ีค.52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

บรรยายหวัขอ้"ภาพลกัษณ์ของ
ผูห้ญงิในกวนีพินธร์ว่มสมัย" 

รายการวทิยจุฬุาฯของชมรมจฬุา
ฯ-พฤษาจารย ์

22-ม.ีค.-09 

ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา อตันโถ เป็นวทิยากรรายการดวีดีเีพอื
การศกึษา เรอืง "แปลใหไ้ดเ้รอืง
และไดร้ส" 

สํานักเทคโนโลยกีารศกึษา ม.
สโุขทัยธรรมาธริาช 

ส.ค.52 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ดารนิทร ์
ประดษิฐทัศนยี ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"วรรณคดภีาษาอังกฤษและ
สงิแวดลอ้ม" 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
อสีเทริน์เอเชยี   ในงานศลิป
ศาสตรแ์ฟร ์ 

27 ม.ค. 52 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"Wuthering Heights: British 
Victorian Aesthetics" ใหก้บั
นักศกึษาวชิาความรูเ้บอืงตน้ทาง
วรรณคดอีงักฤษและอเมรกินั      

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
อสีเทริน์เอเชยี 

30 ม.ค. 52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

อปุนายกสมาคมภาษาและหนังสอื
แหง่ประเทศไทยในพระบรมรา
ชปูถัมถ ์ 

สมาคมภาษาและหนังสอืแหง่
ประเทศไทย   ในพระบรมรา
ชปูถัมถ ์

ม.ค. 51 ถงึ 
ธ.ค. 52 

ภาษาองักฤษ รศ.ดร.พจ ียวุชติ กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพอื
พจิารณาตรวจแกไ้ข หลักสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ 

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
สงขลาสงขลานครนิทร ์วทิยา
ปัตตานี 

10 ต.ค. 51 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์  

ผูแ้ปลและตรวจแกภ้าษาหนังสอื 
Prince of Empire ในวาระ
ครบรอบ 60 ปี มลูนธิฟิลูไปรท์ 

มลูนธิฟิลูไปรท์ ม.ค.52-ม.ีค.
53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ  
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
(International Program) 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ ตงัแต ่1 ส.ค. 
50 ถงึปัจจบุนั 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขา
ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ ตงัแต ่1 ต.ค. 
46 ถงึปัจจบุนั 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขา
ภาษาองักฤษธรุกจิ 

มหาวทิยาลยันานาชาต ิ
Stamford 

ตงัแต ่1 ต.ค. 
45 ถงึปัจจบุนั 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา ศรี
อทัุย  

เป็นวทิยากรในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเรอืง "การเขยีนขอ้เสนอ
โครงการวจัิยทางดา้นการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษ" 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

19 ม.ีค. 52 
เวลา 8.45-
16.15 น. 
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ทเีชญิ 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์  

เป็นวทิยากรในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเรอืง "การเขยีนขอ้เสนอ
โครงการวจัิยทางดา้นการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษ" 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

19 ม.ีค. 52 
เวลา 8.45-
16.15 น. 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์  

วทิยาการบรรยายในหวัขอ้ 
"ภาษาองักฤษสําหรับผูบ้รหิาร" 

สถาบนัเกษตราธกิาร สํานักงาน
ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  

1-2ก.ค.52 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.ปรณีา 
แขง่ขนั   

วทิยาการบรรยายในหวัขอ้ 
"ภาษาองักฤษสําหรับผูบ้รหิาร" 

สถาบนัเกษตราธกิาร สํานักงาน
ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  

1-2ก.ค.52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์  

กรรมการสอบคดัเลอืกนักเรยีนทนุ 
ก.พ. และทนุเลา่เรยีนหลวง 

สํานักงาน ก.พ. ส.ค.-ต.ค.52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

วทิยากรบรรยายและฝึกปฏบิตักิาร
ในหวัขอ้ "การใชเ้สยีงในการ
ตคีวามและสอืความหมายกวนีพินธ์
ภาษาองักฤษ"  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

28 ส.ค. 52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขา
ภาษาองักฤษธรุกจิ  

มหาวทิยาลยัสยาม ตงัแต ่1 ต.ค. 
49 ถงึ 30 
ก.ย. 53 

ภมูศิาสตร ์ รศ.นโรตม ์ ปาล
กะวงศ ์ณ อยธุยา   

อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา 416 
401 Seminar in Geographic 
Thoughts โดยบรรยายในหวัขอ้ 
“ปรัชญาตา่งๆ เชน่ Positivism, 
Humanism, Marxism, 
Pragmatism, Environmental 
Determinism ฯลฯ ในทาง
ภมูศิาสตร”์  

คณะอกัษรศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร   

2 และ 9  ก.ย.  
52  

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร   

กรรมการพจิารณาตดัสนิการ
ประกวดหนังสอืดเีดน่ ประเภทเรอืง
สนั  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร  

ตงัแต ่พ.ศ. 
2537-ปัจจบุนั 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ี ตงิศ
ภัทยิ ์

กรรมการตดัสนิการประกวดวจิารณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 2552   

กองทนุหมอ่มหลวงบญุเหลอื  
เทพยสวุรรณ 

22 ม.ิย. 52 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร   

กรรมการตดัสนิการประกวดวจิารณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 2552   

กองทนุหมอ่มหลวงบญุเหลอื  
เทพยสวุรรณ 

22 ม.ิย. 52 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.สรุเดช โชติ
อดุมพันธุ ์

กรรมการตดัสนิการประกวดวจิารณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 2552   

กองทนุหมอ่มหลวงบญุเหลอื  
เทพยสวุรรณ 

22 ม.ิย. 52 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.สรุเดช โชติ
อดุมพันธุ ์

กรรมการสอบวทิยานพินธเ์รอืง 
“พนืทซีอ้นทับและการประกอบ
สรา้งอตัลกัษณ์ของชาวแอฟรกินั
อเมรกินัในนวนยิายเรอืง Song of 
Solomon โดย Toni Morrison” 
ของนางสาวธารติา อนิทนาม 
นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา
ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

15 ธ.ค. 52 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

เป็นคณะอนุกรรมการคดัเลอืก
ผูผ้ลติและคดัสรรรายการ (กลุม่
รายการละครและภาพยนตร)์ 

องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่
ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

ตงัแตว่ันท ี1 
ม.ิย. 52 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะอนุกรรมการคดัเลอืกผูผ้ลติ
และคดัสรรรายการ(กลุม่รายการ
ละครและภาพยนตร)์ 

องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่
ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

ตงัแต1่ ม.ิย. 
52 เป็นตน้ไป 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ เป็นผูอํ้านวยเพลง การขบัรอ้ง
เพลง ประสานเสยีงของคณะ
นักรอ้งชายพระกติตคิณุแหง่
กรงุเทพฯ 

ครสิตจักรบา้นยง 8-12 ส.ค. 52 
เมอืงเชยีงรุง่ อ.
สบิสองปันนา 
มณฑลยนูนาน 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ เป็นวทิยากรงาน "เทศกาลละคร 
ศลิปะ และวัฒนธรรม" Arts 
Culture & Theatre festival 
2009 (ACT fest 09) ณ หอ
ศลิปวัฒนธรรมเมอืงเชยีงใหม ่

กลุม่ละครชมุชน "กบัไฟ" 
(เชยีงใหม)่ 

25 ม.ค. 52 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

เป็นวทิยากรหวัขอ้  "การพัฒนา
บคุลกิภาพและการแตง่กาย" 
(สภาพสตร)ี 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั 
(มหาชน) 

17-19 ส.ค. 
52 

ศนูยก์ารแปล
และการลา่มฯ 

ผศ.ดร.สงวนศร ี
ขนัธวเิชยีร  

วทิยากรบรรยายพเิศษในโครงการ
สมัมนาวชิาการ "การแปลขา้ม
ภาษา" บรรยายเรอืง "การแปล
วรรณกรรมและงานวัฒนธรรม
องักฤษ"  

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

29 ส.ค. 52  

ศนูยก์ารแปล
และการลา่มฯ 

อ.ทองทพิย ์พลู
ลาภ  

วทิยากรบรรยายพเิศษในโครงการ
สมัมนาวชิาการ "การแปลขา้ม
ภาษา" บรรยายเรอืง"การแปลขา้ม
ภาษา : กลวธิแีละปัญหา"  

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

29 ส.ค. 52  

ศนูยก์ารแปลฯ ศ.ถนอมนวล  โอ
เจรญิ 

กลา่วแนะนําหลกัการแปลในงาน
แถลงขา่วโครงการ CyberDict 
Translation Championship สาน
ฝันสูว่งการนักแปลมอือาชพี 

บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชนั จํากดั 30 ก.ค. 52 

ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์ 
พลูลาภ 

วทิยากรบรรยายเรอืง "หลกัการ
แปลสําหรับนักแปลทดี"ี ใน
โครงการ CyberDict Translation 
Championship สานฝันสูว่งการนัก
แปลมอือาชพี 

บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชนั จํากดั 15 ส.ค. 52 

ศนูยไ์ทย
ศกึษา  

ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง  

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการ
วพิากษ์หลกัสตูรไทยศกึษา
นานาชาต ิ 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 17 ม.ิย. 52 

หน่วยบรหิาร
วชิาอารยธรรม
ไทย 

อ.สถาพร อรณุ
วลิาส  

บรรยายกระบวนวชิา TP311 การ
วจัิยทางศลิปะการแสดง 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

9 ม.ิย. 52, 16 
ม.ิย. 52 

หน่วยบรหิาร
วชิาอารยธรรม
ไทย 

อ.สถาพร อรณุ
วลิาส  

วทิยากรบรรยายเรอืง "ความ
ภาคภมูใิจในความเป็นไทย" 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

31 ก.ค. 52 
เวลา 8.00-
17.00 น. 

 

อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วทิยากร ฯลฯ ระดับนานาชาต ิ   9     รายการ 

ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ วันท/ีชว่งเวลา
ทเีชญิ 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

Asia - Pacific Conference on 
Library & Information 
Education and Practice (A - 
LIEP2009) 

Graduate school of library 
and Media Studies,University 
of Tsukuba, Japan 

6 - 8 ม.ีค. 52 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

กรรมการผูท้รงคณุวฒุชิําระและ
จัดพมิพเ์ผยแพรห่นังสอืประชมุ
พงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษก 
เลม่ 14  ณ ประเทศญปีุ่ น  

กรมศลิปากร สํานักวรรณกรรม
และประวัตศิาสตร ์ 

20 – 27 เม.ย. 
52  

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ  
เรอืงศลิป์ 

คณะบรรณาธกิาร (Editorial 
Board) ของวารสาร Itinerasio: 
International Journal on the 
History of European Expansion 
and Global Interaction 

The Institute for the 
History of European 
Expansion (IGEER) 

ตงัแต ่ก.ย. 52 

ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

Philosophy Gadjah Mada University 28กย. – 13 
ตค. 52 

ปรัชญา อ.ดร.สภัุควด ี 
อมาตยกลุ 

รว่มสอนรายวชิา “Philosophical 
Conceptions of Critical Reasoning” 
ซงึเป็นวชิาระดบับณัฑติศกึษาของ
ภาควชิาปรัชญา ของ Cybermedia 
Center มหาวทิยาลยัโอซากา ทญีปีุ่ น 

มหาวทิยาลยัโอซากา ประเทศ
ญปีุ่ น 

25 – 11 ก.ค.
52 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

เป็นวทิยากรในการสมัมนา 
"ความสมัพันธไ์ทยและออสเตรยี 
จากอดตีถงึปัจจบุนั"  

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์
ธรรมชาต ิ

11 ก.ย. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ

จัดตงัสมาคม Society for 
Cultural Interaction in East 
Asia 

มหาวทิยาลยั Kwansai ม.ิย. 52 

ภาษา ผศ.ดร.ประพจน์ กลา่วสนุทรพจน์หลกัในการประชมุ Institute of Southeast Asian 16 – 18 ก.พ. 
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ทเีชญิ 

ตะวันออก/
บาล ี

อศัววริฬุหการ นานาชาต ิ Studies 52 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

คณาจารยใ์นหลักสตูร 9 เดนิทาง
ไปดําเนนิการคดัเลอืกนสิติ
โครงการ Weaving the Mekong 
into Southeast Asia(WMSEA) 
รุน่ท ี7 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวชิาเอเซยีตะวันออกเฉียง
ใตศ้กึษา 

26-27 ม.ิย.52 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.องิโก ้ปี
เตอรส์ (Ingo 
Peters)  

บรรยายในหวัขอ้ “Key 
challenges for EFL teaching in 
Germany from an international 
perspective” ท ีUniversity of 
Erlangen-Nuremberg ประเทศ
เยอรมันน ี

University of Erlangen-
Nuremberg ประเทศเยอรมันน ี

26 ม.ค. 52 

 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 78 รายการ 
ระดบัชาติ 22 รายการ 
ระดบันานาชาติ   56 รายการ 

อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติ  22 รายการ 
ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชุม  สถานทจีดั หนว่ยงานทจีดั วนัเวลาทจีดั

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

การจัดการเปลยีนแปลงหอ้งสมดุ
ในทศวรรษหนา้ 

รร.แอมบาสซา
เดอร ์

สํานักหอสมดุ
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

3-4 ก.ย. 
52 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

การประชมุวชิาการประจําปี 2552 
ศวท. เรอืง “เครอืขา่ยความรว่มมอื
บรรณารักษศาสตร ์/ สารสนเทศ
ศาสตรด์ว้ยไอซที”ี  

โรงแรมแกรนด ์
เมอรเ์คยีว ฟอรจ์นู 
กรงุเทพฯ  

ศวท. 17-ก.ย.-
52 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

งานประชมุวชิาการประจําปี 2552 
สวท.(ศนูยบ์รกิารความรูท้าง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต)ิ 

โรงแรมแกรนด ์
เมอรเ์คยีว ฟอรจ์นู 

สวท. 17-18 
ก.ย. 52 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทปี 

งานประชมุวชิาการประจําปี 2552 
สวท.(ศนูยบ์รกิารความรูท้าง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต)ิ 

โรงแรมแกรนด ์
เมอรเ์คยีว ฟอรจ์นู 

สวท. 17-18 
ก.ย. 52 

ภาษาตะวันตก รศ.ดร.วรรณา แสง
อรา่มเรอืง 

การประชมุปฏบิัตกิารจัดทําแผน
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเรยีนการ
สอนภาษาตา่งประเทศท ี2 

โรงแรมเฟิสท ์ถ.
เพชรบรุตีดัใหม ่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขนั
พนืฐาน 
กระทรวงศกึษ
าธกิาร 

6-7 ม.ีค. 
52 

ภาษาตะวันตก รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัด ิ

การประชมุปฏบิัตกิารจัดทําแผน
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเรยีนการ
สอนภาษาตา่งประเทศท ี2 

โรงแรมเฟิสท ์ถ.
เพชรบรุตีดัใหม ่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขนั
พนืฐาน 
กระทรวงศกึษ
าธกิาร 

6-7 ม.ีค. 
52 

ภาษาตะวันตก ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ 

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรอืง "การ
เพมิคณุภาพตํารา หนังสอืวชิาการ
ระดบัอดุมศกึษา" 

โรงแรมทวนิโลตสั 
จ.นครศรธีรรมราช 

สํานักพมิพ์
แหง่จฬุาฯ 

2-4 พ.ค. 
52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อรรถยา สวุรรณ
ระดา 

ประชมุวชิาการเอเชยีตะวันออก
ศกึษา 

โรงแรมรอยัลริ
เวอร ์กรงุเทพฯ 

คณะอกัษร
ศาสตร ์ม.
ศลิปากร 

25-26 
พ.ย.51 

ภาษาไทย อ.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

New Research on Buddhism 
and Thai Studies: The First 
Chulalongkorn EFEO Graduate 
Symposium 

คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

คณะอกัษร
ศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

13-ก.พ.-
52 
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ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชุม  สถานทจีดั หนว่ยงานทจีดั วนัเวลาทจีดั
ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  ฉัต

ราภรณ์  
เขา้รว่มประชมุ  ASEAN+ 3 
Higher Education Policy 
Dialogue 2009  

ณ โรงแรม Dusit 
Thani Laguna 
จังหวัดภเูก็ต 

  20- 22  
ม.ีค. 52   

ภาษาองักฤษ ผศ.ปรมิา มัลลกิะ
มาส 

สมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 
จฬุาฯและ
ธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 
52 เวลา 
8.00 -
16.00 น.  

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา ศรี
อทัุย 

สมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 
จฬุาฯและ
ธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 
52 เวลา 
8.00 -
16.00 น.  

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.นัฐมา พงษ์
ไพโรจน ์

สมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 
จฬุาฯและ
ธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 
52 เวลา 
8.00 -
16.00 น.  

ภาษาองักฤษ อ.จติตมิา พฤฒิ
พฤกษ์ 

สมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 
จฬุาฯและ
ธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 
52 เวลา 
8.00 -
16.00 น.  

ภาษาองักฤษ อ.รักสงบ วจิติร
โสภณ 

สมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 
จฬุาฯและ
ธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 
52 เวลา 
8.00 -
16.00 น.  

ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะนันทิ
พร 

สมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 
จฬุาฯและ
ธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 
52 เวลา 
8.00 -
16.00 น.  

ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

การประชมุสงัสรรคเ์สวนาเครอืขา่ย
นักวชิาการสอืสารการแสดง/การ
ละคร ครังท ี5" 

สถาบนัคลงัสมอง
ของชาต ิเขตราช
เทว ี

ศนูยศ์ลิปะการ
ละครเพอืการ
พัฒนา 
สถาบนัคลงั
สมองของชาต ิ

12 พ.ย. 
51 

ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน 

การประชมุสงัสรรคเ์สวนาเครอืขา่ย
นักวชิาการสอืสารการแสดง/การ
ละคร ครังท ี5"   

สถาบนัคลงัสมอง
ของชาต ิเขตราช
เทว ี

 สถาบนัคลงั
สมองของชาต ิ

12 พ.ย. 
51 

ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

การประชมุเครอืขา่ยนักวชิาการ
ศลิปะการแสดงแหง่ประเทศไทย 
(PAAN-THAI) ครังท ี6 

สถาบนัคลงัสมอง
ของชาต ิเขตราช
เทว ี

 สถาบนัคลงั
สมองของชาต ิ

22 เม.ย. 
52 

ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน 

การประชมุเครอืขา่ยนักวชิาการ
ศลิปะการแสดงแหง่ประเทศไทย 
(PAAN-THAI) ครังท ี6 

สถาบนัคลงัสมอง
ของชาต ิเขตราช
เทว ี

 สถาบนัคลงั
สมองของชาต ิ

22 เม.ย. 
52 

ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

การประชมุ "เครอืขา่ยนักวชิาการ
ศลิปะการแสดงแหง่ประเทศไทย 
(PAAN-THAI)" ครังท ี7   

สถาบนัคลงัสมอง
ของชาต ิเขตราช

เทว ี

 สถาบนัคลงั
สมองของชาต ิ

20 พ.ค. 
52 

ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน 

การประชมุ "เครอืขา่ยนักวชิาการ
ศลิปะการแสดงแหง่ประเทศไทย 
(PAAN-THAI)" ครังท ี7   

สถาบนัคลงัสมอง
ของชาต ิเขตราช
เทว ี

 สถาบนัคลงั
สมองของชาต ิ

20 พ.ค. 
52 
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บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์ 

Asia - Pacific Conference 
on Library & Information 
Education and Practice (A - 
LIEP2009) 

เมอืง 
Tsukuba  
ญปีุ่ น 

Graduate school of 
library and Media 
Studies,University of 
Tsukuba, Japan 

6 - 8 ม.ีค. 
52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

1st ASEAN Media Forum 
"HARNESSING THE MEDIA 
FOR ASEAN 
INTEGRATION" 

Ambassado
r Hotel, 
Bangkok,
ไทย 

Asian Media 
Information and 
Communication  Centre 
(AMIC) 

26-ก.พ.-
52 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทร
วาณชิย ์

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารนานาชาต ิ
“East Asian Regional 
Formation, Networking and 
Cooperation in Political, 
Diplomatic, Security, 
Economic, Business, Cultural 
and/or Social Dimensions”  

Waseda 
University 
ญปีุ่ น 

Waseda University  28 ก.พ. – 
2 ม.ีค.52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

"Fashions: Business Practices 
in Historical Perspectives" และ
เสนอบทความเรอืง"Fashioning 
Thai silk: Queen Sirikit, Jim 
Thompson, and the Silk 
Business in Thailand, 1950s-
1960s" 

Bocconi 
University, 
Milan  
อติาล ี

The Business History  
Conference (BHC) และ 
European Business 
History 
Association (EBHA) 

11-13 
ม.ิย. 52 

ประวัตศิาสตร ์  อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์  

ประชมุวชิาการเรอืง Of States 
and Regions : Regional 
Policies of Northern Asian 
Nations-States and European 
Patterns of Integration 

ณ เกาะมา
เกา๊ จนี 

Institute of European 
Studies of Macau(IEEM) 

13-14 
ม.ีค. 52 

ปรัชญา รศ.สวุรรณา สถา
อานันท ์

ประชมุปฏบิตักิารเรอืง “ 
แลกเปลยีนประสบการณ์ 
ความกา้วหนา้และซงึทา้ทาย
ในการใชค้วามรูส้ตรศ์กึษาใน
การทํางาน” 

ณ หลวงพระ
บาง   
ลาว 

ศนูยส์ตรศกึษา คณะ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

28-29 
ม.ีค. 52 

ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์ 

ประชมุ Regional High-level 
Meeting on Teaching 
Philosophy in Asia 

กรงุมะนลิา 
ฟิลปิปินส ์ 

The Asia Pacific 
Philosophy Education 
for Democracy 
(APPEND) 

25 – 26 
พ.ค. 52   

ปรัชญา รศ ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

The 3 South and Southeast 
Asian Association for the 
study of Culture and Religion

บาหล ี
อนิโดนเีซยี 

South and Southeast 
Asian Association for 
the study of Culture 
and Religion 

3-6 
มถินุายน 
2552 

ปรัชญา อ.ดร.สภัุควด ี
อมาตยกลุ 

Critical Thinking มหาวทิยาลั
ยโอซากา 
ญปีุ่ น  

มหาวทิยาลบัโอซากา 5–11 
ก.ค. 52 

ปรัชญา รศ ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

Buddhism and Militarism in 
Northeast, Southeast and 
South Asia 

Faculty of 
Humanities, 
University of 
Oslo นอรเ์วย์

Faculty of Humanities, 
University of Oslo 

24 – 25 
กนัยายน 
2552 

ภาษาตะวันตก 
/ ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ประชมุระดบัภมูภิาคเครอืขา่ย
นักวชิาการดา้นการแปลภาษา
ฝรังเศส ณ เมอืงฮานอย 

เมอืงฮานอย 
เวยีดนาม 

งานบรหิารและธรุการ 12-15 
ม.ิย. 52 

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา 
แสงอรา่มเรอืง 

"Autonomy, Governance 
and Management in Higher 
Education in Asia and 
Europe" 

กรงุฮานอย 
เวยีดนาม 

EAHEP และ DAAD 24 - 26 
พ.ย. 51 

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

"Autonomy, Governance and 
Management in Higher 
Education in Asia andEurope"

กรงุฮานอย 
เวยีดนาม 

EAHEP และ DAAD 25 - 26 
พ.ย. 51 

ภาษาตะวันตก 
/เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

International symposium 
"Buddhism in German 
Philosophy and Literature : 
An Intercultural Dialogue" 

อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 
ไทย 

ศนูยย์โุรปศกึษา/Goethe-
Institut Thailand 

6-7 ก.พ.
52 
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ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชุม  สถานทจีดั หนว่ยงานทจีดั วนัเวลาทจีดั
ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ  

การประชมุนานาชาตเิรอืง 
"Enhancing international 
cooperation and promoting 
multilingualism in 
translator and interpreter 
education" 

กรงุปักกงิ  
จนี  

มหาวทิยาลยั Beijing 
Foreign Studies 

25 - 26 
เม.ย.52 

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา 
แสงอรา่มเรอืง 

การประชมุนานาชาตขิอง IDT ณ เมอืง    
เยนา 
เยอรมัน 

Jena/Weimar Germany 3-8 ส.ค. 
52 

ภาษาตะวันตก 
/ สเปน 

อ.เพ็ญพสิาข ์
ศรวีรนารถ 

V Foro de Profesores de 
E/LE 

UNIVERSIT
AT DE 
VALÈNCIA 
สเปน 

UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 

27-28 
ก.พ.52 

ภาษาตะวันตก 
/ สเปน 

ผศ.รัศม ีกฤษณ
มษิ  

เขา้รว่มงานครบรอบ 50 ปี 
(The Fiftieth Anniversary of 
the founding of the Idente 
Missionaries of Christ the 
Redeemer) และเสนอผลงาน
ในหวัขอ้ “The Contribution 
of Women to Solidarity 
among Cultures and 
Religions.” 

ณ กรงุโรม 
อติาล ี

Idente Foundation  24 ม.ิย.–2 
ก.ค. 52 

ภาษาตะวันตก 
/ สเปน 

อ.ดร.หนงึหทัย 
แรงผลสมัฤทธ ิ

การประชมุวชิาการดา้นการ
สอนภาษาสเปนเป็น
ภาษาตา่งประเทศประจํา
ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิค ครังท ี
1 

 ณ กรงุ
มะนลิา 
ฟิลปิปินส ์

สถาบนั Cervantes 20-22 
พ.ย.52 

ภาษาตะวันตก 
/ อติาเลยีน 

อ.ดร.หนงึหทัย 
แรงผลสมัฤทธ ิ

การประชมุวชิาการเรอืงการ
สอนภาษาสเปนในประเทศ
ไทย และประเทศเวยีดนาม 
มมุมองสูศ่ตวรรษท ี21 

จฬุาฯ 
ไทย 

สาขาวชิาภาษาสเปน จฬุา
ฯ 

5-6 ม.ีค.
52 

ภาษาตะวันตก 
/ อติาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

140 Years of Thai-Italian 
Relations 

Congress 
center in 
Turin 
(อติาล)ี 

1 CESMEO,Turn(Italy) 
2 สถานเอกอคัรราชทตู
ไทย ณ กรงุโรม 

15-พ.ค.-
52 

ภาษา
ตะวันออก /จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช  

ประชมุ 2009 Joint 
Conference of Confucius 
Institutes in Asia 

Hokuriku 
University  
ญปีุ่ น 

Confucius Institute at 
Hokuriku University 

21 – 26 
พ.ค. 52  

ภาษา
ตะวันออก /จนี 

อ.ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์ 

The Seventh International 
Conference on the 
Humanities 
 

กรงุปักกงิ 
จนี 

University of Illinois at 
Urbana -Champaign   

25 พ.ค. - 
6 ม.ิย. 52 

ภาษา
ตะวันออก /จนี 

ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์

The Seventh International 
Conference on the 
Humanities 

Beijing 
Friendship 
Hotel จนี 

1.University of Illinoist 
at Urbada-
Champaign2.QMIT 
University Melbourne, 
Australia 

2-5 ม.ิย. 
52 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.
กนกวรรณ เลาห
บรูณะกจิ คะตะกิ
ร ิ

เขา้รว่มประชมุวชิาการ “2009 
International Conference of 
JSAA-ICJLE”  

ณ เมอืง
ซดินยี์
ออสเตรเลยี 

Japanese Studies 
Association of Australia 
(JSAA) 

12 – 17 
ก.ค.52 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

อ.คโิยะม ิอเิกะ
ตะน ิ

เขา้รว่มประชมุวชิาการ “2009 
International Conference of 
JSAA-ICJLE”  

ณ เมอืง
ซดินยี ์
ออสเตรเลยี 

Japanese Studies 
Association of Australia 
(JSAA) 

12 – 17 
ก.ค.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.นําทพิย ์เมธ
เศรฐ 

The Passage for South-East 
Asia : Constructing 
International Japanese 
Culture Studies Theory 

กรงุโตเกยีว
ญปีุ่ น 

Ritsumeikan University 13-15 
ม.ีค.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ

JSAA-ICJLE 2009 University 
of New 
South Wales 
ออสเตรเลยี 

The Society for 
Teaching Japanese 

15 ก.ค.
52 
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ภาษา
ตะวันออก / 
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ  

การประชมุนานาชาต ิ
“Buddhism Across Asia : 
Networks of Material, 
Intellectual and Cultural 
Exchange”  

 ณ โรงแรม 
Orchard 
สงิคโปร ์

Institute of Southeast 
Asian Studies  

16 – 18 
ก.พ. 52 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

สมัมนาทางวชิาการเรอืง ภาษา 
วรรณคดแีละวัฒนธรรมไทย กบั
อาจารยส์อนภาษาไทยใน
ศนูยว์จัิยภาษานานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัโอซากา นักศกึษา
ญปีุ่ นเอกวชิาภาษาไทย คณะ
ภาษาตา่งประเทศ และนักศกึษา
ญปีุ่ นของบณัฑติวทิยาลยั 
แผนกภาษาและสงัคม 

 ณ มหา
วทิยา ลยัโอ
ซากา  ญปีุ่ น 

Osaka University, 
Research Institute for 
World Languages 

9 – 17 
ม.ีค. 52 

ภาษาไทย รศ.ดร.สจุติรา 
จงสถติยว์ัฒนา  

การประชมุวชิาการ 15th 
Congress of the 
International Society for 
Folk Narrative Research 
(ISFNR)  

ณ กรงุ
เอเธนส ์ 
กรซี 

International Society 
for Folk Narrative 
Research (ISFNR) 

21-26 
ม.ิย.52 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

The 15th Congress of the 
International Society for 
Folk Narrative Research 
(ISFNR) 

ประเทศกรซี ประเทศกรซี 21-27 
ม.ิย.52 

ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง  

การประชมุวชิาการ 15th 
Congress of the 
International Society for 
Folk Narrative Research 
(ISFNR)  

ณ กรงุ
เอเธนส ์กรซี 

International Society 
for Folk Narrative 
Research (ISFNR)  

21-26 
ม.ิย.52 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

ประชมุ International 
Conference on Thai Studies 
หวัขอ้ Thai Food Heritage: 
Local to Global  

ทโีรงแรม
ตะวันนา  
ไทย 

สถาบนัไทยศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

4-6 ส.ค.
52  

ภาษาไทย อ.ดร.นําผงึ 
ปัทมะลางคลุ  

ประชมุ International 
Conference on Thai Studies 
หวัขอ้ Thai Food Heritage: 
Local to Global  

ทโีรงแรม
ตะวันนา  
ไทย 

สถาบนัไทยศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

4-6 ส.ค.
52  

ภาษาไทย อ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ  

ประชมุ International 
Conference on Thai Studies 
หวัขอ้ Thai Food Heritage: 
Local to Global  

ทโีรงแรม
ตะวันนา  
ไทย 

สถาบนัไทยศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

4-6 ส.ค.
52  

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กงิ
กาญจน ์เทพ
กาญจนา  

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 6th Malaysia 
International Conference on 
Languages, Literatures, and 
Culture (MICOLLAC 2009) 

เมอืง 
Putrajaya 
มาเลเซยี 

Universiti Putra 
Malaysia 

27 เม.ย. 
– 1 พ.ค.
52 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ธรีาภรณ์ 
รตธิรรมกลุ 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 6th Malaysia 
International Conference on 
Languages, Literatures, and 
Culture (MICOLLAC 2009) 

เมอืง 
Putrajaya 
มาเลเซยี 

Universiti Putra 
Malaysia 

27 เม.ย. 
– 1 พ.ค..
52 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 6th Malaysia 
International Conference on 
Languages, Literatures, and 
Culture (MICOLLAC 2009)  

ณ เมอืง 
Putrajaya
ประเทศ
มาเลเซยี 

Universiti Putra 
Malaysia  

27 เม.ย. 
– 1พ.ค.
52   

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 6th Malaysia 
International Conference on 
Languages, Literatures, and 
Culture (MICOLLAC 2009)  
 
 

ณ เมอืง 
Putrajaya 
มาเลเซยี 

Universiti Putra 
Malaysia  

27 เม.ย. 
– 1พ.ค.
52   
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ภาษาองักฤษ รศ.ดร.พจ ียวุชติ  การประชมุวชิาการระดบั

นานาชาต ิThe 6th Malaysia 
International Conference on 
Languages, Literatures, and 
Culture (MICOLLAC 2009)  

ณ เมอืง 
Putrajaya
มาเลเซยี 

Universiti Putra 
Malaysia  

27 เม.ย. 
– 1พ.ค.
52   

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์  

การประชมุนานาชาต ิ 2009 
Malaysian International 
Conference on Languages, 
Literatures and Cultures 
(MICOLLAC)  

ณ เมอืง 
Putrajaya 
มาเลเซยี 

Universiti Putra 
Malaysia  

27 เม.ย. 
– 1พ.ค.
52   

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตรภรณ์  

การประชมุนานาชาต ิ“The 
20th Annual Conference of 
the American Literature 
Association” 

Boston  
สหรัฐ 
อเมรกิา 

the American Literature 
Association 

21 – 24 
พ.ค. 52 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา 
ศรอีทัุย  

การประชมุนานาชาต ิ11th 
International Pragmatics 
Conference  

Melbourne
ออสเตรเลยี 

International 
Pragmatics Association 
(IPA) 

12 – 17 
ก.ค.52 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

The Annual Meeting of the 
Association for Asian 
Studies 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 26-29 
ม.ีค.52 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

การประชมุวชิาการ "The 
Discovery of Classics in 
East Asia in the Modern 
Era"  

เมอืงปซูาน 
เกาหลใีต ้

Pusan National 
University   

25-ม.ิย.-
52 

ศลิปการละคร รศ.นพมาส แวว
หงส ์

เขา้รว่มประชมุและเสนอ
รายงานในการประชมุ East-
West Center Leadership 
Meeting 

เกาะบาหลี
อนิโดนเีซยี 

ชมรม EAST-WEST 
CENTER AND HAWAII 
ALUMNI GROUP OF 
THAILAND 

8-16 พ.ย. 
51 

ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสา
รนัินท ์

รว่มประชมุ 2009 theatre 
school directors conference 
of unesco-iti chair asian-
pacific bureau 

ณ เมอืง
เซยีงไฮ ้จนี 

shanghai theatre 
academy 

6-12 ม.ิย 
52 

ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

รว่มประชมุ 2009 Theatre 
School Directors 
Conference of UNESCO-ITI 
Chair Asian-Pacific Bureau 

เมอืงเซยีง
ไฮ ้จนี 

Shanghai Theatre 
Academy 

6-12 ม.ิย. 
52 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ประชมุวชิาการนานาชาต ิในการ
ประชมุ An International 
Conference on Asian Folklore 
2009" (ICAF 2009) และเสนอ
บทความ หวัขอ้ "Recycling-Asian-
Folklore: The Example of Sleeping
Beauty and Prince Toad" 

รร.มริาเคลิ 
แกรนด ์
กรงุเทพฯ 
ไทย 

คณะอกัษรศาสตร ์ม.
ศลิปากร, ศนูยค์ตชินวทิยา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

2-3 ก.ค. 
52 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ สมัมนาและเสนอผลงานการ
เตน้รํานานาชาต ิRooted in 
Tradition :  From New 
Traditional Theatre to a 
Contemporary 
Performance, Malaysia 

ประเทศ
มาเลเซยี  

National  Academy of  
Culture, Arts and  
Heritage,Ministry  of  
Information, 
Communication and Culture 
กระทรวงสารสนเทศ สอืสาร
และวัฒนธรรม  ประเทศ
มาเลเซยี 

28 ต.ค. - 
1 พ.ย. 52 

ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน 

สมัมนาและเสนอผลงานการ
เตน้รํานานาชาต ิRooted in 
Tradition :  From New 
Traditional Theatre to a 
Contemporary 
Performance, Malaysia 

ประเทศ
มาเลเซยี 

National  Academy of  
Culture, Arts and  
Heritage,Ministry  of  
Information, 
Communication and 
Culture กระทรวงสารสนเทศ 
สอืสารและวัฒนธรรม  
ประเทศมาเลเซยี 

28 ต.ค. - 
1 พ.ย. 52 

ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
“TANZCONNEXIONS” 

กรงุ
จาการต์า  
อนิโดนเีซยี 

GOETHE – INSTITUT 
(THAILAND) 

4-9 ส.ค. 
52 
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ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ

นันทน ์
ประชมุเชงืปฏบิตักิาร 
Tanzconnexions 

กรงุ
จาการต์า 
อนิโดนเีซยี 

GOETHE – INSTITUT  
(THAILAND) 

4-9 ส.ค. 
52 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ MEKONG Arts and Media 
Festival 2009 

เมอืง
พนมเปญ 
กมัพชูา 

Philippine Educational 
Theater Association 
(PETA) 

23-27 
พ.ย. 52 

หอ
พระไตรปิฎก-
นานาชาต ิ

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

การประชมุทางวชิาการ
นานาชาต ิ“Theravada 
Buddhism: Tradition, 
Identity and Development”  

Sitagu 
Internation
al Buddhist 
Academy,  
Sagaing, 
พมา่ 

The Association of 
Theravada Buddhist 
Universities (ATBU)  

4 – 11 
ม.ีค.52   

 
 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพือวจิยัหรือเพมิพนูความรู้ 11 คน รวม 14 รายการ 

ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชุม  ประเทศ หนว่ยงานทจีดั วนัเวลาทจีดั 
ภาษา
ตะวันตก 

อ.ดร.วรณุี อดุม
ศลิป 
อ.ดร.อตพิร เสถยีร
สตุ 

ฝึกอบรมวจัิยทางสาขาวรรณคดี
ฝรังเศส ณ University Paris 3  
สาธารณรัฐฝรังเศสดว้ยทนุ
โครงการศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการดา้นภาภาษาศาสตร ์
และวรรณคด ี  

ฝรังเศส ศนูยแ์หง่ความเป็น
เลศิทางวชิาการดา้น
ภาภาษาศาสตร ์และ
วรรณคด ี  

23 ม.ีค. 52 - 
22  พ.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก 

อ.ปาจรยี ์ทาชาต ิ ไปอบรมและประชมุวชิาการใน
หลกัสตูรเขม้ขน้สําหรับผูส้อน
ภาษาและวัฒนธรรม อติาเลยีนใน
ตา่งประเทศ 

อติาล ี สถาบนั EDU 
LINGUA Laboratorio 
di lingua e cultura 
italiana 

ระหวา่งวันท ี
28 ก.ย. - 10 
ต.ค.52 

ภาษา
ตะวันตก   

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู  

ไปเก็บขอ้มลูวจัิย เรอืง “พทุธศาสนา
ในวรรณกรรมโลก”  และเรอืง  “ศพัท์
ธรรมะเพอืการปฏบิตั ิ  100  หวัขอ้
ธรรม 550 ศพัทใ์นทสตุตรสตูร ทฆี
นกิาย  พระสตุตนัตปิฎก : การศกึษา
คณุคา่ความหมาย การแปลจากบาฬี
เป็นไทย องักฤษ ฝรังเศส  เยอรมัน อิ
ตาเลยีน  สเปน”   

เยอรมน ี ทนุจากโครงการ
ศนูยแ์หง่ความเป็น
เลศิทางวชิาการดา้น
ภาษา  ภาษาศาสตร์
และวรรณคด ี  

6 เม.ย.-31 
พ.ค.52 

ภาษา
ตะวันตก   

ผศ.ดร.วลิติา ศรี
อฬุารพงศ ์ 

เพอืเดนิทางไปคน้ควา้และเก็บ
ขอ้มลูวจัิยเรอืง “ประโยคกรรม
วาจกในภาษาเยอรมัน : การศกึษา
เปรยีบตา่ง”  

เยอรมน ี ไดรั้บทนุสนับสนุน
จากโครงการศนูย์
แหง่ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการดา้น
ภาษา ภาษาศาสตร ์
และวรรณคด ีคณะ
อกัษรศาสตร ์ 

7 เม.ย.- 31 
พ.ค.52 

ภาษา
ตะวันตก   

อ. ดร. หนงึหทัย  
แรงผลสมัฤทธ ิ 

ไปคน้ควา้และเก็บขอ้มลูวจัิยเรอืง 
“ความสมัพันธร์ะหวา่งการใชก้าล
อดตีซงึมกีารณ์ลักษณะสมบรูณ์
และไมส่มบรูณ์ในภาษาสเปนกบั
วลบีอกเวลา” 

สเปน ทนุจากโครงการ
ศนูยแ์หง่ความเป็น
เลศิทางวชิาการดา้น
ภาษา    
ภาษาศาสตรแ์ละ
วรรณคด ี 

21 เม.ย. - 20 
พ.ค.52 

ภาษา
ตะวันตก   

อ.ปาจรยี ์ทาชาต ิ เพอืคน้ควา้และเก็บขอ้มลู ภายใต ้
โครงการวจัิยเรอืง  “ภาพยนตร ์  อิ
ตาเลยีน : สอืทางวัฒนธรรม”   
สําหรับใชเ้ป็นขอ้มลูในการผลติ
บทความวจัิยหวัขอ้ “อาหารใน
ภาพยนตร ์   อติาเลยีนตงัแตปี่ 
ค.ศ. 1950 จนถงึปัจจบุนั” 

อติาล ี ทนุโครงการ
พัฒนาการวจัิยของ
อาจารยแ์ละนสิติ
บณัฑติศกึษา 
กองทนุบรมราช
กมุาร ี 

3 – 16 พ.ค. 
52 

ภาษา
ตะวันออก 

อ.สภุาพร บญุรุง่ เขา้รว่มอบรมการสอนภาษาเกาหลี
เพอืวชิาชพี   

เกาหล ี ไดรั้บเชญิจาก
มหาวทิยาลยั Ewha 
Womans University  
และไดรั้บทนุจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร
ของสาธารณรัฐเกาหล ี

14-16 ม.ค. 
52 
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ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชุม  ประเทศ หนว่ยงานทจีดั วนัเวลาทจีดั 
ภาษา
ตะวันออก 

อ.มชิโิกะ อไิม ไปเก็บขอ้มลูวจัิยในหวัขอ้เรอืง 
Improvements in efficacy on 
role-play at speaking class 
with various levels of students 
ณ Konan University  

ญปีุ่ น  Konan University  4 – 12 ก.ค. 
52 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ. ดร. ศริพิร 
ศรวีรกานต ์

ไปคน้ควา้ขอ้มลูและเก็บขอ้มลูใน
หวัขอ้เรอืง  “โครงการการเดนิทาง
เพอืคน้ควา้และเก็บขอ้มลูเรอืง
วรรณกรรมเด็กของประเทศ
อนิเดยี” 

อนิเดยี ทนุโครงการ
พัฒนาการวจัิยของ
อาจารยแ์ละนสิติ
บณัฑติศกึษา  
กองทนุบรมราช
กมุาร ี

29 ม.ีค. – 12 
เม.ย. 52  

ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

โครงการศกึษาดงูานและ
แลกเปลยีนเรยีนรูก้ารจัดระบบการ
เรยีนการสอนทางไกล 

ฮอ่งกง 
และ จนี 
(มาเกา๊) 

หลกัสตูรการจัดการ
ทางวัฒนธรรม 
บณัฑติวทิยาลยั 

10-17 ม.ค. 
52 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ชมละครเวทแีละนาฏยศลิป์ในงาน 
Theatre and Dance 
International Exposure 2009 

อสิราเอ
ล 

กระทรวงการ
ตา่งประเทศของ
ประเทศอสิราเอล 

18-28 ม.ค. 
52 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ทําวจัิยในโครงการ International 
Intangible Cultural Heritage 
Research Project (Book of 
Ghosts) 

จนี ZUNI 
ICOSAHEDRON  
ของ HONG KONG 
ARTS FESTIVAL 

7-17 ก.พ. 52 

ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

โครงการทัศนศกึษา-ดงูาน
ตา่งประเทศ ประจําปีการศกึษา 
2551 

อติาล ี หลกัสตูรการจัดการ
ทางวัฒนธรรม 
บณัฑติวทิยาลยั 

13-20 ม.ีค. 
52 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ชมงานศลิปะการแสดงในงาน 
Sigapore Arts Festival 2009 

สงิคโปร ์ NATIONAL ARTS 
COUNCIL  

20-24 พ.ค. 
52 
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2.2.2 ดานนิสิต 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั 47 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 70 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั 2 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 6 รายการ  
ศิษยเ์ก่า 2 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 2 รายการ 

นิสิตปัจจบุนัได้รับรางวลั 47 คน ได้รับรางวลัระดบัชาติ 70 รายการ 
ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วนัที

ประกวด 
รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ

ประกวด 
หนว่ยงานที
จดัการประกวด 

BALAC นายกฤษณ์ปกรณ์ พันธุ์
คงชนื 

6 พ.ค.52 การประกวดดนตรแีบบไมม่ ี  
เครอืงดนตร ีในงาน "Nestle 
Extreme Ari Band Contest" 

รางวัลชนะเลศิ 
ประเภททมี 

คลนือว้น 104.5 
แฟต เรดโิอ 

บรรณารัก
ษศาสตร ์

น.ส.วล ีหวังถริะอํานวย 11 – 18 
ม.ค.52  

การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครังท ี36   
“หวัหมากเกมส”์ (แบดมนิตนั) 

1 เหรยีญ
ทองแดง 

มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

บรรณารัก
ษศาสตร ์

น.ส.กวสิรา หุน่ประยงค ์ 26 ก.ค.52 โครงการประกวด "7 ส ีปันรักให ้
โลก ปี 2" 

รางวัลชนะเลศิ สถานโีทรทัศนส์ี
กองทัพบก ชอ่ง 7 

ประวัตศิาส
ตร ์

น.ส.กานตช์นก กนัตะ 11 – 18 
ม.ค.52  

การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครังท ี36   
“หวัหมากเกมส”์ (คาราเตโ้ด) 

1 เหรยีญเงนิ มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ภาษาไทย น.ส.เชษฐธ์ดิา กติตชิยั
วัชร 

8 พ.ย.51 การประกวดสนุทรพจน์
ระดบัอดุมศกึษาระดบัประเทศ"
ตามรอยพระยคุลบาท ชว่ยชาติ
ไดอ้ยา่งไร" 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมนสิติเกา่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ภาษาไทย น.ส.สธุญิา พนูเอยีด 8 พ.ย.51 การประกวดเรยีงความ "ทกุชวีติ
สทิธเิทา่เทยีมกัน" 

รางวัลรอง
ชนะเลศิ 

สภาสงัคม
สงเคราะหแ์หง่
ประเทศไทยฯ 

ภาษาไทย น.ส.สธุญิา พนูเอยีด 10 ธ.ค.51 การประกวดความประทับใจที
ศษิยม์ตีอ่คร ูเนอืงในโอกาสวัน
คร ูพ.ศ. 2552 เรอืง"สองมอื 
หนงึใจ จารกึไวค้า่แหง่คร"ู 

รางวัลชนะเลศิ สํานักงาน
เลขาธกิารครุสุภา 
กระทรวงศกึษาธกิ
าร 

ภาษาไทย น.ส.เชษฐธ์ดิา กติตชิยั
วัชร 

24 ธ.ค.51 การประกวดผลงานศลิปะ
ประเภทวรรณกรรม ผลงานรวม
กวนีพินธ ์"ละอองสทีปีลาย
แปรง" โครงการYoung Thai 
Artist Award 2008  

รางวัล
ทนุการศกึษาปี
ละ 20,000 
บาท 

มลูนธิซิเิมนตไ์ทย 
(SCG)  

ภาษาไทย น.ส.สธุญิา พนูเอยีด 26 ก.ค.52 การประกวดเรยีงความหวัขอ้     
"อนาคตประเทศไทยทฉัีนฝัน" 

รางวัลชนะเลศิ 
ระดบัอดุมศกึษา 

มลูนธิไิทยคม 

ภาษาไทย นายณัชพล ศริสิวัสด ิ 27 - 30 
ก.ค.52 

การแขง่ขนัอา่นออกเสยีง ครังท ี 
38 ประจําปีการศกึษา 2552 
(ระดับอดุมศกึษา)  

รางวัลชนะเลศิ /
โครงการนคร
หลวงไทย
อนุรักษ์
เอกลกัษณ์ไทย 

 ธนาคารนครหลวง
ไทย จํากดั 
(มหาชน) 

ภาษาไทย น.ส.ปิยรัศม ิคงแกว้ 27 - 30 
ก.ค.52 

การแขง่ขนัอา่นออกเสยีง ครังท ี 
38 ประจําปีการศกึษา 2552 
(ระดับอดุมศกึษา)  

รางวัลชมเชย / 
โครงการนคร
หลวงไทย 
อนุรักษ์
เอกลกัษณ์ไทย 

ธนาคารนครหลวง
ไทย จํากดั 
(มหาชน) 

ภาษาไทย น.ส.อรชมุา วงศศ์รกีลุ 12 ส.ค.52 ประกวดเรยีงความเทดิพระคณุ  
ของแม ่หวัขอ้ "วัฒนธรรมไทย
ในหวัใจของแม"่ 

รางวัลชมเชย สภาสงัคม
สงเคราะห ์แหง่
ประเทศไทย 

ภาษาไทย น.ส.หัตถกาญจน ์อารี
ศลิป 

21 ส.ค.52 โครงการประกวดเรยีงความฯ  รางวัลชมเชย
ระดบัอดุมศกึษา 

มลูนธิไิทยคม 

ภาษาไทย น.ส.สธุญิา พนูเอยีด 29 ก.ย.52 การประกวดเรยีงความหวัขอ้ 
"ความสํานกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ตอ่พอ่หลวงของไทย" 

รางวัลชนะเลศิ  องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดสรุนิทร ์

ภาษาไทย น.ส.อรชมุา วงศศ์รกีลุ 29 ก.ย.52 การประกวดเรยีงความหวัขอ้ 
"ความรูสํ้านกึในพระกรณุาธคิณุ
ตอ่พอ่หลวงของไทย" 

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั1 

องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดสรุนิทร ์



  51 

ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วนัที
ประกวด 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ
ประกวด 

หนว่ยงานที
จดัการประกวด 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

น.ส.หทัยชนก บญุพชิญา
ภา 

1 ธ.ค.51 การประกวดเขยีนเรยีงความ
ภาษาเยอรมัน 

รางวัลชนะเลศิ Indochaina 
Services Travel 
Group 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

น.ส.หทัยชนก บญุพชิญา
ภา  

13 ม.ค.52 ประกวดเขยีนเรยีงความ
ภาษาเยอรมันในหวัขอ้ “Meine 
Traumdestination in 
Indochina” 

รางวัลชนะเลศิ บรษัิท อนิโดไชน่า
เซอรว์สิทราเว
ลกรุ๊ป  

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

นสิติชมรมภาษาเยอรมัน  21-ส.ค.-
52 

การนําเสนอผลงานภาพและ
เสยีงบรรยายประกอบผา่นสอื
อเิล็คทรอนคิส ์ในหวัขอ้ “Berlin 
nach dem Mauerfall” (“กรงุ
เบอรล์นิหลงักําแพงสนิสลาย”) 

รองชนะเลศิ
อนัดบั 2  

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

น.ส.นลนิา หรัิญพฤกษ์ 21-ส.ค.-
52 

การแขง่ขนัตอบปัญหาความรู ้
ทัวไปเกยีวกบัประเทศเยอรมนี 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

น.ส.นันทนา อนันตโกศล 21-ส.ค.-
52 

การแขง่ขนัตอบปัญหาความรู ้
ทัวไปเกยีวกบัประเทศเยอรมนี 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

นายอคัร เชา้ฉอ้ง  21-ส.ค.-
52 

การแขง่ขนับรรยายภาพระดบั
มหาวทิยาลยั 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

น.ส.วนสิา ชติวรากร 21 ส.ค.52 การประกวดเขยีนเรยีงความ
ภาษาเยอรมัน 

รางวัลชนะเลศิ มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.บณัฑติา กระแสร์
ทรัพย ์

29 พ.ย.51 การจัดบอรด์นทิรรศการ
ระดบัอดุมศกึษา ในงานกจิกรรม
ประจําปี 2551 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแหง่ประเทศไทย 
(สคฝท.)  

รางวัลยอดเยยีม สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.ขวัญธดิา เจยีรมาศ  29 พ.ย.51 การจัดบอรด์นทิรรศการ
ระดบัอดุมศกึษา ในงานกจิกรรม
ประจําปี 2551 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแหง่ประเทศไทย 
(สคฝท.) 

รางวัลยอดเยยีม สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.จฑุาภรณ์ วริยิะ
เมตตากลุ 

29 พ.ย.51 การจัดบอรด์นทิรรศการ
ระดบัอดุมศกึษา ในงานกจิกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแหง่ประเทศไทย 
(สคฝท.)  

รางวัลยอดเยยีม สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.ณชิากร อูด่าราศกัด ิ 29 พ.ย.51 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝรังเศส ในงานกจิกรรมประจําปี 
51 ของสมาคมครภูาษาฝรังเศส
แหง่ประเทศไทย (สคฝท.)  

รางวัลท ี1 สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.ณชิาภัทร นพกลู 29 พ.ย.51 การจัดบอรด์นทิรรศการ
ระดบัอดุมศกึษา ในงานกจิกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแหง่ประเทศไทย 
(สคฝท.)  

รางวัลยอดเยยีม สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.นพรัตน ์ศวิารัตน ์ 29 พ.ย.51 การจัดบอรด์นทิรรศการ
ระดบัอดุมศกึษา ในงานกจิกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแหง่ประเทศไทย 
(สคฝท.)  

รางวัลยอดเยยีม สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.บณัฑติา กระแสร์
ทรัพย ์

29 พ.ย.51 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝรังเศส ในงานกจิกรรมประจําปี 
51 ของสมาคมครภูาษาฝรังเศส
แหง่ประเทศไทย (สคฝท.)  

รางวัลท ี1 สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.ผกาวล ีคงกระพันธ ์ 29 พ.ย.51 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝรังเศส ในงานกจิกรรมประจําปี 
51 ของสมาคมครภูาษาฝรังเศส

รางวัลท ี1 สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 
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ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วนัที
ประกวด 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ
ประกวด 

หนว่ยงานที
จดัการประกวด 

แหง่ประเทศไทย (สคฝท.)  

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.พรสวรรค ์เขยีวออ่น 29 พ.ย.51 การจัดบอรด์นทิรรศการ
ระดบัอดุมศกึษา ในงานกจิกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแหง่ประเทศไทย 
(สคฝท.)  

รางวัลยอดเยยีม สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.พมิพน์ารา จริวรดา
เกยีรต ิ

29 พ.ย.51 การจัดบอรด์นทิรรศการ
ระดบัอดุมศกึษา ในงานกจิกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแหง่ประเทศไทย 
(สคฝท.)  

รางวัลยอดเยยีม สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.พริยิา ขจรศักดิ
บําเพ็ญ 

29 พ.ย.51 การแขง่ขนัตอบคําถามความรู ้
ทัวไปเกยีวกบัประเทศฝรังเศส – 
ไทย ในงานกจิกรรมประจําปี 51 
ของสมาคมครภูาษาฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.)  

รางวัลท ี1 สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.สรรพัชญ สกลุ
พฤกษาชาต ิ

29 พ.ย.51 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝรังเศส ในงานกจิกรรมประจําปี 
51 ของสมาคมครภูาษาฝรังเศส
แหง่ประเทศไทย (สคฝท.)  

รางวัลท ี1 สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.สดุา หงษ์ทรงธรรม 29 พ.ย.51 การแขง่ขนัตอบคําถามจากวดี ิ
ทัศนใ์นงานกจิกรรมประจําปี 51 
ของสมาคมครภูาษาฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.)  

รางวัลยอดเยยีม สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

นายจริวัฒน ์สดีานนท ์ 29 พ.ย.51 การแขง่ขนักลา่วสนุทรพจนเ์ป็น
ภาษาฝรังเศสในงานกจิกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแหง่ประเทศไทย 
(สคฝท.)  

รางวัลท ี2 สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

นายณัฐกรณ์ องัสริเิสณี 29 พ.ย.51 การแขง่ขนัเขยีนบรรยายภาพ
เป็นภาษาฝรังเศสในงาน
กจิกรรมประจําปี 51 ของสมาคม
ครภูาษาฝรังเศสแหง่ประเทศ
ไทย (สคฝท.)  

รางวัลท ี2 สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

นายอศัฎากร กรีตนัินท์
วัฒนา 

31 ต.ค.51 โครงการแลกเปลยีนบคุลากร
และนักศกึษาไทยกบัประเทศอนุ
ภมูภิาคลุม่แมนํ่าโขง (GMS)  
ประจําปีงบประมาณ 2552   

ไดรั้บการ
คดัเลอืกใหเ้ป็น
นักศกึษาใน
โครงการ
แลกเปลยีนเพอื
ไปศกึษาภาษา
เวยีดนามที
มหาวทิยาลยั
ฮานอย ประเทศ
เวยีดนาม      
(ตลุาคม 2552 
- มกราคม 
2553) 

สมาคมครภูาษา
ฝรังเศสแหง่
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.ขวัญธดิา เจยีรมาศ  17 ม.ค.52 การแขง่ขนัรอ้งเพลงภาษา
ฝรังเศส ในงานประชาคมผูใ้ช ้
ภาษาฝรังเศส ประจําปี 2552 

รางวัลท ี1 สถาน
เอกอคัรราชทตู
ของกลุม่ประเทศที
ใชภ้าษาฝรังเศสใน
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.พรมิา ผูพั้ฒน ์ 17 ม.ค.52 การแขง่ขนัตอบปัญหาเกยีวกบั
ประชาคมผูใ้ชภ้าษาฝรังเศส ใน
งานประชาคมผูใ้ชภ้าษาฝรังเศส 
ประจําปี 2552 

รางวัลท ี3 สถาน
เอกอคัรราชทตู
ของกลุม่ประเทศที
ใชภ้าษาฝรังเศสใน
ประเทศไทย 
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ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วนัที
ประกวด 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ
ประกวด 

หนว่ยงานที
จดัการประกวด 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.พริยิา ขจรศักดิ
บําเพ็ญ 

17 ม.ค.52 การแขง่ขนัเขยีนตามคําบอก ใน
งานประชาคมผูใ้ชภ้าษาฝรังเศส 
ประจําปี 2552 

รางวัลท ี2 สถาน
เอกอคัรราชทตู
ของกลุม่ประเทศที
ใชภ้าษาฝรังเศสใน
ประเทศไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.ขวัญธดิา เจยีรมาศ 17 ม.ค.52 การแขง่ขนัรอ้งเพลงภาษา
ฝรังเศส 

รางวัลชนะเลศิ สถาน
เอกอคัรราชทตู
ของกลุม่ประเทศที
ใชภ้าษาฝรังเศสใน
ไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.พรมิา ผูพั้ฒน ์ 17 ม.ค.52 การแขง่ขนัตอบปัญหาเกยีวกบั
ประชาคมผูใ้ชภ้าษาฝรังเศส 

รางวัลท ี3 สถาน
เอกอคัรราชทตู
ของกลุม่ประเทศที
ใชภ้าษาฝรังเศสใน
ไทย 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

น.ส.พริยิา ขจรศักดิ
บําเพ็ญ 

17 ม.ค.52 การแขง่ขนัเขยีนตามคําบอก รางวัลท ี2 สถาน
เอกอคัรราชทตู
ของกลุม่ประเทศที
ใชภ้าษาฝรังเศสใน
ไทย 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

11 – 18 
ม.ค.52  

การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครังท ี36   
“หวัหมากเกมส”์ (วา่ยนํา) 

3 เหรยีญทอง, 
1 เหรยีญ
ทองแดง 

มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

11-18 
ม.ค.52 

การแขง่ขนั กฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครังท ี36 
ประจําปี 2552 

ชนะเลศิอนัดบัท ี
3 เหรยีญ
ทองแดง ผเีสอื 
200 ม. หญงิ  

มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

11-18 
ม.ค.52 

การแขง่ขนั กฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครังท ี36 
ประจําปี 2552 

ชนะเลศิอนัดบัที
1 เหรยีญทอง
ผลดัผสม 
4x100ม.หญงิ  

มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

11-18 
ม.ค.52 

การแขง่ขนั กฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครังท ี36 
ประจําปี 2552 

ชนะเลศิอนัดบัท ี
1 เหรยีญทอง 
ผลดัฟรสีไตล ์
4x200 ม.หญงิ 

มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

11-18 
ม.ค.52 

การแขง่ขนั กฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครังท ี36 
ประจําปี 2552 

ชนะเลศิอนัดบัท ี
1 เหรยีญทอง 
ผลดัฟรสีไตล ์
4x100 ม. หญงิ 

มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.ธนาศร ีสธุรีภาคย ์ 6 ม.ิย.52 การประกวดสนุทรพจนภ์าษาจนี 
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษาครังท ี
8 

รางวัลชนะเลศิ
อนัดบั 2 

สถานทตูจนีประจํา   
ประเทศไทยและ
หน่วยงานอนื  

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.กณัฑรกิา จงึสงา่สม  15 ส.ค.52 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฏุ (นานาชาต)ิ ครังท ี4 
ระดบัอดุมศกึษา 

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฏุ 

มลูนธิริม่ฉัตร
รว่มกบั
มหาวทิยาลยัราช
ภัฎสวนสนัุนทา 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.ทพิารัตน ์แซต่งั 15 ส.ค.52 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฏุ (นานาชาต)ิ ครังท ี4 
ระดบัอดุมศกึษา 

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฏุ 

มลูนธิริม่ฉัตร
รว่มกบั
มหาวทิยาลยัราช
ภัฎสวนสนัุนทา 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.บษุรนิทร ์อนิทรนอ้ย 15 ส.ค.52 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฏุ (นานาชาต)ิ ครังท ี4 
ระดบัอดุมศกึษา 

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฏุ 

มลูนธิริม่ฉัตร
รว่มกบั
มหาวทิยาลยัราช
ภัฎสวนสนัุนทา 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.ธนาพร สงัขวฒุชิยั
กลุ 

15 ส.ค.52 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฏุ (นานาชาต)ิ  ครังท ี4 
ระดบัอดุมศกึษา 

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฏุ 

มลูนธิริม่ฉัตร
รว่มกบั
มหาวทิยาลยัราช
ภัฎสวนสนัุนทา  
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ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วนัที
ประกวด 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ
ประกวด 

หนว่ยงานที
จดัการประกวด 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.จรัิชญา ตะวันเทยีง  13 ก.ย.52 การประกวดสนุทรพจนป์ระจําปี 
2009  (2009 Taiguo 
Zhonghua Huiguan Hanyu 
Yanjiang Bisai) 

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบัท ี
2 

สมาคมจงหวัแหง่
ประเทศไทย 
(สมาคมไตห้วัน) 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

13 ก.ย.52 การประกวดสนุทรพจนป์ระจําปี 
2009  (2009 Taiguo 
Zhonghua Huiguan Hanyu 
Yanjiang Bisai) 

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบัท ี
3 

สมาคมจงหวัแหง่
ประเทศไทย 
(สมาคมไตห้วัน) 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

21 ก.ย.52 การประกวดรางวัลเยาวชนดเีดน่
กรงุเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) ประจําปี 2552 

รางวัลเยาวชน
ดเีดน่
กรงุเทพมหานค
ร  (ประกาย
เพชร) ประจําปี 
2552 ดา้นกฬีา
รุน่อาย ุ15 - 18 
ปี 

กรงุเทพมหานคร 

ภาษาองัก
ฤษ 

นายวรีะ แสงสทิธ ิ 11 – 18 
ม.ค.52  

การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครังท ี36   
“หวัหมากเกมส”์ (ครอสเวริค์) 

1 เหรยีญทอง,1 
เหรยีญเงนิ,  1 
เหรยีญทองแดง 

มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ศลิปการ
ละคร 

น.ส.นภัค ไครเจรญิเดช 20 ธ.ค.51 ประกวดสดใสอวอรด์ 51 บท
ละครเรอืง "วัยหวาน" 

รางวัลบทละคร
ดเีดน่ 

บรษัิท ดรมีบอกซ ์
จํากดั 

ศลิปการ
ละคร 

น.ส.พัชรกมล จันทรต์ร ี 20 ธ.ค.51 ประกวดสดใสอวอรด์ 51 บท
ละครเรอืง "วัยหวาน" 

รางวัลนักแสดง
ยอดเยยีม 

บรษัิท ดรมีบอกซ ์
จํากดั 

 
นิสิตปัจจุบนัได้รับรางวัล    นิสิต 2 คน ได้รางวัลระดับนานาชาต ิ 6 รางวัล 
ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วันที

ประกวด 
รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ

ประกวด 
หน่วยงานทจัีดการ
ประกวด 

ภาษา
ตะวันตก /
สเปน 

นายรัฐธรี ์เรอืงพศิาลสนิ ก.ค. 52 2009 fellowship programs in 
Spain for foreign citizens  

ไปอบรมภาษา
สเปนภาคฤดู
รอ้นทปีระเทศ
สเปน 

Ministry of Foreign 
Affairs and 
Cooperation (MAEC) 
and the Spanish 
Agency of nternationa
Cooperation for 
Development (AECI), 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

9-22 
ธ.ค.51 

การแขง่ขนั The 14th ASEAN 
University Games National 
Aquatic Centre 

ชนะเลศิอนัดบั
ท ี1 เหรยีญ
ทอง กรรเชยีง 
200 เมตรหญงิ  

Malaysia 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

9-22 
ธ.ค.51 

การแขง่ขนั The 14th ASEAN 
University Games National 
Aquatic Centre 

ชนะเลศิอนัดบั
ท ี2 เหรยีญ
เงนิ กรรเชยีง 
50 เมตร  

Malaysia 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

9-22 
ธ.ค.51 

การแขง่ขนั The 14th ASEAN 
University Games National 
Aquatic Centre 

ชนะเลศิอนัดบั
ท ี3 เหรยีญ
ทองแดง 
กรรเชยีง 100 
เมตรหญงิ  

Malaysia 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

9-22 
ธ.ค.51 

การแขง่ขนั The 14th ASEAN 
University Games National 
Aquatic Centre 

ชนะเลศิอนัดบั
ท ี3 เหรยีญ
ทองแดง ผลดั
ผสม 4x100 
เมตรหญงิ  

Malaysia 

ภาษา
ตะวันออก 
/จนี 

น.ส.พรทพิย ์สมทิธศ์รา
การย ์

9-22 
ธ.ค.51 

การแขง่ขนั The 14th ASEAN 
University Games National 
Aquatic Centre 

ชนะเลศิอนัดบั
ท ี3 เหรยีญ
ทองแดง ผลดั
ฟรสีไตล ์
4x100 เมตร
หญงิ 

Malaysia 

ศิษย์เก่าได้รับรางวัล ได้รับรางวัลระดับชาต ิ2 รางวัล 
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ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วนัที
ประกว
ด 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ
ประกวด 

หนว่ยงานที
จดัการประกวด 

ภาษาองัก
ฤษ 

ธัชวรรณ วงศด์ลีาภ (ได ้
เปลยีนเป็น นาง เขมอิร 
วงศด์ลีาภ) 

10 เม.ย.
52  

การประกวดขา่ว-สารคดวีทิยแุละ
โทรทัศน์ ปี 2552 จากผลงาน
สารคดเีชงิขา่ว "จระเขแ้กง่
กระจาน"  

รางวัลชมเชย
ประเภทสาร
คดเีชงิขา่ว
โทรทัศน์ 
รางวัลแสงชยั 
สนุทรวัฒน ์

มลูนธิแิสงชยั
สนุทรวัฒน ์ 

 - น.ส.ธันยธร ปลมืมนัส 2 พ.ย. 
51 

การประกวดแขง่ขนั Best 
Business English Speaker 
Competition 

Selected to 
be Thailand 
representativ
e to compete 
in an 
International 
final  round 
at Singapore 

Corporate 
English and  
CombridgeUnive
rsity 

 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 28 คน 
นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ 
ลาํ 
ดบั 

ชอืนสิติ ระดบั 
ชนั 

สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หนว่ยงานทใีหท้นุ 

1 น.ส.พริยิา นวมง
คลวัฒนา 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ – 
ปลาย ปีการศกึษา
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา  
ณ  Satama University    
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization) ประเทศ
ญปีุ่ น 

2 น.ส.สภัุทรา  
อนันตว์ทัญ  ู

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ - 
ปลาย ปีการศกึษา
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา  
ณ  Kyoto  University    
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization) ประเทศ
ญปีุ่ น 

3 น.ส.ศยิารัตน์  
ประทมุวัลย ์

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ - 
ปลาย ปีการศกึษา
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Keisen  University  
ประเทศญปีุ่ น 

Keisen Unversity 
ประเทศญปีุ่ น 

4 น.ส.พมิพาพร  
เนาสราญ 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ - 
ปลาย ปีการศกึษา
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ Toyo  Eiwa  
University  ประเทศญปีุ่ น 

Toyo Eiwa Unversity 
ประเทศญปีุ่ น 

5 น.ส.นันทรัตน์  
ชาญชาครติพงศ ์

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2551 - ภาคตน้  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Hiroshima  
University  ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization) ประเทศ
ญปีุ่ น 

6 น.ส.วมิัญชล ี 
ดลุยสทิธกิร 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2551 - ภาคตน้  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Rykoku  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization) ประเทศ
ญปีุ่ น 

7 น.ส.นฤภร  วฒุิ
จรยิากลุ 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2551 - ภาคตน้  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization) ประเทศ
ญปีุ่ น 

8 น.ส.สชุาดา  
ทอ้งธาร 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2551 - ภาคตน้  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Soka  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization) ประเทศ
ญปีุ่ น 

9 น.ส.ชตุมิา  เพมิ
สขุจารทุรัพย ์

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ - 
ปลาย ปีการศกึษา
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ Tokyo  Gakugei 
University   ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

10 น.ส.ธันญา  ยง
ธนวณชิ 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ - 
ปลาย ปีการศกึษา
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา  
ณ  Tohoku  University    
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

11 น.ส.ปญุชรัสม ิ 
หรัิญสจัจาเลศิ 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ - 
ปลาย ปีการศกึษา
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kanazawa  
University  ประเทศญปีุ่ น 
 

รัฐบาลญปีุ่ น 
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ลาํ 
ดบั 

ชอืนสิติ ระดบั 
ชนั 

สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หนว่ยงานทใีหท้นุ 

12 น.ส.ศวิพร  แซ่
เฮง 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี(ภาคตน้ - 
ปลาย ปีการศกึษา
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Saitama  University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

13 น.ส.ทานพร  
ตระการเถลงิ
ศกัด ิ

ป.ตร ี
ปี  3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี(ภาคปลาย  
2551 -ภาคตน้  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka  University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

14 น.ส.วจิติรา  
จรรโลงศลิป 

ป.ตร ี
ปี  3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2551 - ภาคตน้  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Tsukuba  University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

15 นายอานนท ์ บวั
แสงธรรม 

ป.ตร ี
ปี  3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี(ภาคปลาย  
2551 - ภาคตน้  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ Hitotsubashi  
University  ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

16 น.ส.อญัญรัตน์  
เจรญิศลิปกลุ 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2551 -ภาคตน้  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Soka  University  
ประเทศญปีุ่ น 

Heiwa Nakajima 
Foundationประเทศ
ญปีุ่ น 

17 น.ส.พัทธจติ  
ตงัสนิมันคง 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาจนี 1  ปี(ภาคปลาย  
2551 -ภาคตน้  
2552) 

ทนุไปศกึษา ณ Beijing 
Language and Culture  
University   สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 

18 น.ส.พชิญา  
วภิาวนุีกลู 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาจนี 1  ปี(ภาคปลาย  
2551 -ภาคตน้  
2552) 

ทนุไปศกึษา ณ Beijing 
Language and Culture  
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 

19 น.ส.ธัญญา  
ลญัฉประสทิธ ิ

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาฝรังเศส  1  เดอืน 1 - 31 
ตลุาคม 2551 

ทนุไปศกึษา ณ   
สาธารณรัฐฝรังเศส 

รัฐบาลฝรังเศส 

20 น.ส.วรัญญา  
มหาจนุทการ 

ป.ตร ี
ปี  4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี(ภาคตน้ - 
ปลายปีการศกึษา  
2552) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ Toyo  Eiwa  
University  ประเทศญปีุ่ น 

Toyo Eiwa Unversity
ประเทศญปีุ่ น 

21 น.ส.รุง่อรณุ  
พัฒนธเนศ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี(ภาคตน้ - 
ปลายปีการศกึษา  
2551) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kyoto Notre Dame  
University   ประเทศญปีุ่ น 

Keisen Unversity 
ประเทศญปีุ่ น 

22 น.ส.ชดิชนก  ตงั
ประเสรฐิ 

ป.ตร ี
ปี  4 

สารนเิทศ
ศกึษา 

1  เดอืน 30 
มถินุายน -30 
กรกฎาคม 2552 

ทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัคยองฮ ี 
ประเทศเกาหลใีต ้

Global Collaborative 
and Krean Language 
2009  

23 น.ส.เรวด ี พทิรุ
เวโรจน ์

ป.ตร ี
ปี  4 

สารนเิทศ
ศกึษา 

4  สปัดาห(์1-29 
สงิหาคม 2552) 

ทนุไปศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัฮาหลงเจยีง  
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

HSK (สํานักงานการ
สอบวัดระดบัความรู ้
ภาษาจนี)จาก  OCA 
(วทิยสถานแหง่
วัฒนธรรมตะวันออก) 

24 น.ส.ชตุมิา  วชิา
เจรญิ 

ป.ตร ี
ปี  4 

สารนเิทศ
ศกึษา 

2  สปัดาห ์(22 
ก.ค. - 2 ส.ค. 
2552) 

โครงการแลกเปลยีน
วัฒนธรรมและศกึษาดงูาน 
ณ ประเทศเกาหลใีต ้

YICA (Youth in 
Community Action)  
ซงึเป็นโครงการของ 
UNESCO 

25 นายอรรถพล   
เตชะพันธุ ์

ป.โท 
ปี  2 

ภาษาเยอรมัน 10 เดอืน (ภาค
ปลาย 2551 -ภาค
ตน้  2552) 

ทนุศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู
ประกอบการทําวทิยานพินธ ์ 
ณ  สหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมน ี

Tubingen  University
สหพันธ ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี

26 น.ส.จนิดา  ศรี
รัตนสมบญุ 

ป.
เอก 
ปี  4 

วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

5  เดอืน (15 ส.ค. 
51 -15 ม.ค. 52 

ทนุมลูนธิ ิ Hanns Seidel  
ศกึษาวจัิย  ณ   ประเทศ
เยอรมน ี  

มลุนธิ ิHanns  Seidel 
ประเทศเยอรมน ี

27 น.ส.โสรัจ  เรอืง
มณี 

ป.
เอก 
ปี  4 

ภาษาศาสตร ์ 7 เดอืน (ภาค
ปลาย 2551 ) 

ทนุศกึษาวจัิย  ณ  
สาธารณรัฐสงัคมนยิม
เวยีดนาม 

มลุนธิ ิSEASREP 
FOUNDATION   

28 นายอคัร   เชา้
ฉอ้ง 

ป.ตรี
ปี  2 

ภาษาเยอรมัน 3  สปัดาห ์(4 - 
24 ก.ค. 52 ) 

ทนุรางวัลชนะเลศิการ
แขง่ขนัโอลมิปิกวชิาการ
ภาษาเยอรมัน กรงุเบอรล์นิ   
ประเทศเยอรมน ี

สถาบนัเกอเธก่รงุเทพ 
และสถาบนัเกอเธป่ระ
เทศเยอรมัน 
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตโปรแกรมเกียรติยมปัจจุบนั มีจาํนวน 10 คน และไดส้าํเร็จการศึกษาไป 7 คน 

 
นิสิตโปรแกรมเกยีรตินิยม (Honors Program) ในหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ      
 ในปีการศึกษา 2552  นิสิตทีเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจาํนวน  5 คน  เป็นนิสิตรุ่นที 5   นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นที 3 - 

รุ่นที 5   มีจาํนวนทงัหมด   10  คน 
ในปีงบประมาณ 2552  นิสิตรุ่นที  2   จาํนวน 7 คน ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2551  รายละเอียดดงันี 

- นายธนพล      จึงศิรกุลวทิย์       ภาควชิาภาษาไทย     คะแนนเฉลีย 3.91  
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท   สาขาวชิาไทยศึกษา  คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- นายอสันี      พูลรักษ์          ภาควชิาภาษาไทย       คะแนนเฉลีย 3.83   
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- นางสาวพมิพ์มนัส    วบุิลศิลป์      ภาควชิาประวติัศาสตร์     คะแนนเฉลีย 3.86    
ไดรั้บพระราชทานทุนอนนัทมหิดล  ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  สาขาประวติัศาสตร์  ณ Leiden  University  ราชอาณาจกัร
เนเธอร์แลนด ์

- นางสาวจัสมนิ เบเกอร์     ภาควชิาศิลปการละคร     คะแนนเฉลีย 3.86   

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท   สาขาการละคร   ณ  Warwick  University   สหราชอาณาจกัร   และ Amsterdam University  
ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์

- นางสาวมนทกานต์    สุวรรณทรรภ    ภาควชิาศิลปการละคร     คะแนนเฉลีย 3.81   

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  สาขาโบราณคดี  ณ   Durham  University  สหราชอาณาจกัร 
- นางสาวปรารถนา     องึชูศักด ิ    ภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ    คะแนนเฉลีย  3.91      

ไดรั้บทุนจากรัฐบาลญีปุ่น  ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท   สาขา Cultural  Studies  ณ มหาวทิยาลยัโตเกียว  
ประเทศญีปุ่น 

- นางสาวพจนรรฏ     สุทธิพนิิจธรรม     ภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ   คะแนนเฉลีย 3.94      
อยูร่ะหวา่งขอพระราชทานทุนอนนัทมหิดล   และขอทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทจาก มหาวทิยาลยัแห่งชาติ  
สิงคโปร์ 
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 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษาจาํนวน 56 คน จาก 13 สาขาวชิา มีการเผยแพร่ผลงาน
วชิาการรวมทงัหมด 73 ครัง 
ระดบัชาติ  41 ครัง  
ระดบันานาชาติ  32 ครัง  

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ ระดบัปริญญาโท 
ชอื-นามสกลุ /เลข
ประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/
ปี ที
เผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 นายวรียทุธ  ศรกีจิ
สวุรรณ 
(468 02119 22) 

บทความ เรอืง “การพักผอ่นหยอ่นใจ
แบบตะวันตกของชนชนันําสยามกบัการ
แสดงสถานภาพและการเลอืนสถานภาพ
ทางสงัคมสมัยรัชกาลท ี5-7” 

ระดบัชาต ิ ก.ย. – 
ธ.ค. 2551

รัฐศาสตรส์าร, ปีท ี29 ฉบบัท ี3 

  บทความเรอืง “การพักผอ่นหยอ่นใจแบบ
ตะวันตกของชนชนันําสยาม พ.ศ.2445-
2475” 

ระดบัชาต ิ 2551 วารสารสมาคมประวัตศิาสตรฯ์, ฉบบัที
30 (2551): 156-184 

2 นายปราการ  กลนิ
ฟุ้ง(4880159122) 

บทความเรอืง “ตามรอยพระยคุลบาท 
การเสร็จพระราชดําเนนิชนบทกบัการ
ตอ่ตา้นคอมมวินสิต”์ 

ระดบัชาต ิ ต.ค. – 
ธ.ค. 2551

ฟ้าเดยีวกนั, ปีท ี6 ฉบบัท ี4 (ทาง
แพรง่ประชาธปิไตยไทย)  

3 นายกําพล จําปา
พันธ ์              
(508 01070 22) 

“รัฐและความเป็นไทยในประวัตศิาสตร์
นพินธล์าว (พ.ศ.2429-2484 ) 

ระดบัชาต ิ เม.ย. – 
ม.ิย. 2552

วารสารเมอืงโบราณ  ปีท ี35 ฉบบัท ี2

  “ “ขา่” กบั “ความเป็นลาว”: ความหมาย
และความเป็นมาของ “ลาวเทงิ” ใน
ประวัตศิาสตรไ์ทยและลาว จากยคุอาณา
นคิมถงึรัฐประชาชาต”ิ 

ระดบัชาต ิ 28-29 
ก.ค. 2552

เอกสารประกอบการสมัมนา ม.อบ.วจัิย
ครังท ี3  จัดโดยมหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ี

 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์  ระดบัปริญญาเอก    

ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/
ปี ที
เผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 นายธกิานต ์ ศรี
นารา                
(518 05052 22) 

หนังสอืสรา้งประชาธปิไตยดว้ยมอืเรา 
(บรรณาธกิาร)  

ระดบัชาต ิ 2552 กรงุเทพฯ: มลูนธิ ิ14 ตลุา 

“หลงั 6 ตลุาฯ วา่ดว้ยความขดัแยง้ทาง
ความคดิระหวา่งขบวนการนักศกึษากบั
พรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย” 

ระดบัชาต ิ สงิหาคม 
2552 

สนพ. 6 ตลุารําลกึ 

“การรําลกึ 14 ตลุา ในสถานการณ์สูร้บ
ทปีฏวิัต”ิ 

ระดบัชาต ิ ตลุาคม 
2552 

วา่ดว้ย 14 ตลุา รําลกึ       
กรงุเทพฯ: มลูนธิ ิ14 ตลุา 

2 นายนนทพร  อยู่
มังม ี               
(518 05069 22) 

“ “พระโกษฐลนัยนิแสยงพอแจง้เหต”ุ: 
การ “ไมเ่ผาผ”ี ในงานพระเมรวุังหนา้
สมัยรัชกาลท ี1” 

ระดบัชาต ิ พฤศจกิาย
น 2552 

ศลิปวัฒนธรรม  ปีท ี30 ฉบบัท ี1 

    “พัฒนาการของการใชย้าฝรังในกรงุ
สยาม” 

ระดบัชาต ิ มกราคม  
2552 

ศลิปวัฒนธรรม 
ปีท ี30 ฉบบัท ี3 

    “ “จฬุาลงกรณ์” ในตา่งแดน และ 
“นํายาจฬุาลงกรณ์” ” 

ระดบัชาต ิ กมุภาพันธ์
2552 

ศลิปวัฒนธรรม ปีท ี30 ฉบบัท ี4 
  
  “ลกัพระศพ-ลกัศพ : ธรรมเนยีมการ

พระศพในยามวกิาล” 
ระดบัชาต ิ มถินุายน 

52 
ศลิปวัฒนธรรม ปีท ี30 ฉบบัท ี8 

  ผูเ้ขยีนรว่ม หนังสอื “บนัทกึ
ประวัตศิาสตรก์ารประกนัภัยไทย” ที
ระลกึในวโรกาสทสีมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสดุาสยามบรมราชกมุารเีสด็จพระ
ราชดําเนนิเปิดททํีาการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปก.)   
(เขยีนบทท ี1, 2 และบทท ี3 ตอน 3.1 
และ 3.2) 

ระดบัชาต ิ 16 
กนัยายน 
2552 

กรงุเทพฯ: อมรนิทรพ์รนิตงิ 
แอนพับลชิชงิ 
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ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์  ระดบัปริญญาโท  
ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 น.ส.อนงคน์าฎ นุ
ศาสตรเ์ลศิ 
(498 02220 22) 

The Subcategorization of the 'put 
on' Verbs in Thai and Japanese: A 
test of the Whorfian Hypothesis 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

2 นายธนนท ์หลี
นอ้ย                   
(488 01401 22) 

Building a Gold Standard for Thai 
WordNet 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceeding of The International 
Conference on Asian Language 
Processing 2008 

3 นายยทูากะ โทมิ
โอกะ                
(508 01969 22) 

Stylistic Variation of /h/ in Lao ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

4 นายนฤดล จันทร์
จาร ุ                
(508 01574 22) 

Causative Constructions in 
Wuming Zhuang 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-Japan 
Linguistics Symposium. published by 
Global Center of Excellence Program 
"Corpus-Based Linguistics and 
Language Education" Tokyo 
University of Foreign Studies Tokyo 

5 น.ส.ยพุาพร 
ฮวดศริ ิ            
(478 01882 22) 

An Acoustic study of the Places of 
Articulation of Initial stops in 
Hmong, Mien and Mal Using Locus 
Equation (LE) Method 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

6 น.ส.สภุาพร 
ผลพัิฒน ์          
(478 02258 22) 

A Comparison of the Acoustic 
Characteristics of Hmong, Mien 
and Mal vowels 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
Published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

7 น.ส.กนษิฐา 
พทุธเสถยีร      
(478 01022 22) 

The Effect of Voiceless and Voiced 
Initial Sonorants on the 
Fundamental Frequencies 
(Pitches) of the Following Vowels 
in Hmong, Mien and Mal 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies 
Tokyo,Japan.Proceedings of 
Chulalongkorn 

8 นายปรญิญา วงศ์
ตะวัน              
(498 01620 22) 

Seeing in Thinking: the Semantic 
Extension of the Verb of seeing in 
Thai 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of MICOLLAC 
2009,28-30 April,2009 
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ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ ระดบัปริญญาเอก    
ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 นายวชิาต ิบรูณะ
ประเสรฐิสขุ          
(468 09167 22) 

The Lexical-Semantic System in 
the Thai Language Used by the 
Visually Impaired and Auditorily 
Impaired 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
Published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

2 น.ส.วรวรรณา  
เพ็ชรกจิ              
(468 09144 22) 

Cancer Conceeptual Metaphors in 
Thai  

ระดบั
นานาชาติ

มนีาคม 
2552 

Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
Published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

3 น.ส.ชมนาด อนิท
จามรรักษ์           
(478 09020 22) 

Acoustical Investigation of Pitch 
Patterns in Ta Luang Mal: 
Implications for Tonal Evolution 

ระดบั
นานาชาติ

ตลุาคม 
2551 

Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
Published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

  The Fundamental Frequencies of 
Tai Yuan tones spoken by Lua’ 
(Mal) speakers in Nan 

ระดบั
นานาชาติ

ตลุาคม 
2551 

Manusya:Journal of Humanities 
(special Issue No.17,2009) 

    Tai loanwords in Mal: a minority 
language of Thailand 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Mon-Khmer studies Vol.39,2009 

คําความถมีลูบานของวรรณยกุตภ์าษา
คําเมอืงถนิน่านทอีอกเสยีงโดยผุพ้ดู
ภาษาลวัะ-มัล บา้นตาหลวง ตําบลป่า
กลาง อ.บวั จ.น่าน 

ระดบัชาติ 2552 รวมบทความภาษาศาสตร ์เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้2552 

4 นายคเชนทร ์
ตญัศริ ิ
(508 05022 22) 

Relative Clauses in Wuming 
Zhuang 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
Published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

5 น.ส.ญาณนิท ์
สวนะคณุานนท ์
(508 05068 22) 

Tone Sandhi in Wuming Zhuang ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of Chulalongkorn-
Japan Linguistics Symposium. 
Published by Global Center of 
Excellence Program "Corpus-
Based Linguistics and Language 
Education" Tokyo University of 
Foreign Studies Tokyo,Japan. 

6 น.ส.ปนตีา นติยา
พร 
(488 09066 22) 

Message from the Sky: A Study of 
Language in Advanced Technology 

ระดบั
นานาชาติ

2552 Proceedings of MICOLLAC 
2009,28-30 April,2009 
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ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาวรรณคดเีปรียบเทยีบ ระดบัปริญญาโท 
ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 น.ส.กญัญา 
วัฒนากลุ             
(488 01030 22) 

ลกัษณะหลงัสมัยใหมใ่นรวมเรอืงสนั
ชดุ "ความน่าจะเป็น" ของ ปราบดา 
หยุน่ 

ระดบัชาติ 14 พ.ย.
2551 

การประชมุระดับชาตมินุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์ครังท ี4  

 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาวรรณคดแีละวรรณคดเีปรียบเทยีบ ระดบัปริญญาเอก    

 ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี 
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 น.ส.ศริพิร 
ศรวีรกานต ์          
(468 09201 22) 

Can Children Emancipate 
Themselves from Adults’ 
Children’s Worlds in Contemporary 
German and Thai’s Children 
Literature 

ระดบั
นานาชาติ

2008 MANUSYA: Special Issue 
Number 15, 2008 

2 น.ส.วมิลมาศ  
ปฤชากลุ             
(468 09304 22) 

‘Tam Nam Kluang’ (Hoax Legend) 
Traditional Legend and Its Power 
of Identity Formation  

ระดบั
นานาชาติ

2008 South East Asian Vol. 46 No.46  

ตํานานกลวง: ทอ้งถนิและอํานาจใน
การสรา้งอตัลักษณ์ 

ระดบัชาติ พ.ย. 2551 วารสารวรรณวทัิศน ์ปีท ี8 ฉบบั 

Southern Woman Identities in 
Contemporary Thai Literature 

ระดบั
นานาชาติ

2009 Southest  Asia Journal No.19 

อตัลกัษณ์พนืถนิในบนัเทงิคดภีาคใต ้
(พ.ศ. 2522-2546) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3 นายสหะโรจน์  
กติตมิหาเจรญิ      
(478 09116 22) 

The Concept of “Aristocracy” and 
“Gentlemanness” from 
Sriburapha’s Perspective: Middle-
Class Intellectual’s Criticism and 
Rebuttal in the Literary Space  

ระดบั
นานาชาติ

2552 The First Annual International 
Graduate Research Conference 
on Social Sciences and 
Humanities / SD Avenue Hotel 
Bangkok 

4 นายพเิชฐ แสง
ทอง                   
(478 09065 22) 

The Co-Structure of the Thai 
Legends and the Malay Hikayats 

ระดบั
นานาชาติ

2552 The Journal of The Thai Studies 
No.1 of 2009 

ตํานานไทยพทุธและมลายมูสุลมิ: 
อํานาจและการตอ่ตา้นในภาคใตข้อง
ไทย  (Legends of Thai Buddhists 
and Malay Muslim: Power and 
Resistance in  Southern Thailand) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

5 น.ส.เสาวณติ  
จลุวงศ ์  

ความซบัซอ้นของการเลา่เรอืง : 
ลกัษณะหลงัสมัยใหมใ่นบนัเทงิคดรีว่ม
สมัยของไทย (Complexities of 
Story-telling: Postmodern 
Features in Contemporary Thai 
Fiction) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาติ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

6 น.ส.สรณัฐ  ไตลัง
คะ   

เรอืงสนัไทยแนวคตนิยิมสมัยใหม ่พ.ศ. 
2507-2516 (Modernist Thai Short 
Stories, 1964-1973) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1  จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์   จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

7 น.ส.พรธาดา  
สวุัธนวนชิ     
(468 09115 22) 

ผูห้ญงิกบับทบาทความเป็นแมใ่นนว
นยิายไทย ตงัแต ่พ.ศ.2510-2546 
(Women and Motherhood in Thai 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1  จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
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 ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี 
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

Novels, 1967-2003)   คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์   จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

8 นางเดอืนเต็ม  
กฤษดาธานนท ์  

พัฒนาการการสรา้งตวัละครหญงิใน
วรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบโุร  
(The Development of Female 
Characterization in Oe 
Kenzaburo’s Literary Works) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิวรรณคดี
และวรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครังท ี1  จัด
โดยศนูยว์รรณคดศีกึษา คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ณ 
หอ้ง 105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์   
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

9 น.ส.ถนอมนวล  
หรัิญเทพ   
(468 09035 22) 

วาทกรรมความพกิารในเรอืงเลา่
สมัยใหมข่องไทย (Disability 
Discourses in Modern Thai 
Narratives) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1  จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์   จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

10 น.ส.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์  

โรงอปุรากรสามชนั “เกง๋เสยีงเสนาะ”: 
ตวับทแหง่ความผสมผสานระหวา่ง
ความเป็นจนีกบัความเป็นยโุรปและ
ความเป็นจักรพรรดจินี (The Three-
Tiered Stage Pleasant Sound 
Pavilion: A Text of Sino-European 
Synthesis and Chinese 
Emperorship) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1  จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์   จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

11 นายศานต ิ ภักดี
คํา   

ศาสตราแลบง: วัฒนธรรมทาง
วรรณศลิป์ พัฒนาการและ
ความสมัพันธก์บัวัฒนธรรมเขมร 
(Sastralbaeng: Literature 
Tradition, Development and its 
Relationship  with Khmer Culture) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1  จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์   จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

12 น.ส.อารยีา  หตุนิ
ทะ   

แนวคดิเรอืงกลุสตรใีนนวนยิายของ
นักเขยีนสตรเีขมร (Concepts of the 
Perfectly Virtuous Woman in 
Novels of Cambodian Women 
Writers) 

ระดบัชาติ 28-29 
ก.ค. 2552

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี1  จัดโดยศนูยว์รรณคดศีกึษา 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์   จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาภาษาไทย  ระดบัปริญญาโท   

ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี 
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 น.ส.สรุเีนตร จรัส
จรงุเกยีรต ิ       
(498 02157 22) 

คําชว่ยหนา้กรยิา "ยัง" และคําบพุบท 
"ยัง": คําหลายหนา้ทหีรอื คําพอ้งรปู
พอ้งเสยีง  

ระดบัชาติ ธันวาคม 
2551 

วารสารภาษาและวรรณคดไีทย  ปีท ี
25 

2 น.ส.ณีรนุช  
แมลงภู ่              
(498 01322 22) 

อนุภาคการใหร้างวัลทเีกยีวกบัการทํา
ทานในนทิานพนืบา้นภาคเหนอื: 
ความสมัพันธก์บัพระพทุธศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ระดบัชาติ 16 มนีาคม 
2552 

วารสาภาษาและวรรณคดไีทย  ปีท ี
25 (ธันวาคม 2551) 

3 นายนรตุม ์คปุต์
ธนโรจน ์             
(498 01534 22) 

บทรอ้งในพธิโีอยปอถะ โอยไน่ต:ี 
บทบาทในการสบืทอดวรรณกรรมนทิาน
จนีชดุยสีบิสยีอดกตญั  ู

ระดบัชาติ ธันวาคม 
2551 

วารสาภาษาและวรรณคดไีทย  ปีท ี
25 (ธันวาคม 2551) 

4 น.ส.สธุาสนิ ี
พลอยขาว            
(498 02128 22) 

วัจนกรรมการแสดงความไมพ่อใจใน
กระดานสนทนาทางอนิเทอรเ์น็ต 

ระดบัชาติ 2552 วารสาภาษาและวรรณคดไีทย  ปีท ี
26 (ธันวาคม 2551) 

5 น.ส.พรรณราย 
ชาญหรัิญ            

ตวัละครจระเข:้ ความสมัพันธก์บั
ประเภทของนทิานไทย 

ระดบัชาติ ธันวาคม 
2551 

วารสาภาษาและวรรณคดไีทย ปีท ี
25  (ธันวาคม 2551) 
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ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี 
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

(498 01689 22) 
6 น.ส.สวุรรณา ตนั
เจรญิ                  
(498 02186 22) 

การสรา้งตวัละครของปิยะพร  ศกัดิ
เกษม: กลวธิใีนการนําเสอนมโนทศัน์
เกยีวกบัผูห้ญงิ 

ระดบัชาติ 22 
มกราคม 
2552 

การประชมุศรนีครนิทรวโิรฒวชิาการ 
ครังท ี3 ระหวา่งวันท ี21-22 
มกราคม 2552                        
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(ประสานมติร) 

7 น.ส.บษุด ี อรสริิ
วรรณ                  
(498 01592 22) 

กลวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนัในการต์นูสาม
กก๊ฉบับบรรลอืสาสน์ 

ระดบัชาติ 11 
กนัยายน 
2551 

การประชมุเสนอผลงานวจัิยระดบั
บณัฑติ       ครังท ี10 

 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาภาษาไทย  ระดบัปริญญาเอก    

ชอื-นามสกลุ /เลข
ประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 น.ส.มารศร ีสอ
ทพิย ์                 
(478 09088 22) 

Historical Narratives About King 
Naressuan the Great: the Making 
of a Hero 

ระดบั
นานาชาติ

2-3 
กรกฎาคม 
2552 

International Conference on Asian 
Folklore (ICAF 2009)    ณ โรงแรม
มลิาเคลิแกรนด ์กรงุเทพ ฯ 

2 น.ส.รัชนยีญ์า 
กลนินําหอม         
(478 09094 22) 

Thai boxing metaphor ระดบั
นานาชาติ

4-5 
สงิหาคม 
2552 

CUASEAN Conference, Chulalongkorn 
University Proceedings  of  CUASEAN 
Conference  

การเมอืง คอื การรักษาโรค:มโนลกัษณ์
ทสีะทอ้นจากถอ้ยคํา อปุลกัษณ์ของ
นักการเมอืงไทย  

ระดบัชาติ ธันวาคม 
2551 

วารสารภาษาและวรรณคดไีทย ฉบบั
ท ี25 

3 น.ส.พัชรนิทร ์
บรูณะกร              
(478 09059 22) 

Sorrow from Separation in 
Pannasa Jataka: Emotion and the 
Teaching of Buddhist Dharma. 

ระดบั
นานาชาติ

2-3 
กรกฎาคม
2552 

International Conference on Asian 
Folklore (ICAF 2009)    ณ โรงแรม
มลิาเคลิแกรนด ์กรงุเทพ ฯ 

 

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ ระดบัปริญญาโท    
ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 น.ส.พชิญาภา 
สริเิดชกลุ            
(498 01746 22) 

A Haunting Past: The Role of 
Ghosts in Reflecting Chinese 
Immingrant Identity in Amy Tan's 
Novels 

ระดบั
นานาชาติ

28 
เมษายน 
2552 

6 th Malaysia International 
Conference on Languages, 
Literatures,and Culture* 

2 น.ส.สมพธ ู หวัง
ทอง                   
(498 02352 22) 

Media as Tool of  Consumerism in 
Don DeLillo's Americana 

ระดบั
นานาชาติ

28 
เมษายน 
2552 

6 th Malaysia International 
Conference on Languages, 
Literatures,and Culture* 

 

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดบัปริญญาโท 
ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 น.ส.รส ุรุม่จติร      
(498 01884 22) 

ความพงึพอใจของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัวลยั-ลกัษณ์ตอ่ระบบการ
สบืคน้และบรกิารสมาชกิ ของระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมัตวิลยั 

ระดบัชาติ กรกฎาคม 
2552 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ปีท ี29 
ฉบบัท ี1 (มกราคม 2552) 

2 น.ส.เสาวภา หลมิ
วจิติร                  
(498 02214 22) 

การจัดการความรูใ้นหอ้งสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 

ระดบัชาติ กรกฎาคม 
2552 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ปีท ี29 
ฉบบัท ี1 (มกราคม 2552) 

 

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิา ภาษาญปุ่ีน  ระดบัปริญญาโท  
ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 นายทนิภาส  
พาหะนชิย ์          
(498 01368 22) 

การแสดงความรูส้กึของสนัุขเลยีงใน
วรรณกรรมของ มกุ ุ ฮะโตจ ู

ระดบัชาติ กมุภาพันธ ์
2552 

เอกสารหลงัการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิเครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาใน
ประเทศไทย ครังท ี2 

2 นางภัทรอ์ร  
พพัิฒนกลุ           
(498 01803 22) 

ไฟกบัการคลอดบตุรในตํานานเทพ
ญปีุ่ น ศกึษาจากบทบาทของเทพผูเ้ป็น
แมใ่นวรรณกรรมเรอืง โคะจกิ ิและนฮิน
โฌะก ิ

ระดบัชาติ กมุภาพันธ ์
2552 

การประชมุวชิาการระดบัชาตเิครอืขา่ย
ญปีุ่ นศกึษาในประเทศไทย ครังท ี2  
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ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

3 น.ส.สวุภา ธรี
กติตกิลุ               
(498 02170 22) 

ความจงรักภักดขีองตวัละครของมิ
นะโมะโตะ โนะโยะฌทิซิเุนะ ใน
วรรณกรรมเรอืง กเิกะอกิ ิ

ระดบัชาติ กมุภาพันธ ์
2552 

การประชมุวชิาการระดบัชาตเิครอืขา่ย
ญปีุ่ นศกึษาในประเทศไทย ครังท ี2  

  การวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ของพนีอ้ง
ตระกลูซะโต ในนยิายสงครามเรอืง กิ
เกะ อกิ ิ

ระดบั
นานาชาติ

มถินุายน 
2552 

รายงานการประชมุการนําเสนอผลงาน
วชิาการ ไทย-ญปีุ่ น ปัญหาในการเรยีน
การสอนภาษาญปีุ่ น  ครังท ี4-5  

4 น.ส.ววิันพร กจิ
ไกรลาศ              
(498 01964 22) 

ตวัละครหญงิในวรรณกรรมของ ฮงิชุ ิ 
อชิโิยกบัผูห้ญงิยคุเมจ ิ

ระดบัชาติ กมุภาพันธ ์
2552 

เอกสารหลงัการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิเครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาใน
ประเทศไทย ครังท ี2 

5 น.ส.ณัฏฐกิา 
กอบสริสิวัสด ิ       
(508 01299 22) 

การศกึษาเรอืงทมโบะนคิค ิ-มฌิทิซุน์ะ 
โนะ ฮะฮะ และความรัก ของผูเ้ป็นแม-่ 

ระดบั
นานาชาติ

มถินุายน 
2552 

รายงานการประชมุ การนําเสนอผลงาน
วชิาการ ไทย-ญปีุ่ น "ปัญหาในการเรยีน
การสอนภาษาญปีุ่ น" ครังท ี4 

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาภาษาญปุ่ีนเป็นภาษาต่างประเทศ ระดบัปริญญาโท  
ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 น.ส.เขมวันต ์
แสงจนิดาวงษ์       
(508 01115 22) 

การสํารวจการสรา้งแรงจงูใจ กจิกรรม
การเรยีนการสอนและกลยทุธใ์นการ
เรยีนของผูเ้รยีนภาษาญปีุ่ นชนัตน้ชาว
ไทย -กรณีโรงเรยีนสอนภาษาญปีุ่ น- 

ระดบั
นานาชาติ

3 
พฤศจกิายน 
2551 

รายงานการประชมุ 
การนําเสนอผลงานวชิาการ ไทย-ญปีุ่ น 
“ปัญหาในการเรยีนการสอนภาษาญปีุ่ น” 
ครังท ี5 

2 น.ส.อจัฉรา  องึ
ตระกลู              
(508 02443 22) 

การศกึษาภาษาญปีุ่ นในภาคเหนอืของ
ประเทศไทย -รายงานการสมัภาษณ์
ผูเ้ชยีวชาญภาษาญปีุ่ น- 

ระดบั
นานาชาติ

3 
พฤศจกิายน 
2551 

รายงานการประชมุ 
การนําเสนอผลงานวชิาการ ไทย-ญปีุ่ น 
“ปัญหาในการเรยีนการสอนภาษาญปีุ่ น” 
ครังท ี5 

3 นายสมชาย  ไชย
เขตธนัง              
(508 02174 22) 

ความเชอื (Belief) และกลยทุธท์ใีชใ้น
การเรยีนตวัอกัษรคนัจขิองผูเ้รยีน
ภาษาญปีุ่ นชาวไทย 

ระดบั
นานาชาติ

3 
พฤศจกิายน 
2551 

รายงานการประชมุ 
การนําเสนอผลงานวชิาการ ไทย-ญปีุ่ น 
“ปัญหาในการเรยีนการสอนภาษาญปีุ่ น” 
ครังท ี5 

 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาภาษาบาลแีละสันสกฤต ระดบัปริญญาโท  

ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร ่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 นายนาวนิ วรรณ
เวช                   
(498 01557 
22) 

การแตง่คําประพันธใ์หอ้า่นไดส้องทาง
ใน ภาษาสนัสกฤต 

ระดบัชาติ มกราคม 
2553 

วารสารอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ศลิปากร  ปีท ี31 ฉบบัท ี1 (2552) 

 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต สาขาวชิาปรัชญา  ระดบัปริญญาโท    

ชอื-นามสกลุ /
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร่

วัน/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชมุ 

1 นายเจดิ 
บรรดาศกัด ิ  

ชวีติท ีAbsurd ไรค้วามหมายหรอืไม ่
ในปรัชญาของ ธอมัส เนเกล 

ระดบัชาติ 21 
ตลุาคม 
2551 

เสนอบทความวชิาการ ในการสมัมนา
ทางวชิาการประจําปี 2551 ของ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแหง่ประเทศ
ไทยมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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2.2.3 ดานกิจกรรม 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ   
ระดบัชาติ 8 ครัง  
ระดบันานาชาติ  5 ครัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา  47 กิจกรรม 
 กิจกรรมอืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒัธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทีจดัใหนิ้สิตทุก

ระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 162 กิจกรรม 
การจัดการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 8 ครัง  

ภาควชิา ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม 
ฝ่ายวจัิย การขอทนุวจัิยจากแหลง่ทนุตา่งๆ 17 ก.พ. 52 เวลา 12.00 – 

14.00 น. ณ หอ้ง 203 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

25 

ภาษาตะวันออก ประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรอืง มลายบูนแผน่ดนิ
ไทย(Melayu in Thailand)  

วันพฤหสับดที ี20 ส.ค. 52 ณ 
หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์  

- 

ภาษาตะวันออก 
สาขาวชิาภาษา
มาเลย ์

ประชมุเพอืขอขอ้เสนอแนะ “โครงการจัดทํา
พจนานุกรมภาพและบทสนทนาภาษามลายถูนิปา
ตานเีพอืการสอืสาร”  

วันศกุรท์ ี9 ม.ค. 52 ณ หอ้ง 
203 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

- 

ภาษาศาสตร ์ การประชมุงานวจัิยภาษาไทยถนิ: ปัจจบุนั-อนาคต 
เนอืงในโอกาส ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ตงิศภัทยิ ์
เกษียณอายรุาชการ  

วันศกุรท์ ี14 ส.ค. 52 ณ หอ้ง 
105 และบรเิวณหอ้งโถง  
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

250 

ภาษาองักฤษ จัดสมัมนาทางวชิาการระหวา่งภาควชิา
ภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 52 เวลา 8.00 -
16.00 น. ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

60 

ศนูยค์ตชินวทิยา เลา่เรอืงจากเรอืงเลา่: ขอ้คดิจากการประชมุคตชิน
วทิยาในตา่งแดน (ISFNR) 

ส.ค.52 หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

100 คน 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

ประชมุวชิาการ "มติทิางสงัคมและจรยิธรรมของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ"  

15 ก.ค.52 หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

- 

ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

จัดการประชมุระดบัชาต ิวรรณคดแีละวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ครังท ี1   

28-29 ก.ค. 52 ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

- 

 
การจัดการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ    5 ครัง 

ภาควชิา ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม 
ภาษาตะวันตก โครงการสมัมนาทางวชิาการ "140 ปีความสมัพันธ์

ไทย – อติาล"ี (The International Symposium 
"140 Years of Thai-Italian Relations") เพอืรว่ม
ฉลองวาระครบรอบ 140 ปี แหง่ความสมัพันธ์
ระหวา่งประเทศไทยและประเทศอติาล ี

18-19 ม.ิย. 52 
Auditorium (Bangkok 
Art&Culture Centre) 

200 

ภาษาตะวันตก  จัดการประชมุทางวชิาการเรอืง “การเรยีนการสอน
ภาษาสเปนในประเทศไทยและเวยีดนาม : มมุมอง
ในศตวรรษท ี21 

5 - 6 ม.ีค. 52 เวลา 9.00 - 
16.00 น. ณ หอ้ง 707  
อาคารบรมราชกมุาร ี

60 

ภาษาตะวันออก  สมัมนาแลกเปลยีนทางวชิาการระดบันานาชาตขิอง
นสิติในหลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
ภาษาญปีุ่ นเป็นภาษาตา่งประเทศ และนสิติใน
หลกัสตูรอักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
ภาษาญปีุ่ น รว่มกบัอาจารย ์และนักศกึษาจาก
มหาวทิยาลยัโอซากา้  

วันจันทรท์ ี3 พ.ย. 51 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี 

- 

ศนูยค์ตชินวทิยา การประชมุวชิาการนานาชาต ิInternational 
Conference on Asian Folklore 2009 (ICAF 
2009) (จัดรว่มกับมหาวทิยาลยัศลิปากร และ
มหาวทิยาลยันเรศวร)  

 2-3 ก.ค. 52 โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด ์

นสิติ 
บณัฑติศกึษา 
และนักวชิาการ 
รวม 200 คน 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

สมัมนานานาชาต ิเรอืง“พทุธศาสนาในปรัชญาและ
วรรณกรรมเยอรมัน–การสนทนาเชงิสหวัฒนธรรม  

6 - 7 ก.พ. 52  
ณ หอ้ง 105อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์   

- 

การการจัดประชุมวชิาการอนืๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สัมมนา  47 กิจกรรม 
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ภาควชิา ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
จรงิ 

รวม 

โครงการนํารอ่ง
การพัฒนานัก
อกัษรศาสตรร์ุน่
ใหม ่

จัดกจิกรรมใหแ้กนั่กเรยีนโครงการนํารอ่ง การ
พัฒนานักอกัษรศาสตรร์ุน่ใหมช่มภาพยนตรอ์งิ
ประวัตศิาสตรแ์ละฟังการบรรยายเรอืง “พระเจา้
อกับารใ์นประวัตศิาสตรอ์นิเดยี : อํานาจรัก กบั 
อํานาจรัฐ” 

ศกุรท์ ี19 ธ.ค. 51 ณ 
หอ้ง 503 อาคารบรม 
ราชกมุาร ี

- 0 

โครงการนํารอ่ง
การพัฒนานัก
อกัษรศาสตรร์ุน่
ใหม ่

บรรยายพเิศษสําหรับนักเรยีนในโครงการนํา
รอ่งการพัฒนานักอกัษรศาสตรร์ุน่ใหม ่รุน่ท ี1 
และรุน่ท ี2 เรอืง “อา่นวรรณคดไีทยอยา่งไร
ไมใ่หน่้าเบอื” 

วันองัคารท ี24 ม.ีค. 52 
ณ หอ้ง 504 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

- 0 

โครงการศนูย์
ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการดา้น
ภาษา 
ภาษาศาสตร ์
และวรรณคด ี
รว่มกบั ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

บรรยายพเิศษ ชดุ "แนวโนม้ปัจจบุนัในการวจัิย
ดา้นความสภุาพในภาษาและภาษาศาสตร์
ภาษาองักฤษ 

13-16 ม.ค. 52 ณ หอ้ง 
402 อาคารบรมราช
กมุาร ี

150 คน 150 

บรรณารักษศาส
ตร ์

โครงการบรรยายพเิศษทางวชิาการในรปูแบบ 
Video Conference เรอืง “Library and 
Information Science Education: The 
Challenge of Producing Industry – Ready 
Graduates” (จัดรว่มกบัสถาบนัวทิยบรกิาร) 

พฤหสับดที ี4 ก.พ. 53 
เวลา 8.00 – 11.00 น. 
ณ หอ้ง E-learning ชนั 
3 สถาบนัวทิยบรกิาร 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

นสิติป.ตร ี23    
นสิติป.โท 12    
นสิติป.เอก- 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก 16 

57 

บรรณารักษศาส
ตร ์

โครงการบรรยายสําหรับนสิติระดับ
บณัฑติศกึษา คณะอกัษรศาสตร ์เรอืง 
“คา่ความถขีองการอา้งองิบทความวารสาร 
(Impact Factor) กบัการเผยแพรผ่ลงานวจัิย”  

วันศกุรท์ ี27 ก.ค. 52 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี-    
นสิติป.โท 31  
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 4  
บคุคลภายนอก 3 
บคุลากร 1 

44 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2552 
เรอืง "จากเยาวราช ถงึ พลบัพลาไชย: 
ถอดรหสัสงครามเย็นผา่นมมุมอง 
จนีสยาม" 

15 ม.ิย. 52 นสิติป.ตร ี-   
นสิติป.โท 16    
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 5   
บคุคลภายนอก12 

34 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2552 
เรอืง "อํานาจตํารวจ กบั การกอ่ตัวของรัฐไทย: 
ตํารวจภธูรและนายตํารวจชาวเดนมารก์, พ.ศ.
2440-2469" 

22 ม.ิย. 52 
13.00-16.00 
หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี-   
นสิติป.โท 22    
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์6   
บคุคลภายนอก8 

41 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2552 
เรอืง "บทบาททางการเมอืงของ 
จอมพลถนอม  กติตขิจร พ.ศ.2506-2516" 

13 ก.ค.52 
13.00-16.00 
หอ้ง 708 อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี-    
นสิติป.โท 18    
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 4   
บคุคลภายนอก25 

49 

ประวัตศิาสตร ์ บรรยายพเิศษ เรอืง "Some 
Observations on the Post-National 
History of Southeast Asia 
สําหรับรายวชิา 2204634 
ปัญหาในประวัตศิาสตรเ์อเชยี 
ตะวันออกเฉียงใต ้

14 ก.ค. 52 
09.00-12.00 
หอ้ง 704 อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี3    
นสิติป.โท 12    
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 1   
บคุคลภายนอก 3 

21 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2552 
เรอืง "สยามใหม ่แน่หรอื?: สงัคม 
และวัฒนธรรมในชว่งทศวรรษ 1930" 

20 ก.ค.52 
13.00-15.00 
หอ้ง 708 อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี5    
นสิติป.โท 15    
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 5   
บคุคลภายนอก12 

38 

ประวัตศิาสตร ์ การบรรยายพเิศษ "220 ปี การปฏวิัต ิ
ฝรังเศส" 

วันองัคารท ี21 ก.ค.52 
เวลา 13.00-16.00 น. 

นสิติป.ตร ี-    
นสิติป.โท 3    
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์7   
บคุคลภายนอก 5 
 

16 
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ภาควชิา ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
จรงิ 

รวม 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2552 
เรอืง "ฝรังรุน่ใหมใ่นยคุหลงัอาณานคิม" 

3 ส.ค.52 
13.00-15.00 
หอ้ง 708 อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี    
นสิติป.โท 14    
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์4   
บคุคลภายนอก 6 

26 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2552 
เรอืง "วรรณศลิป์": การเมอืงของความรูแ้ละ
การสรา้งมาตรฐานวรรณกรรมสมัยใหม ่1910-
1960 

10 ส.ค.52 
13.00-15.30 
หอ้ง 708 อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี3    
นสิติป.โท 18    
นสิติป.เอก - 
อาจารย ์ 6   
บคุคลภายนอก 4 

31 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2552 
เรอืง "การเลา่เรอืงโจรผูร้า้ยใน 
หนังสอืพมิพ ์นวนยิายและของ 
ตํารวจ พ.ศ.2440-2469" 

17 ส.ค.52 
13.00-15.30 
หอ้ง 708 อาคารบรมฯ 

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

23 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคปลาย 2552 
เรอืง “ความขดัแยง้ระหวา่ง มอญเกา่ และ 
มอญใหม ่กบัสถาปนาราชวงศจั์กร ีพ.ศ.2325” 

11 ม.ค. 53 
หอ้ง 708 อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี-   
นสิติป.โท 8   
นสิติป.เอก3 
อาจารย ์ 5   
บคุคลภายนอก 4 

20 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคปลาย 2552 
เรอืง “ประวัตศิาสตรเ์พศวถิ ีและ หนังสอืโป๊
ตลาดลา่ง: เพศ/เพศวถิกีบัประวัตศิาสตร ์

18 ม.ค. 53 
หอ้ง 708 อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี2    
นสิติป.โท 6    
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์ 4   
บคุคลภายนอก 4 

18 

ปรัชญา บรรยายพเิศษเรอืง “The Meaning of 
Waiting”  

วันศกุรท์ ี31 ต.ค. 51 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี- 
นสิติป.โท 30    
นสิติป.เอก 6 
อาจารย ์7 
บคุคลภายนอก 7 

50 

ปรัชญา ภาษา , ความเป็นจรงิ , ความวา่ง และเสยีง
หวัเราะ 

8 ส.ค.52 หอ้งประชมุ 
708 อาคารบรมฯ 

นสิติ ป.ตร ี3   
นสิติ ป.โท 10   
นสิติ ป.เอก 2  
อาจารย ์ 3  
บคุคลภายนอก 2  

20 

ปรัชญา บรรยายพเิศษ 2 เรอืง "Thai- Sri Lanka 
Relations: A Historical Overview" และเรอืง 
"Possible Approaches in Social Sciences 
using Buddhist Epistemology" 

วันจันทรท์ ี10 ส.ค. 52 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

- 0 

ปรัชญา Applying the Art of Questioning to critical 
thinking Education 

15 ส.ค. 52 หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติ ป.ตร ี    
นสิติ ป.โท  7  
นสิติ ป.เอก 3   
อาจารย ์2   
บคุคลภายนอก 5  

17 

ภาษาตะวันตก จัดบรรยายพเิศษ เรอืง การแปลวรรณกรรม : 
รปูแบบ เนอืหา ลลีา และอารมณ์  

4 ส.ค. 52 หอ้งประชมุ 
707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

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

33 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

บรรยายใหน้สิติฟังเป็นภาษาอติาเลยีนเรอืง 
“มองอติาลผีา่นแผน่ปิดภาพยนตร”์ รายวชิา 
2234251 ชวีติอติาเลยีน  

วันพฤหสับดที ี8 ม.ค. 
52  

นสิติป.ตร ี20    
อาจารย ์ 5   
บคุคลภายนอก 2 

27 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

บรรยายแกค่ณาจารยภ์าควชิาภาษาตะวันตก 
หวัขอ้ "Scopus : Aims, advantages and 
limits. A relevant selection from the 
Scopus list of Western reviews" 

21 ม.ค. 52 อาจารย ์12 12 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

บรรยายพเิศษ 16 ก.ค. - 18 ส.ค. 52 นสิติ ป.ตร ี20  
นสิติ ป.โท 10     
นสิติ ป.เอก 
อาจารย ์8 
บคุคลภายนอก 5 

43 
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ภาควชิา ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
จรงิ 

รวม 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

บรรยายพเิศษในหวัขอ้ “ประสบการณ์การแปล
วรรณกรรมอติาเลยีน” 

วันองัคารท ี8 ก.ย. 52  
ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี40   
นสิติป.โท 3    
นสิติป.เอก- 
อาจารย ์ 10   
บคุคลภายนอก 5 

58 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

บรรยายพเิศษ+Workshop 25 พ.ย. 52 อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 4  

14 

ภาษาตะวันออก  บรรยายพเิศษเรอืง “ประโยคเงอืนไขใน
ภาษาญปีุ่ น : มมุมองจากวัจนกรรม”  

วันพฤหสับดที ี13 พ.ย. 
51 ณ หอ้ง 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี15   
นสิติป.โท 6    
นสิติป.เอก - 
อาจารย ์5  
บคุคลภายนอก 1 

27 

ภาษาตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญปีุ่ น 

โครงการสมัมนา 80 ปี ชาตกิาล ศ.เทะระมรุะ 
อเิดะโอะ 

ศกุรท์ ี12 ธ.ค. 51 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี-    
นสิติป.โท 2    
นสิติป.เอก- 
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก 2 

10 

ภาษาตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญปีุ่ น 

โครงการบรรยายพเิศษ “คําแสดงหวัเรอืง” ใน
รายวชิา 2223741 เรอืงคดัเฉพาะทางการสอน
ไวยากรณ์ภาษาญปีุ่ น  

วันองัคารท ี30 ม.ิย. 52 
หอ้ง 414 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี-    
นสิติป.โท 5    
นสิติป.เอก- 
อาจารย ์2 
บคุคลภายนอก _ 

7 

ภาษาตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญปีุ่ น 

บรรยายพเิศษ เรอืง “Softening Dharma 
Teachings of Buddha : On The Reception 
of Buddhist Sutra      Translated into 
Chinese and Traditional Japanese Poem” 

วันพธุท ี26 ส.ค. 52 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี-    
นสิติป.โท 10    
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก2 

18 

ภาษาตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญปีุ่ น 

บรรยายพเิศษเรอืง “Japanese Modern 
Literature as Contemporary Cultural 
issue” 

วันพธุท ี2 ก.ย. 52 ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี-    
นสิติป.โท 9  
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์3 
บคุคลภายนอก 1 

15 

ภาษาตะวันออก/
จนี 

งานการปาฐกถาทางวชิาการเรอืง "วถิี
วรรณศลิป์ในจนีรว่มสมัย" จัดรว่มกบัสถาบนั
ขงจอื 

วันเสารท์ ี17 ม.ค. 52 ณ 
หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

- 0 

ภาษาตะวันออก/
จนี  

ปาฐกถาทางวชิาการเรอืง “ประวัตคิวามเป็นมา 
และ ความสมัพันธท์างวัฒนธรรมของชนชาติ
จว้ง-ไท”  (จัดรว่มกบัสถาบนัขงจอื) 

วันพธุท ี4 ก.พ. 52 
ณ หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

- 0 

ภาษาไทย บรรยายในรายวชิา 2201327 การเขยีน
ภาษาไทยเพอืวชิพี หวัขอ้ “เขยีนสารคดี
อยา่งไรใหน่้าสนใจ”  

เมอืวันพธุท ี17 ธ.ค. 51 
ณ หอ้ง 503 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี300   300 

ภาษาไทย บรรยายในรายวชิา 2201327 การเขยีน
ภาษาไทยเพอืวชิาชพี หวัขอ้ “การเขยีนเพอื
ประชาสมัพันธ”์ 

วันพธุท ี11 ก.พ. 52  
ณ หอ้ง 503 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี300   300 

ภาษาไทย  บรรยายพเิศษ “รัตนวทิยา” เพอืเสนอผลงาน
ของศนูยว์จัิยภาษาและวรรณคดไีทย  (จัด
รว่มกบั ศนูยว์จัิยภาษาและวรรณคดไีทย) 

วันศกุรท์ ี26 ม.ิย. 52 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี10   
นสิติป.โท 40  
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก 10 

90 

ภาษาองักฤษ บรรยายในหวัขอ้ "It is with a trembling 
hand that I beg to intrude this letter": A 
Historical Sociolinguistic Study of 
Politeness and Social Class in Late 18th 
Century England  

วันศกุรท์ ี9 ม.ค. 52 
เวลา 10.30-12.00 น. 
ณ หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี-    
นสิติป.โท 5    
นสิติป.เอก- 
อาจารย ์ 20   
บคุคลภายนอก 2 

27 

ภาษาองักฤษ สมัมนาเรอืง “การสอนวรรณกรรมและ
ภาพยนตร”์ (Film and Literature: A 
Pedagogic Workshop) จัดรว่มกับศนูยค์วาม
เป็นเลศิทางวชิาการดา้นภาษา ภาษาศาสตร ์
และวรรณคด ี 
 
 

วันพฤหสับดที ี19 ม.ีค. 
52 ณ หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี5    
นสิติป.โท 10    
นสิติป.เอก- 
อาจารย ์ 20  
บคุคลภายนอก 15 

50 
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จรงิ 

รวม 

ภาษาองักฤษ บรรยายพเิศษ เรอืง “On Beautiful ? : The 
Problem of Novelistic Aesthetics” (จัด
รว่มกบั ศนูยไ์ทยศกึษา) 

วันพธุท ี17 ม.ิย. 52  
ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

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

33 

ภาษาองักฤษ โครงการบรรยายพเิศษ “การใชส้ถติเิพอืการ
วจัิย” 

วันองัคารท ี30 ม.ิย. 52 
ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี    
นสิติป.โท 5    
นสิติป.เอก 
อาจารย ์ 8   
บคุคลภายนอก 2 

15 

ภาษาองักฤษ การบรรยายทางวชิาการ ในหวัขอ้ "Speaking 
about Time: Contextual Inferences and 
Pragmatic Defaults" 

วันพฤหสับดที ี13 ส.ค. 
52 ณ หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

- 0 

ศลิปการละคร บรรยายพเิศษ หัวขอ้ 
"การแสดงขา้มวัฒนธรรม: สนทนากบั Prof. 
Rustom Bharucha" 

ศกุรท์ ี29 ม.ค. 53 เวลา 
18-21 น. ทหีอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี5  
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก _ 

31 

ศนูยก์ารแปล
และการลา่ม
เฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการบรรยายทางวชิาการ เรอืง การแปลสู่
อาชพี 

19 ม.ิย. 52 เวลา 13.00 
- 16.00 น.ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี  

บคุคลภายนอก 33 33 

ศนูยก์ารแปล
และการลา่ม
เฉลมิพระเกยีรต ิ

บรรยายทางวชิาการเรอืง Characterisation in 
Audiovisual Translation  

วันจันทรท์ ี20 ก.ค. 52 
ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

- 0 

ศนูยก์ารแปล
และการลา่ม
เฉลมิพระเกยีรต ิ

บรรยายพเิศษเรอืง “Cohesion and English – 
Thai Translation” 

วันศกุรท์ ี7 ส.ค. 52 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

- 0 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

บรรยายเรอืง "Learning from Bhavaviveka: 
A Sixth – Century Buddhist Rationalist"   

วันศกุรท์ ี26 ธ.ค. 51  
เวลา 13.00 – 15.00 น. 
หอ้ง 608 อาคารบรมราช
กมุาร ีคณะอกัษรศาสตร ์ 

- 0 

ศนูยไ์ทยศกึษา 
รว่มกบั ศนูยค์ติ
ชนวทิยา  

บรรยายพเิศษเรอืง “Thai Culture and Local 
Life in Mural Paintings from the Time of 
King Rama V” 

วันจันทรท์ ี10 ส.ค. 52 
ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

- 0 

 
กจิกรรมอนืๆ ด้านวชิาการ กฬีา นันทนาการ ศิลปวฒัธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ทีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร 
และบุคคลภายนอก รวม 162 กิจกรรม 
ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
BALAC ชมการแสดงลเิกประยกุตเ์รอืง “ลขิตินาคา” 

ของคณะมะขามป้อม ในงานเทศกาลละคร
กรงุเทพฯ 2551 

25 พ.ย. 51 58 58 

BALAC BALAC พบผูป้กครอง ประจําปีการศกึษา 
2551 

วันเสารท์ ี24 ม.ค. 52 ณ หอ้ง 
105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

อาจารย ์8 
บคุคลภายนอก 38 

46 

BALAC ปฐมนเิทศนสิติใหมห่ลักสตูรอกัษรศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรม
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

วันจันทรท์ ี25 พ.ค. 52  
ณ หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี75 
อาจารย ์10 

85 

BALAC โครงการศกึษานอกสถานท ีณ จังหวัดชลบรุี
และจังหวัดระยอง  

29-31 ก.ค.52 นสิติป.ตร ี84 
อาจารย ์9 
บคุลากร 4 

97 

BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยเรอืง “Three Sister”  
ของคณะ Pappa TARAHUMARA  ณ โรง
ละคร Theatre in the garden ภัทราวดเีธยี
เตอร ์

วันพธุท ี26 ส.ค. 52 นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์4 

89 

BALAC โครงการเรยีนละครออนไลน:์สาวชาวนา ระหวา่งเดอืนกนัยายน - 
ธันวาคม 2552 ณ หอ้ง 203 
ตกึวศิวกรรมศาสตร ์3 

นสิติป.ตร ี120 
อาจารย ์5 

125 

BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยเรอืง“Moon Water” 
ของคณะ Cloud Gate Dance Theatre   of 
Taiwan ณ ศนูยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย 

วันพธุท ี23 ก.ย. 52 นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์4 

89 
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ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยเรอืง “Press”ของ 

Compagnie Dernière Minute ในงาน
เทศกาลวัฒนธรรมฝรังเศส-ไทย 2552 (la 
fête 2009) ณ โรงละครอกัษรา 

วันพธุท ี 24  พ.ย.52 นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์4 

89 

BALAC  โครงการฝึกพดูภาษาญปีุ่ น วันศกุรท์ ี21 ส.ค.- วันศกุรท์ ี
27 พ.ย. 52 

นสิติป.ตร ี15 
อาจารย ์2 

17 

คณะอกัษร จฬุาฯวชิาการ ’51 ในหวัขอ้ “อกัษร รัก 
โลก”  

26-30 พ.ย. 51 - - 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

โครงการเสนอความกา้วหนา้ในการทํา
วทิยานพินธ ์

วันจันทรท์ ี16 ก.พ.52 ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก - 

20 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

โครงการสรา้งเสรมิประสบการณ์วชิาชพี ม.ีค.-พ.ค.52 นสิติป.ตร ี22 
นสิติป.โท 
นสิติป.เอก - 

22 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยใีหแ้ก่
นสิติ เรอืง  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
สําเร็จรปูเพอืประกอบวชิาชพี 

13, 27 ก.ค. 52 นสิติป.ตร ี19 
นสิติป.โท 
นสิติป.เอก - 

19 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

“โครงการพัฒนาหอ้งสมดุเพอืนอ้งโรงเรยีน
วัดบา้นดง”  ณ อําเภอแกง่คอย จังหวัด
สระบรุ ี(จัดรว่มกับ ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)  

22–23 ส.ค. 52 นสิติป.ตร ี38 
นสิติป.โท 
นสิติป.เอก - 
อาจารย ์2 

60 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

โครงการนําเสนอโครงรา่งวทิยานพินธ ์ 31 ส.ค. 52 นสิติป.ตร ี 
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก - 

7 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาเรอืง"สถานะทางความรูข้อง
หนังสอืการเมอืงภายหลงัการปฏวิัต ิ2475 
(2475-2484)" 

24 พ.ย. 51 
13.00-16.00 น. 

35 35 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ"์
โรงเรยีนจนีในมณฑลกรงุเทพฯ พ.ศ.2461-
2475" 

1 ธ.ค. 51 
14.15-15.15 น. 

25 25 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ"์การ
เผยแพรค่รสิตศ์าสนาในสมัยพระสงัฆราชเรอ
เน มาร ียอแซฟ แปรร์อส พ.ศ.2452-2490 
" 

1 ธ.ค. 51 
13.00-14.15 น. 

25 25 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ"์
ปราสาทเปรยีะหว์เิฮยีร: การเมอืงวัฒนธรรม
ในกมัพชูายคุสงัคมราษฎรน์ยิม พ.ศ.2498-
2513" 

1 ธ.ค. 51 
15.30-16.30 น. 

25 25 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ ์
"การคา้รังนกและอากรรังนกในหวัเมอืง 
ภาคใต ้พ.ศ.2310-2482" 

8 ธ.ค. 51 
14.30-15.45 น. 

25 25 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ"์มโน
ทัศนเ์รอืง "เมยี" ในสงัคมไทย พ.ศ.2394-
2478" 

8 ธ.ค. 51 
13.00-14.15 น. 

25 25 

ประวัตศิาส
ตร ์

-  "การผลติซําและการสรา้งความนยิมของ 
เรอืงเลา่เกยีวกบั "เสอื" ในสงัคมไทย  
พ.ศ.2460-2510" 

12 ธ.ค. 51 
09.00-10.00 น. 

25 25 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ ์
"วชริณาณ" กบัการแสวงหาความรู ้
ของชนชนันําของสยาม พ.ศ.2427-2448 

12 ธ.ค. 51 
11.00-12.00 น. 

25 25 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ"์
ภาพลกัษณ์จอมพล ป.พบิลูสงครามใน
ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย พ.ศ.2476-
2540" 

12 ธ.ค. 51 
10.00-11.00 น. 

25 25 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาเรอืง"ประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืง
ของการฆา่ลา้งเผา่พันธุ"์ 

15 ธ.ค. 51 
13.00-16.00 น. 

35 35 

ประวัตศิาส
ตร ์

การบรรยายพเิศษแกน่สิติบณัฑติศกึษา 
“การปกครองทอ้งถนิไทย หลงั 2475” 

9 ม.ค. 52 
9.00-12.00 น. 

20 20 

ประวัตศิาส
ตร ์

การบรรยายพเิศษแกน่สิติบณัฑติศกึษา 
“Lao War Captives in Bangkok in the  
19th Century” 

16 ม.ค. 52 
09.30-11.30 น. 

20 20 
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ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาเรอืง "สถานะของพทุธศาสนาใน
สงัคมไทยหลงั 14 ตลุา" 

26 ม.ค. 52 
13.00-16.00 น. 

35 35 

ประวัตศิาส
ตร ์

การสมัมนาเรอืง "ประวัตศิาสตรน์พินธ ์พหุ
ชนชาต:ิมมุมองจากประวัตศิาสตรเ์วยีดนาม 
สมัยใหม"่ 

2 ก.พ. 52 
13.00-16.00 น. 

35 35 

ปรัชญา เสวนาปรัชญา 31 ต.ค. 51 นสิติป.ตร ี30 30 
ปรัชญา เสวนาปรัชญา 21 พ.ย. 51 นสิติป.ตร ี28 28 
ปรัชญา การรายงานความกา้วหนา้วทิยานพินธ์

ปรญิญาโท 
9  ม.ค. 52 นสิติป.โท 26 26 

ปรัชญา การสมัมนาวทิยานพินธป์รญิญาเอก 23  ม.ค. 52 นสิติป.เอก 29 29 
ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงการบรูณาการสาระพระไตรปิฎกสู่
สาธารณชนเพอืสนัตสิขุ : รายการวทิย ุ
"กําลงัใจจากหอพระไตรปิฎกนานาชาต"ิ 

1 ม.ิย 51 - 31 พ.ค.52  นสิติป.ตร ี65000 65000 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

วารสารรม่ชงโค ปีการศกึษา 2551 
(Romchongko Journal 2008) 

1 พ.ย.-31 ธ.ค. 51 และ 1 
ม.ค. 52 

นสิติป.ตร ี1200 1200 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

ลอยกระทง 2551 (Loy Krathong Day 
2008) 

11-12 พ.ย. 51 นสิติป.ตร ี312 312 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

เสนองานวเิคราะหว์รรณกรรมของนสิติ
ปรญิญาบณัฑติ ภาควชิาภาษาองักฤษ ใน
งานจฬุาฯวชิาการ 

26-พ.ย.-51 นสิติป.ตร ี40 40 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

แนะนอ้งมองอกัษร ปี 2551 (Arts Open 
House 2008) 

29-พ.ย.-51 นสิติป.ตร ี220 220 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

เปิดภาพคา่ย 2-ธ.ค.-51 นสิติป.ตร ี129 129 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

Arts Singing Contest 2008 8-9 และ 20 ม.ค. 52 นสิติป.ตร ี154 154 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานปีใหมค่ณะอกัษรศาสตร ์ประจําปี 
2552 

9 มกราคม 2552 หนา้
หอ้งปฏบิตักิารละคร อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี245 245 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

งานปีใหมค่ณะอักษรศาสตร ์ประจําปี 2552 9-ม.ค.-52 นสิติป.ตร ี150 150 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

สํารวจคา่ยอกัษร (Arts Camp Survey) 14-15 ม.ค. 52 นสิติป.ตร ี10 10 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงการประชมุสมัมนาเครอืขา่ยองคก์ร
นักศกึษาพทุธสมัพันธ ์  เรอืง “รักษ์โลก 
รักษ์แผน่ดนิ” จัดโดย : หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ คณะอกัษรศาสตร ์รว่มกบั 
เครอืขา่ยองคก์รนักศกึษาพทุธสมัพันธ ์60 
สถาบนั,  สถาบนัภมูปัิญญาสรา้งสรรค ์  
และกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ณ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรธีรรมราช  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

16 – 18 ม.ค. 52 นสิติป.ตร ี100 100 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

จัดแขง่ขนัตอบปัญหาในงานวันประชาคม
โลกฝรังเศส (Fête de francophonie 
2009) 

17-ม.ค.-52 นสิติป.ตร ี211 211 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

เลอืกตงัคณะกรรมการนสิติอกัษรศาสตร ์
ประจําปีการศกึษา 2552 

5-ก.พ.-52 นสิติป.ตร ี750 750 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

อารต์ส ์คอนเสริต์ ครังท ี9 (Arts Concert 
9th) 

5-ก.พ.-52 นสิติป.ตร ี200 200 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

งานปัจฉมินเิทศ ประจําปี พ.ศ. 2552 วันศกุรท์ ี6 ก.พ. 52 ณ หอ้ง 
210 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

- 0 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

บายเนยีร ์ปี 2551 (Bye'nior 2008) 6-ก.พ.-52 นสิติป.ตร ี177 177 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงาน "เราไทยอกัษรไทย เราแตง่ สฮิา" 11 กมุภาพันธ ์2552 นสิติป.ตร ี52 52 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงการรว่มกบักรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม  จัดทํานทิรรศการ “โครงการ
พัฒนาองคก์รเครอืขา่ยคณุธรรม : บรูณาการ
งานสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม (ตน้แบบ)  ณ 
จังหวัดน่าน”  ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี
ทอดพระเนตรเนืองในวโรกาสเสด็จพระราช

24 – 27 ก.พ. 52 นสิติป.ตร ี500 500 
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ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ดําเนนิเยยีมชมกจิกรรมการพัฒนาโรงเรยีน
ปรยิัตธิรรมตามพระราชดําร ิวันพฤหสับดที ี
๒๖ กมุภาพันธ ์๒๕๕๒      ณ โรงเรยีนวัด
ราษฎรบํ์ารงุวทิยา อําเภอทุง่ชา้ง จังหวัด
น่าน  

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานสมัมนา คณะกรรมการนสิติอกัษร
ศาสตร ์(ก.อศ.) 

6-8 มนีาคม 2552 นสิติป.ตร ี36 
บณัฑติศกึษา 1 
บคุลากร 1 

38 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

สมัมนาตน้ปี คณะกรรมการนสิติอักษร
ศาสตร ์ประจําปีการศกึษา 2552 

6-8 ม.ีค. 52 นสิติป.ตร ี20 20 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

คา่ยอกัษร (Arts Camp) 12-21 ม.ีค. 52 นสิติป.ตร ี37 37 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานสมัมนาคา่ยอกัษร ปีการศกึษา 
2552  

7-8 เมษายน 2552 นสิติป.ตร ี24 24 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานซุม้แสดงความยนิดแีกผู่ท้ผีา่นการ
สอบคัดเลอืกเขา้เป็นนสิติใหม ่ประจําปี
การศกึษา 2552 (CU First Date) 

17 พฤษภาคม 2552 นสิติป.ตร ี320 320 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานเทวะกบัโยคะ ปีการศกึษา 2552 ทางเดนิ
เชอืมระหวา่งอาคารมหา
จฬุาลงกรณ์และอาคารมหา
วชริาวธุ 

นสิติป.ตร ี35 35 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานการแขง่ขนัรอ้งเพลงภาษาสเปน อาคารบรมราชกมุาร ี นสิติป.ตร ี40 40 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานกจิกรรมเชยีรค์ณะอกัษรศาสตร ์ ปี
การศกึษา 2552 

ม.ิย. 2552 หอ้ง 210 อาคาร
มหาจฬุลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี300 300 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานกฬีานอ้งใหม ่ ม.ิย. 2552 สนามกฬีาจฬุลง
กรณ์มหาวทิยาลัย 

นสิติป.ตร ี350 350 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานครสิตม์าสสเปน อาคารบรมราชกมุาร ี นสิติป.ตร ี40 40 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานซุม้แสดงความยนิดแีกผู่ท้ผีา่นการ
สอบคัดเลอืกเขา้เป็นนสิติใหม ่ประจําปี
การศกึษา 2552  

สนามกฬีาจฬุลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

นสิติป.ตร ี280 280 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานนทิรรศการนักรอ้งเพลงจนีและการ
ประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี 

อาคารบรมราชกมุาร ี นสิติป.ตร ี75 75 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานวารสารรม่ชงโค ปีการศกึษา 2552 ณ บรเิวณ
โถงอาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี840 
อาจารย ์ 14 

854 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

งาน “อกัษรชมุนุม” 
-การแสดงรําไทย และการแสดงจากนสิติ 
-“กจิกรรมสําหรับเด็กเรยีน การเรยีนสําหรับ
เด็กกจิกรรม” ผศ.สรรควัฒน ์ประดษิฐพงศ ์
รองคณบดฝ่ีายกจิการนสิติ  
-“สทิธแิละหนา้ทกีบั Quality Control” 
อ.เนณุภา สภุเวชย ์รองคณบดฝ่ีายประกนั
คณุภาพ  
-“ตามระเบยีนอยา่งไรไมใ้หเ้ชย : ทางเลอืก
ใหมข่องชดุนสิติ” ผศ.ฤทธริงค ์จวิากานนท ์
จากภาควชิาศลิปการละคร  
-“สวยดว้ยปัญญา” คณุแทนคณุ จติตอ์สิระ  

1 ม.ิย. 52 ณ หอประชมุ
จฬุาลงกรณ์  

นสิติป.ตร ี1151 1151 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

จัดพธิไีหวค้ร ูประจําปีการศกึษา 2552  วันพฤหสับดที ี11 ม.ิย. 52 ณ 
หอ้ง 210 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี173 
นสิติป.โท 12 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร 3
บคุคลภายนอก 17 

210 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

งานพบผูป้กครองนสิติใหมค่ณะอักษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13 ม.ิย. 52 หอ้ง 503 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

142 146 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานแนะแนวการศกึษาตอ่ใน
ระดบัอดุมศกึษา 

เดอืน กรกฎาคม - กนัยายน 
2552  

นสิติป.ตร ี175 175 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานการจัดสอบสมทิธภิาพ
ภาษาองักฤษ TOEIC 

เดอืน กรกฎาคม - กนัยายน 
2552 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี150 150 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานรับนอ้งอกัษรฯ (ชงโคแรกบานบน
ลานจามจรุ)ี 
 

กรกฎาคม 2552 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี280 280 
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ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานอกัษรฯ รักษ์นํา 4/7/2552 แมนํ่าเจา้พระยา นสิติป.ตร ี35 70 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานซุม้รับปรญิญา ประจําปีการศกึษา 
ประจําปี 2552 

8 ,11 กรกฎาคม 2552 โถง
กลางและลานหนา้อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี215 215 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงการสนุกกับคาราโอเกะและเพลงญปีุ่ น 
(คาราโอเกะไทไค) 

13/8/2552 ลานชนัใตถ้นุ 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี54 54 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงการธารนําใจอกัษรศาสตร ์  18-ส.ค.-52 183 183 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงงานพัฒนาหอ้งสมดุเพอืนอ้ง โรงเรยีนวัดทา่สโีพธเิหนอื  
อําเภอแกง่คอย  จังหวัดสระบรุี   
ระหวา่งวันท ี 22 - 23 
สงิหาคม  2552   

ป.ตร ี38 
อาจารย ์2 

40 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

การชมการแสดงโขนรว่มสมัย "ศกึ
แสงอาทติย"์  

22-ส.ค.-52 นสิติป.ตร ี51 
อาจารย ์4 
บคุลากร 2 

57 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

ทัศนศกึษา และปลกูตน้กลา้สําหรับป่าชาย
เลนทอีทุยานการเรยีนรูพั้นทา้ยนรสงิห ์
ตําบลโคกขาม จังหวัดสมทุรสาคร 

22-ส.ค.-52 นสิติป.ตร ี45 
อาจารย ์1 

46 

ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

โครงการทัศนศกึษาทงีาน CP ALL Global 
Network Exhibition 2009 

10 กนัยายน 2552 หอประชมุ
สถาบนัเทคโนโลยปัีญญา
ภวิัฒน ์ชนั 3 ถนนแจง้วัฒนะ 

นสิติป.ตร ี38 
อาจารย ์ 3 

41 

ฝ่าย
วชิาการ 

การผลติสอืการสอนในรปูแบบสอื
อเิล็กทรอนกิส ์   

13  ม.ค.  52  เวลา  9.00 – 
12.00  น. ณ   หอ้ง   707   
อาคารบรมราชกมุาร ี  

อาจารย ์ 10 
บคุลากร 6  
รวม 16 คน 

16 

ฝ่าย
วชิาการ 

นเิทศวชิาเอก-โท ประจําปีการศกึษา 2551 
ใหแ้กน่สิติระดบัปรญิญาบณัฑติ ชนัปีท ี1 

วันศกุรท์ ี6 ก.พ. 52  นสิติป.ตร ี182 182 

ฝ่าย
วชิาการ 

ปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดับปรญิญาบณัฑติ 
ประจําปีการศกึษา 2552 

วันจันทรท์ ี25 พ.ค. 52 ณ 
หอ้ง 503 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี297 297 

ฝ่าย
วชิาการ 

โครงการอบรมการผลติสอือเิล็กทรอนกิส์
ดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร E-learning  

23-24 ก.ค. 52 ณ หอ้งศนูย์
คอมพวิเตอรค์ณะอกัษรศาสตร ์
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 7 
บคุลากร 10 

17 

ฝ่าย
วชิาการ  

อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรอืง “การผลติสอืการ
สอนในรปูแบบสอือเีล็กทรอนกิส”์   

วันองัคารท ี13 ม.ค. 52 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 13 
บคุลากร 3 

16 

ฝ่าย
วชิาการ  

อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรอืง “การผลติสอืการ
สอนในรปูแบบสอือเีล็กทรอนกิส ์ครังท ี2 ”   

วันท ี24 – 26 ก.พ. 52 ณ หอ้ง 
707 และหอ้ง 501 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์ 9 
บคุลากร 6 

15 

ฝ่ายวรัิชกจิ International New Year’s Party  พธุท ี17 ธ.ค. 51 ณ หอ้ง 111 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

- 0 

ภาควชิา
ภาษา
ตะวันตก 

พานสิติชนัปีท ี3 ไปฟังการบรรยายรหสัวชิา 
2232324 

ภาคตน้ 2552 เวลา 12.00-
15.30 น.  สถาบนัจติวทิยา
ความมันคง 

นสิติป.ตร ี14 14 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

งานลอยกระทงสําหรับผูพ้ดูภาษาฝรังเศสที
อาศยัอยูใ่นกรงุเทพ 

12 พ.ย. 51 นสิติ 70 70 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

งานประชาคมโลกผูพ้ดูภาษาฝรังเศส 17 ม.ค. 52 นสิติ 15 15 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

โครงการคา่ยนสิติภาษาฝรังเศส 8-9 ส.ค. 52 นสิติ 45 45 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

งานอา่นวรรณกรรมของนักเขยีนชาว
ออสเตรยี โฟลคเดอ เทเกทโฮฟ (Folke 
Tegetthof) มนัีกเรยีนจาก โรงเรยีนเตรยีม
อดุม โรงเรยีนศกึษานาร ีและนสิติ 
คณาจารยจ์ากสาขาภาษาเยอรมัน 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวทิยาลยั
ศลิปากร เขา้รว่มงาน  จัดโดยชมรมเยอรมัน
รว่มกบัสถานทตูออสเตรยี แหง่ประเทศไทย 
และสถาบนัเกอเธ กรงุเทพ 
 

วันองัคารท ี28 ต.ค. 51 ณ 
หอ้ง 105อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์  

- 0 
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ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

กจิกรรมวัฒนธรรมประกอบการศกึษา 16 ธ.ค. 51 100 100 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

งานสง่เสรมิกจิกรรมทางวัฒนธรรม โดยมี
แขกพเิศษ 3 ทา่น คอื Frau Elke Tiedt ทตู
วัฒนธรรมจากสถานทตูเยอรมัน Herr F. 
Milan ทตูวัฒนธรรมจากสถานทตู
สวติเซอรแ์ลนด ์และ Herr Arnold 
Obermayr ทตูวัฒนธรรมจากสถานทตู
ออสเตรยี เขา้รว่มงาน 

องัคารท ี16 ธ.ค. 51 ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 10
บคุคลภายนอก3 

23 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

จัดงานสง่เสรมิกจิกรรมทางวัฒนธรรม 16-ธ.ค.-51 - 0 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

คา่ยภาษาเยอรมนั 6-7 ม.ีค.52 นสิติป.ตร ี41 
อาจารย ์6 

47 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ทัศนศกึษาบา้นพพิธิภัณฑ ์ 11 พ.ย. 51 37 37 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

จัดกจิกรรมคา่ยภาษาสเปน ณ ศนูย์
คาทอลกิพระวสิทุธวิงศ ์อ.แมส่าย จ.
เชยีงราย  

24-25 ม.ค. 52 นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์ 10  

50 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

จัดกจิกรรมคา่ยภาษาและ วัฒนธรรมสเปนที
เขาคอ้ทะเลภ ูจังหวัดเพชรบรูณ์ 

7 – 9 ส.ค. 52  นสิติป.ตร ี30 
อาจารย ์ 10 

40 

ภาษา
ตะวันตก/  
อติาเลยีน 

จฬุาวชิาการ - เชดิหุน่ Pinocchio 26-30 พ.ย. 51 นสิติป.ตร ี200 200 

ภาษา
ตะวันตก/  
อติาเลยีน 

พอีกัษรพานอ้งเทยีว ธ.ค.51-ม.ค.52 นสิติป.ตร ี50 50 

ภาษา
ตะวันตก/  
อติาเลยีน 

ฝึกบรรยายนอกนอกสถานท ี 13 ม.ค.-1 ม.ีค. 52 นสิติป.ตร ี25 16 

ภาษา
ตะวันตก/  
อติาเลยีน 

คา่ยภาษาอติาเลยีน 14-16 ม.ค. 52 นสิติป.ตร ี50 50 

ภาษา
ตะวันตก/  
อติาเลยีน 

นทิรรศการทางศลิปะ "ฤดใูบไมผ้ลสิี
ขาว"(Springs in White) โดยศลิปินชาวอิ
ตาเลยีน  Fabrizio corneil,Carlo 
Bernardini, Paolo Radi,Vichai Sithiratn, 
Amrit Chusuwan,Jirapat Pitpreecha, 
Surachai Ekphalakorn,Cristina 
Pelandri,Vittoria Biasi จาก Accademia di 
Bellie Arti Florence, Italy) 

18 ม.ิย.-15 ก.ค.52 
หอศลิปวัฒนธรรม กรงุเทพฯ
(BACC) 

3000 3000 

ภาษา
ตะวันตก/  
อติาเลยีน 

สาขาวชิาภาษาอติาเลยีนนํานสิติ คณาจารย์
ของสาขาวชิาฯ และบคุลากรจากสถาน
เอกอคัรราชทตูอติาลปีระจําประเทศไทย  
เขา้ชมพระทนัีงอนันตสมาคมและงานศลิป์
แผน่ดนิ 

7-ส.ค.-52 นสิติป.ตร ี15 
อาจารย ์5
บคุคลภายนอก3 

23 

ภาษา
ตะวันออก 

โครงการปฏบิตัธิรรมวชิา 2221433 พทุธ
ธรรมในพระไตรปิฎกบาล ี

18,19,25,29 ก.ค. 52 ศนูย์
สมาธบิา้นปิยะธรรมล  8.30 - 
16.30 น. 

นสิติป.ตร ี423 423 

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

“เทศกาลเกาหล”ี พฤหสับดที ี13 ส.ค. 52 ณ 
หอ้ง 105 และบรเิวณหอ้งโถง 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติป.ตร ี56 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 22 

82 

ภาษา
ตะวันออก/
จนี  

ออกกําลงัดว้ยการฝึกรํามวยและกายบรหิาร
เตา้เตอ๋ซนิซ ี  

ทกุวันองัคาร เวลา 7.00 – 
8.00 น.  ทรีะเบยีงหนา้หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต ิ  
ทกุวันองัคาร  พฤหสับด ี  
12.10 – 12.40 น. 
หอ้ง 712 ชนั 7  อาคารบรมฯ  

10 10 
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ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

โครงการบรรยายพเิศษ สาขาวชิา
ภาษาญปีุ่ น 

13 พ.ย. 51 12 คน 12 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

โครงการฝึกพดูภาษาญปีุ่ นกบัคนญปีุ่ น 11 ธ.ค. 51 35 35 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

โครงการจัดสมัมนา 80 ปีชาตกิาล 
ศาสตราจารยเ์ทะระมรุะ ฮเิดะโอะ 

12 ธ.ค. 51 12 คน 12 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

โครงการนเิทศนสิติวชิาเอกภาษาญปีุ่ น วันศกุรท์ ี23 ม.ค. 52 ณ หอ้ง 
302 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี130 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 2 

142 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

โครงการจัดทําพจนานุกรมภาพและบท
สนทนาภามลายถูนิปาตานเีพอืการสอืสาร 

9-ม.ค.-52 อาจารย ์
บคุลากรภายนอก  
รวม 51  คน 

51 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

โครงการแลกเปลยีนภาษาและวฒันธรรมกบั
ชาวเวยีดนาม 

พธุ 29 ก.ค. 52  16-18 น.  
308  อาคารบรมราชกมุาร ี

- 0 

ภาษาไทย อบรมการเขยีนเพอืวชิาชพี 4 , 8 ธ.ค.51 และ 8 ,22 ม.ค.
52 

นสิติป.ตร ี35 35 

ภาษาไทย โครงการสบืสานลํานําไทย การแสดง
นาฏศลิป์อนัเกยีวเนอืงกบัวรรณคดไีทย จาก
คณะนักแสดงจากสถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม มาแสดงประกอบการ
บรรยายในการเรยีนการสอนวชิาวรรณคดี
ไทย ใหแ้กน่สิติอกัษรศาสตร ์ชนัปีท ี1  

วันพฤหสับดที ี29 ม.ค. 52 ณ 
หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

300 300 

ภาษาไทย โครงการบณัฑติเกยีรตนิยิม (ภาษาไทย) 
จัดใหน้สิติเสนอผลงานปรญิญานพินธ ์

วันจันทรท์ ี2 ก.พ. 52 ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 5 

80 

ภาษาไทย สรรพว์ทิยา เพอืใหน้สิติเสนอรายงาน
ความกา้วหนา้วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ
และระดับดษุฎบีัณฑติ ประจําภาคการศกึษา
ปลาย ปีการศกึษา 2551 

วันจันทรท์ ี2 ก.พ. 52 ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 3 

14 

ภาษาไทย พธิบีวงสรวงพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเนอืงในวันคลา้ยวัน
พระราชสมภพ 

18-ก.ย.-52 นสิติป.ตร ี36 
นสิติป.โท 26 
นสิติป.เอก 26 
อาจารย ์18  
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 30 

146 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายวชิาการเรอืง Transitivity and case 
marking in Ao and other languages of 
Nagaland 

21 พ.ย. 51 20 20 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรอืง International Cognitive 
Typological Lingusitics WorkshopIII 

22-24 ธ.ค. 51 20 20 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรอืง Metaphor for interpersonal 
relationship a contrastive study 
between English and Japanese 

24 ธ.ค. 51 20 20 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรอืง On correspondence and 
mismatch:A study of the tone-melody 
interface in contemporary Cantonese 
and Thai pop songs 

9 ม.ค. 52 20 20 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรอืง Current trends in research 
on linguistic politeness 

13-16 ม.ค. 52 150 150 

ภาษาศาสตร ์ Mini-workshop on Laryngograph 4 ก.พ. 52 20 20 
ภาษาศาสตร ์ Links between the prception and 

production of speech 
6 ก.พ. 52 20 20 

ภาษาศาสตร ์ Ethical issues in reseach 10 ก.พ. 52 20 20 
ภาษาองักฤษ การแขง่ขนัตอบปัญหาภาษาองักฤษ 28 พ.ย.51  นสิติป.ตร ี50 

อาจารย ์ 10
บคุคลภายนอก20 
 

80 
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ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ภาษาองักฤษ ปัจฉมินเิทศ "As you Are Leaving" ใหก้ับ

นสิติชนัปีท ี4 
13-ก.พ.-52 นสิติป.ตร ี80 80 

ภาษาองักฤษ ปัจฉมินเิทศนสิติเอกองักฤษ 13-ก.พ.-52 61 61 
ภาษาองักฤษ อบรมการสอนวรรณกรรมและภาพยนตร ์ 19-20 ม.ีค. 52 35 35 
ภาษาองักฤษ สมัมนาภาควชิาฯ ประจําปี พ.ศ. 2552  26 ม.ีค. 52 เวลา 8.30-16.00 

น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามส
แควร ์ 

อาจารย ์ 35 
บคุลากร 2 

37 

ภาษาองักฤษ ปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดับบณัฑติศกึษา 
ภาควชิาภาษาองักฤษ 

วันพธุท ี13 พ.ค. 52 ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 20 

35 

ภาษาองักฤษ เสวนางานวจัิยของอาจารยใ์นภาควชิา
ภาษาองักฤษ 

วันพธุท ี1 ก.ค. 52 ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี3 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 20 
บคุคลภายนอก 3 

36 

ภาษาองักฤษ Thoughts Forum วันพธุท ี5 ส.ค. 52 ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี3 
นสิติป.โท 3 
อาจารย ์ 20  
บคุคลภายนอก 3 

29 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ  

โครงการเสรมิศกัยภาพบณัฑติศกึษา 
ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ ภายใตห้วัขอ้ 
"วัฒนธรรมศกึษา" 

วันพฤหสับดที ี23 ก.ค. 52 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราชกมุาร ี

- 0 

วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

การสมัมนาวทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติ ทกุวันพฤหสับดตีลอดภาคตน้
และภาคปลาย ปีการศกึษา 
2551  

12 12 

วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

การบรรยายพเิศษในหวัขอ้  
จากนวนยิาย..บหุงาปาร ีสูภ่าพยนตร.์..ปืน
ใหญจ่อมสลดั  

12 พ.ย. 51 21 21 

วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการการอบรมทางวชิาการ 
"นเิวศนสํ์านกึกบัการเรยีนการสอน
วรรณกรรมไทย" 

26 พ.ย. 51 37 37 

วรัิชกจิ เอกอคัรราชทตูอเมรกินั ประจําประเทศไทย
มาเยอืนเพอืบรรยายในหวัขอ้ “A 
Productive Partnership: the Current 
State of U.S.-Thai Relations” 

3 ธันวาคม 2552 นสิติป.ตร ี92 
อาจารย ์ 21 
บคุคลภายนอก 6 

119 

วรัิชกจิ เอกอคัรราชทตูอารเ์จนตน่ิาประจําประเทศ
ไทยมาเยอืนเพอืเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมอาร์
เจนตน่ิาแกค่ณาจารยแ์ละนสิติคณะอกัษร
ศาสตร ์วัฒนธรรมการเตน้ Tango  

23 มถินุายน 52 นสิติป.ตร ี74 
บคุคลภายนอก 36 

110 

วรัิชกจิ เอกอคัรราชทตูเยอรมัน ประจําประเทศไทย
มาเยอืนเพอืบรรยายในหวัขอ้ “Germany 
and the European Union: 20 Years 
after the  
Fall of the Berlin Wall” 

26 มถินุายน 52 นสิติป.ตร ี87 
อาจารย ์ 24 
บคุคลภายนอก 1 

112 

ศลิปการ
ละคร 

เทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิ2551-2 
ปลายปีการศกึษา/51 

12 ธ.ค.51- 6 ก.พ.52 นสิติป.ตร ี200 
นสิติป.โท 20 
บคุลากร 50 
บคุคลภายนอก
100 

370 

ศลิปการ
ละคร 

เทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิ2552 10-28 ส.ค.52 นสิติป.ตร ี450 
นสิติป.โท 50 
บคุลากร 50 
บคุคลภายนอก 
100 

650 

ศลิปการ
ละคร 

โครงการละครประจําภาคตน้ ปีการศกึษา 
2552 เรอืง "นางฟ้านรินาม" แปลงบทและ
กํากบัการแสดงโดย อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร 

18-30 ส.ค. 52 ณ หอ้งสตดูโิอ 
ชนั 4 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพมหานคร (สแียกปทมุ
วัน) 

นสิติป.ตร ี3000  
นสิติป.โท 500 
อาจารย ์ 50  
บคุลากร 100
บคุคลภายนอก850 

4500 

ศนูยก์าร
แปลและ
การลา่มฯ 

โครงการเสนอผลงานสารนพินธ ์
ของมหาบณัฑติสาขา วชิาการแปลและการ
ลา่ม (สายการลา่ม) รุน่ท ี1 จํานวน 8 คน  
 
 

วันศกุรท์ ี17 ก.ค. 52 ณ หอ้ง 
105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติป.โท 7 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก16 

27 
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ภาควชิา ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ศนูยก์าร
แปลฯ 

บรรยายพเิศษ เรอืง Characterisation in 
Audiovisual Translation โดย Dr. 
Charlotte Bosseauxจาก University of 
Edinburgh สหราชอาณาจักรองักฤษ  

วันจันทรท์ ี20 กรกฎาคม 2552 
ณ หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

บคุคลภายนอก 34 34 

ศนูยก์าร
แปลฯ 

บรรยายพเิศษ เรอืง Cohesion and 
English-Thai Translation โดย อ. ดร.สนัุน
ทา วรรณสนิธ ์เบล คณะศลิปศาสตร ์จาก 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

วันศกุรท์ ี7 สงิหาคม 2552 ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราชกมุาร ี

บคุคลภายนอก 20 20 

ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

เลา่เรอืงจากเรอืงเลา่ : ขอ้คดิจาก 
การประชมุคตชินวทิยาในตา่งแดน  
(ISFNR) 

4 ก.ย. 52  
ณ หอ้ง 708  อาคารบรมราช
กมุาร ี

- 0 

ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
ใหน้สิติ ภาคปลายปีการศกึษา 2551 

9-17 ม.ีค. 52 
ณ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

นสิติป.ตร ี10  
นสิติป.โท 1 

11 

ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

กจิกรรมถวายสกัการะรัชกาลท ี6 12 พ.ย. 51 150 150 

ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

การบรรยายเรอืง "New Research in 
Buddhist and Thai Studies" 

13 ก.พ. 52 30 30 

ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

การบรรยายเรอืง "Thai Studies Buddhist 
Studies in USA " 

29 ก.พ. 52 30 30 

ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

การประชมุวชิาการ "จว้งในเหวนิซาน" 21 ม.ค. 52 50 50 

ศนูย์
สารนเิทศ 

อบรม การจัดการฐานขอ้มลู CUIR  : คลงั
ปัญญาจฬุาฯ 

29 มกราคม 2552 
13.00-16.00 น. 
หอ้งบรกิารสอืโสตฯ 

อาจารย ์ 14 14 

ศนูย์
สารนเิทศ 

อบรมนสิติปรญิญาตร ีรายวชิา 2206211 
สารนเิทศในบรบิทสงัคม   เรอืง วธิกีาร
สบืคน้ฐานขอ้มลูเพอืการวจัิยจฬุาฯ  
(CU Reference Databases) 
หอ้งบรกิารสอืโสตทัศนฯ์ ชนั 3 ศนูย์
สารนเิทศมนุษยศาสตรฯ์ 

5 มถินุายน 2552 
10.00-12.00 น. 
หอ้งบรกิารสอืโสตฯ 

นสิติป.ตร ี27 27 

ศนูย์
สารนเิทศ 

รว่มกบัฝ่ายกจิการนสิติ จัดอบรม  Zotero: 
โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม 

วันปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดบั
บณัฑติศกึษา 

143 คน 143 

ศนูย์
สารนเิทศ 

จัดปฐมนเิทศและแนะนําการใชบ้รกิาร
ภายในศนูยส์ารนเิทศมนุษยศาสตร ์ใหแ้ก่
นสิติใหมร่ะดบัปรญิญาตร ี 

15 มถินุายน - 
17 กรกฎาคม 2552 
หอ้งบรกิารสอืโสตฯ 

นสิติป.ตร ี323 323 

ศนูย์
สารนเิทศ 

สอนนสิติปรญิญาตร ีทเีรยีนรายวชิา 
สงิพมิพต์อ่เนอืง   เรอืง การใชว้ารสาร
อเิล็กทรอนกิส ์

18 มถินุายน 2552 
15.00 - 16.00 น. 
หอ้งบรกิารสอืโสตฯ 

นสิติป.ตร ี20 20 

ศนูย์
สารนเิทศ 

ศนูยฯ์ จัดอบรม Zotero : โปรแกรม 
OpenSource เพอืจัดการบรรณานุกรมใน
รายงานการวจัิย   

13 สงิหาคม 2552 
9.00 - 12.00 น. 
หอ้งบรกิารสอืโสตฯ 

นสิติป.ตร ี11  11 

ศนูย์
สารนเิทศ 

จัดอบรม Zotero  27 สงิหาคม 2552 
13.00-16.00 น.หอ้งบรกิารสอื
โสตฯ 

นสิติป.ตร ี9 9 

ศนูย์
สารนเิทศ 

จัดอบรม Zotero   28 สงิหาคม 2552 
9.00-12.00 น.  หอ้งบรกิารสอื
โสตฯ 

นสิติป.ตร ี15 15 

หน่วย
บรหิารวชิา
อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปีการศกึษา 
2552 

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2552 
จังหวัดพระนครศรอียธุยา 

นสิติป.ตร ี120  
อาจารย ์ 2  
บคุลากร 4 

126 
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2.2.4 ดานการวิจัย  
 งานวจิยัทีดาํเนินการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2552 จาํนวน 101 โครงการ 

โครงการวจิัยทดีาํเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2552 จํานวน 101 โครงการ 
ลาํดบั ชอืโครงการ ชอืผูว้จิยั 

1 จรยิธรรมของการแบง่แยกดจิติลั รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์
2 9 แผน่ดนิของการปฏริปูระบบราชการ ศ. ดร.ปิยนาถ  บนุนาค 
3 ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรูพ้นืฐานเพอืพัฒนาการ

ทอ่งเทยีว 
ศ.ดร.ธรีะพันธ ์ เหลอืงทองคํา 

4 การคุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถนิตามแผนพัฒนากฏหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 
ปี 2550 (กจิกรรมท ี2) 

รศ. สกุญัญา สจุฉายา 

5 โครงการจัดทําฐานขอ้มลูมรดกทางวัฒนธรรมภาคกลาง ผศ.ดร. ตรศีลิป์ บญุขจร 
6 History of foreign language education in Thailand until World War 

II 
ผศ.ดร.วรวฒุ ิวริาสมบตั ิ

7 การเรยีนการสอนหนังสอืพมิพภ์าษาญปีุ่ นในประเทศไทยและญปีุ่ น (เขยีน
บทความวจัิยเป็นภาษาญปีุ่ น) 

รศ.ดร. เสาวลกัษณ์ สรุยิะวงษ์
ไพศาล 

8 The Women in Noh Plays-The Mother, Stepmother, Wet Nurse and 
Daughter (เขยีนบทความวจัิยเป็นภาษาองักฤษ) 

รศ.ดร. เสาวลกัษณ์ สรุยิะวงษ์
ไพศาล 

9 Creating the Thai National Corpus ผศ.ดร.วโิรจน์ อรณุมานะกลุ 
10 พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรไีทย หลงัการเปลยีนแปลงการปกครอง พ.ศ. 

2475-6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 
ศ.ดร.ปิยนาถ บนุนาค 

11 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระอจัฉรยิภาพในการบรหิารจัดการ ศ.ดร.ปิยนาถ บนุนาค 
12 สํานวนจนีในภาษาไทย: อดตี-ปัจจบุนั อ.ดร.อนันต ์ เหลา่เลศิวรกลุ 
13 พลวัตและการเปลยีนแปลงของวรรณกรรมเวยีดนามหลงัปี ค.ศ.1975 ผศ.ดร.มนธริา  ราโท 
14 โครงการเรอืง "ทเิบตตะวันออก:ภาษา ประวัตศิาสตรช์าตพัินธุแ์ละอตั

ลกัษณ์ชาตพัินธุ"์ 
รศ.ดร.กฤษดาวรรณ  หงศล์ดารมภ ์

15 การศกึษาหน่วยสรา้งแสดงเหตกุารณ์กอ่ผลในเชงิแบบลกัษณ์ภาษา รศ.ดร.กงิกาญจน ์ เทพกาญจนา 
16 IBM Thai Dictionary with POS Tagged ผศ.ดร.วโิรจน์  อรณุมานะกลุ 
17 การเรยีนรูต้อ่เนอืงสําหรับผูส้งูวัย: ศาสตรแ์หง่ชวิติเพอืการสงูวัยอยา่งมี

คณุภาพ 
รศ.ดร.โสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์

18 The Role of the Universities in Information  Technology  for 
Development  in Asia 

รศ.ดร.โสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์

19 "เรอืงเกา่เลา่ใหม ่1: เกศาราพนุเซล" อ.ตรดีาว  อภัยววงศ ์
20 "เรอืงเกา่เลา่ใหม ่2: มหศัจรรยผ์จญภัยเจา้ชายหอย" อ.ดงักมล  ณ ป้อมเพชร 
21 "เรอืงเกา่เลา่ใหม ่3 : การกํากบัศลิป์สําหรับละครรว่มสมัย" ผศ.ฤทธริงค ์ จวิากานนท ์
22 "เรอืงเกา่เลา่ใหม ่4 : สดีา : ศรรีาม" รศ.พรรัตน์  ดํารงุ 
23 โครงการศกึษาและกําหนดดัชนชีวีัดสงิแวดลอ้มของพนืทพีเิศษเพอืการ รศ.ผอ่งศร ีจันหา้ว  
24 โครงการพัฒนาดชันกีารเกษียณอายขุองขา้ราชการและพนักงานของรัฐ รศ.ดร.โสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์
25 Technology and Culture: Ethical and Social Implication of Genetics 

in Asia and Europe 
รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์

26 Dictionary of the 15 languages spoken in Nan Province ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืงทองคํา 
27 A synthesis of the database of 902 villages (99 sub-districts) ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืงทองคํา 
28 Map of tourist attractions and ethnic groups in Nan Province 

Thailand   
ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืงทองคํา 

29 สจัจนยิมมหศัจรรยแ์ละการเดนิทางแหง่วรรณศลิป์ขา้มวัฒนธรรม อ.ดร. สรุเดช โชตอิดุมพันธ ์
30 โสถัตตถมีหานทิาน: การตรวจชําระและศกึษาวเิคราะห ์ ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรจุ ิ
31 พนืทคีวามทรงจํากบัการสรา้งอัตลกัษณ์พลดัถนิในวรรณกรรมสตรรีว่มสมัย อ.ดร. ชตุมิา ประกาศวฒุสิาร 
32 บา้หรอืด:ี จติวทิยากบัความเป็นธรรมในวรรณกรรมองักฤษยคุศตวรรษท ี20 ผศ.ดร. คารนิา โชตริว ี
33 ภาพลกัษณ์ของพอ่คา้ยวิทนํีาเสนอในบทละครยคุอลซิาบธีัน รศ. ดร. พจ ียวุชติ 
34 ความเงยีบทสีง่เสยีง: ผูห้ญงิกบัความรนุแรงทางเพศในวรรณกรรมสตรโีลก

ทสีาม 
อ.ดร. ชตุมิา ประกาศวฒุสิาร 

35 การเดนิทางขา้มพรมแดน-จากวรรณกรรมสูแ่ผน่ฟิลม์ โทมัส มันน ์"ความ
ตายทเีวนสิ" 

ศ.ดร. พรสรรค ์วัฒนางกรู 

36 การเรยีนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย อดตี-ปัจจบุนั-อนาคต รศ.ดร. วรรณา แสงอรา่มเรอืง 
37 การพัฒนางานศลิปะการแสดงรว่มสมัยจากดนตร ีและทา่รําโบราณ(โขน) -

การศกึษาระหวา่งศลิปินไทยกบักัมพชูา 
รศ. พรรัตน ์ดํารงุ 

38 การเดนิทางหลากทวปีกับพัฒนาการกวนีพินธข์องปาโปล เนรดูา อ. ภาสรุ ีลอืสกลุ 
39 การเดนิทางของปัญญาและจนิตนาการในกามนติ ของเสฐยีรโกเศศ-นาค

ประทปี 
รศ.ดร. สจุรติรา จงสถติยว์ัฒนา 

40 การแปลงโฉมระหวา่งการเดนิทางของนางเอกของเชก็สเปียร ์ รศ.ดร. พจ ียวุชติ 
41 การเดนิทางขา้มขอบเขตแหง่เพศ พรมแดนและหว้งเวลา ผศ.ดร. คารนิา โชตริว ี
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ลาํดบั ชอืโครงการ ชอืผูว้จิยั 
42 In Search OF Lost World: The Travels of Graham Greene ผศ. ไซมอน เจ.พ.ีไรท ์
43 ภาพสตรใีนภาษิตและคําพังเพยเยอรมัน ผศ.ชศูร ี มวีงศอ์โุฆษ 
44 กรรมวาจกในภาษาเยอรมัน : การถา่ยความเป็นภาษาไทย รศ.ดร.วรรณา  แสงอรา่มเรอืง 
45 มองบทบาทและสถานภาพสตรมีาเลยผ์า่นสํานวนและสภุาษิตมาเลย ์ อ.นูรดีา   สะแลแม 
46 Selected Topics in English Linguistics อ.ดร.ปรณีา  แขง่ขนั 
47 ปัญหาในการแปลผา่นภาษาทสีองกรณีศกึษา : การแปลวรรณกรรมเรอืงเป

โดร ปาราโม  
อ.เพ็ญพสิาข ์ ศรวีรนารถ 

48 ชนชนัและเพศสถานะในปราสาทมดื: การละเมดิกรอบจารตีสงัคมใน
วรรณกรรมกอธกิไทย 

อ.ดร.สรุเดช  โชตอิดุมพันธ ์

49 สถานภาพหญงิชายในครอบครัวจนี : มมุสะทอ้นจากภาษิต สํานวน และคํา
พังเพยจนี 

อ.ดร.สรุยี ์ ชณุหเรอืงเดช 

50 หลนุอวี:์ ขงจอืสนทนา รศ.ดร.สวุรรณา  สถาอานันท ์
51 บรรณนทัิศน ์เรอืง อาหารไทย พ.ศ. 2536 - 2545 ผศ.พรรณพมิล  กลุบญุ 
52 แนวโนม้ของละครรว่มสมัยในประเทศไทย รศ.พรรัตน์  ดํารงุ 
53 หลากมติขิองคําแสดงโภชนลกัษณ์ในตําราอาหารไทย-องักฤษ-ฝรังเศส  รศ.ดร.สนัุนท ์ อญัชลนุีกลู 
54 การมองขา้มพรมแดนของนักเขยีนผูล้ภัียการเมอืง:ภาพสะทอ้นภาษาและ

วัฒนธรรมสเปนของแควน้อนัดาลเูซยีชว่งปลายทศวรรษท ี1950(1957 - 
1958) ในนวนยิายเรอืง วทิยานพินธข์องแนนซ ี(La Tesis de Nancy) 

รศ.ดร.สถาพร  ทพิยศกัด ิ

55 การแปลจนี-ไทย อ.ดร.ศศรักษ์  เพชรเชดิช ู
56 วาทกรรมโฆษณาสนิคา้และบรกิารทเีกยีวกบัการดแูลสขุภาพ อ.ดร.ศริพิร  ภักดผีาสขุ 
57 วาทกรรมศลัยกรรมความงามในภาษาไทย อ.ดร.ณัฐพร  พานโพธทิอง 
58 การตรัสรูโ้ดยทันท ี วาทกรรมผา่นคอมพวิเตอรเ์กยีวกบัพทุธศาสนาใน

สงัคมไทย 
รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์

  รศ.ดร.โสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์
59 ความคดิสรา้งสรรคใ์นการถา่ยทอดวรรณศลิป์และบรบิททางวัฒนธรรม: 

กรณีศกึษาการแปล ความสขุของกะทจิากฉบบัแปลภาษาองักฤษเป็นภาษา
ฝรังเศส 

รศ.ดร.วัลยา  ววิฒันศ์ร 

60 ความคดิสรา้งสรรคใ์นการถา่ยทอดวรรณศลิป์และบรบิททางวัฒนธรรม: 
กรณีศกึษาการแปล ความสขุของกะทจิากฉบบัแปลภาษาองักฤษเป็น
ภาษาเยอรมัน 

รศ.ถนอมนวล  โอเจรญิ 

61 ความคดิสรา้งสรรคใ์นการถา่ยทอดวรรณศลิป์และบรบิททางวัฒนธรรม: 
กรณีศกึษาการแปล ความสขุของกะทจิากฉบบัแปลภาษาองักฤษเป็น
ภาษาญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม  กฤษดาธานนท ์

62 ตา่งวัยตา่งความคดิในชวีติกวหีญงิเอเดรยีน  รชิ รศ.ดร.พจ ี ยวุชติ 
63 ศลิปะการใชว้าทะในบทละครเรอืงซาอรี ์ อ.ดร.อตพิร  เสถยีรสดุ 
64 การพัฒนาดชันกีารเกษียณอายขุองขา้ราชการและพัฒนางานของรัฐ รศ.ดร.โสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์
65 นักเขยีนสตรอีเมรกินักบัอดุมศกึษา:ผลงานของซลิเวยี แพล็ชและจอยซ ์แค

รอล โอตส ์
รศ.ดร.พจ ียวุชติ 

66 ตา่งวัยตา่งความคดิในชวีติกวหีญงิเอเดรยีนนร์ชิ รศ.ดร.พจ ียวุชติ 
67 Ann Radcliffe and the Legitimization of Romance in The Mysterics 

of Udolpho 
อ.ณดิา  ดรงคส์วุรรณ 

68 คณุานุประโยคในภาษาองักฤษปบบไทย Relative Claeses in Thai 
English 

ผศ.ดร.นําทพิย ์ ภงิคารวัฒน ์

69 แกะรอย "ความเป็นไทยในความสขุของกะทฉิบับภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา  อตันโถ 
70 English Menus in Thai Restaurants:Implications for Structural 

Perspectives 
ผศ.ดร.ณัฐมา  พงศไ์พโรจน ์

71 The Doubly Eastern Snyder:Zen Buddhist Philosophy and Poetics in 
Selected Short Poems by Gary Snyder 

รศ.สรุภพีรรณ  ฉัตราภรณ์ 

72 มารโิอกบันักมายากลผลงานวชิาการในลกัษณะอนืทไีมใ่ชง่านแปลไดแ้ก ่ อ.ดร.อารต ี แกว้สมัฤทธ ิ
73 ประโยคกรรมภาษาเยอรมัน: การถา่ยความเป็นภาษาไทย รศ.ดร.วรรณา แสงอรา่มเรอืง 
74 ยโุรป: ประเด็นดา้นการศกึษายโุรปและเยอรมัน ศ.ดร.พรสรรค ์ วัฒนางกรู 
75 ความสมัพันธร์ะหวา่งราชอาณาจักรสยามและราชสํานักยโุรปในเอกสารการ

เสด็จประพาสยโุรปครังท ี1 พ.ศ. 2440  
ศ.ดร.พรสรรค ์ วัฒนางกรู 

76 ไวยากรณ์ และการใชภ้าษาเยอรมันสําหรับผูเ้รยีนไทย ศ.ดร.พรสรรค ์ วัฒนางกรู 
77 ภราดามหามติร สยาม อติาล ี(Buon Fratello e Amico:Siam-Italia)  อ.ดร.หนงึฤด ี โลหผล 
78 Lilit Pralor y La Celestina: un estudio comparado de la literatura 

amorosa de Tailandia y Espana 
อ.ดร.ภาสรุ ี ลอืสกลุ 

79 การตอ่สู ้การสญูสลาย และการธํารงภาษา : แนวคดิของนักภาษาศาสตร ์ อ.ดร.หนงึหทัย แรงผลสมัฤทธ ิ
80 La ciudad de las bestias 

 
อ.ดร.หนงึหทัย แรงผลสมัฤทธ ิ

81 ตวัตนทแีปลกแยกจากความหลากหลายทางภาษาของตวัละครลา่มอาชพีใน ศ.ถนอมนวล โอเจรญิ 
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ลาํดบั ชอืโครงการ ชอืผูว้จิยั 
เรอืงสนั สมิลุทาน ขององิเงอบอรก์ บคัมันน ์

82 แกะรอยประเทศไทยจากสายตาของชาวตา่งชาตผิา่นแผนท ี อ.ฐติรัิตน์ ปันบํารงุกจิ 
    รศ.ผอ่งศร ีจันหา้ว 

83 ประวัตศิาสตรย์โุรปตะวันออกสมัยใหม ่ ผศ.ดร.สธุาชยั  ยมิประเสรฐิ 
84 คณุานุประโยคในภาษาองักฤษแบบไทย ผศ.ดร.นําทพิย ์ ภงิคารวัฒน ์
85 Thai students’ beliefs and strategies about  JFL writing Dr.Reiko Ishibashi 
86 การสรา้งแผนทแีนวแบง่เขตภาษาระหวา่งภาษาไทยถงิกลางและภาษาไทย

ถนิอนืดว้ยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
ดร.ศริวิไิล  ธรีะโรจนารัตน์ 

87 โครงการพัฒนาดชันกีารเกษียณอายขุองขา้ราชการและพนักงานของรัฐ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศล์ดาลม 
88 การเรยีนรูต้อ่เนอืงสําหรับผูส้งูวัย: ศาสตรแ์หง่ชวีติเพอืการสงูวัยอยา่งมี

คณุภาพ 
รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศล์ดาลม 

89 ตา่งวัยตา่งความคดิในชวีติกวหีญงิเอเดรยีนน ์รชิ รศ.ดร..พจ ียวุชติ 
90 Cyber-Buddhism: Fundamentalism, the Internet and Public Sphere 

in Thailand 
รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศล์ดาลม 

91 ศลิปะการใชว้าทะในบทละครเรอืง ซาอรี ์ของวอลแตร ์ อ.ดร.อตพิร เสถยีรสตุ 
92 ปรัชญาภาษา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์
93 สตรกีับการเขา้สูก่ารศกึษาสมัยใหม ่ รศ.ดร.สวุด ีธนประสทิธพัิฒนา 
94 การแปลกับการสอนภาษาองักฤษ ผศ.ปรมีา มัลลกิะมาส 
95 ระบบหน่วยคําในภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
96 ภาษาองักฤษทใีชใ้นเมนูรา้นอาหารไทย ผศ.ดร.ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
97 Beliefs about L2 Writing:A Study of Thai Learners of Japanese อ.ดร.อฌิบิะช ิเระอโิกะ 
98 บทความในภาพรวมเกยีวกบัอาหารญปีุ่ น: ประวัตคิวามเป็นมาการ

เปลยีนแปลงและลกัษณะเดน่ 
อ.ดร.อวิะอ ิ ณเิงะก ิ

99 ตวัละครหญงิในละครเวทสีมัยใหมท่จัีดแสดงโดยคณะละครอาชพี อ.ดร.กลุธดิา มณีรัตน ์
100 ความตายของเซนโนะรเิคยีวผูใ้หกํ้าเนดิและกอ่ตงัวัฒนธรรมการชงชาของ

ญปีุ่ น 
อ.ดร.อวิะอ ิ ณเิงะก ิ

101 เก็บใบลานทรีว่งหลน่: การฟืนฟนูวนยิายเขมรหลงัยคุเขมรแดง  อ.ดร.ใกลรุ้ง่ อามระดษิ 

 
 ผลงานทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2552  
บทความทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 32 รายการ  
บทความทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 33 รายการ 
ผลงานวชิาการอืนๆ ทีไดรั้บการตีพิมพ ์17 รายการ 

บทความทไีด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ ระดบัชาติ จํานวน 32 รายการ  
ภาควชิา ประเภท

ผลงาน 
ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

บรรณารักษศ
าสตร ์

02. บทความ
วชิาการ 

อรนุช  เศวตรัตน
เสถยีร 

Information Literacy and 
Higher Education 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์29, 1 
(มกราคม 2552): 1 - 29. 

ประวัตศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ดนิาร ์บญุธรรม. หมูพ่ระมหามณเฑยีรใน
พระบรมมหาราชวัง: ความสําคญั
และหนา้ทใีนประวัตศิาสตรก์รงุ
รัตนโกสนิทร ์

วารสารไทยศกึษา 5,1 (กมุภาพันธ-์
กรกฎาคม 2552): 52-117. 

ประวัตศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ดนิาร ์บญุธรรม. บทบาทและความสําคญัของ 
"อาหาร" ในราชประเพณีสมัย
รัตนโกสนิทร ์

วารสารไทยศกึษา 5,2 (สงิหาคม-
ธันวาคม 2552). 

ประวัตศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์. 

การศกึษาแผนใหมสํ่าหรับสตรี
ในเยอรมนตีงัแตท่ศวรรษท ี
1870-1960 

วารสารยโุรปศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 16,2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2552). 

ประวัตศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์. 

พระราชวังและวัดหลวงสมัยกรงุ
ศรอียธุยาในเอกสารฮอลนัดา 

วารสารไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 5,1 (กมุภาพันธ-์
กรกฎาคม 2552). 

ประวัตศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์. 

Dutch Interactions with 
Siamese Law and the City 
Rules of Ayutthaya in the 
Seventeenth and Eighteenth 
Centuries 
 

Asian Port Cities, 1600-1800: 
Local and Foreign Cultural 
Interactions.  Singapore: NUS 
Press, 2009: 139-161. 

ประวัตศิาสตร ์ 02. บทความ
วชิาการ 

วลิลา วลิยัทอง. กําเนดิอาชพีนักโฆษณาไทย 
ระหวา่งทศวรรษ 2490 ถงึ 2510 

ศลิปวัฒนธรรม 30,4 (กมุภาพันธ ์
2552): 122-137. 
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ภาควชิา ประเภท
ผลงาน 

ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

ปรัชญา 02. บทความ
วชิาการ 

โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ.์ 

Nanotechnology, 
Development and Buddhist 
Values 

In Nanoethics 3(2009): 97-107. 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

02. บทความ
วชิาการ 

พริยิะดศิ มานติย ์ เอดปัิส ใน ลา มารแ์ซแยส อา่น. ปีท ี2 ฉบบัท ี1 เมษายน-
กนัยายน 2552. กรงุเทพ : 
สํานักพมิพอ์า่น. หนา้150-159. 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

02. บทความ
วชิาการ 

พริยิะดศิ มานติย ์ ความสมัพันธแ์ม-่ลกูในบทกว ี
"กลนิแดนไกล" ของโบดแลร ์

อา่น. ปีท ี2 ฉบบัท ี2 ตลุาคม-
ธันวาคม 2552. กรงุเทพ : 
สํานักพมิพอ์า่น. หนา้136-138. 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

03. บทความ
วจัิย   

พริยิะดศิ มานติย ์ ความวปิรติทางเพศของอาร์
นอลฟ์แหง่ L'Ecole des 
femmes. 

ใน ละคร ระคน ตัวตน มนุษย ์: 
วรรณกรรมกบันาฏกรรมศกึษา. 
กรงุเทพ : ภาควชิาวรรณคดแีละ
คณะกรรมการฝ่ายวจัิย คณะ
มนุษยศาสตร ์หาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์รว่มกบัศนูยส์งัคตี
ศลิป์ ธนาคารกรงุเทพจํากดั 
(มหาชน), 2552, หนา้ 60-71. 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

03. บทความ
วจัิย   

พริยิะดศิ มานติย ์ ดง ฌวงกบัพฤตกิรรม "ซาดสิม"์ วารสารมนุษยศาสตร.์ ปีท ี16 ฉบับ
ท ี2 กรกฎาคม 2552. หนา้ 22-30. 

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส 

03. บทความ
วจัิย   

พริยิะดศิ มานติย ์ การตคีวามนทิานดว้ยจติ
วเิคราะห ์: กรณีศกึษาหนูนอ้ย
หมวกแดงของชารล์ส ์แปรโ์รต ์

วารสารอกัษรศาสตร.์ ปีท ี38 ฉบับที
1 มกราคม-มถินุายน 2552. 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย   

พรสรรค ์วัฒนาง
กรู. 

จากวรรณกรรมสูแ่ผน่ฟิลม์ โธมัส 
มันน ์"ความตายทเีวนสิ" 

วารสารอกัษรศาสตร ์ฉบับพเิศษ การ
เดนิทางหลายหลากขา้มพรมแดน. 
(2551): 196-223. 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย   

พรสรรค ์วัฒนาง
กรู. 

จากวรรณกรรมสูแ่ผน่ฟิลม์ โธมัส 
มันน ์"ความตายทเีวนสิ" 

วารสารราชบณัฑติยสถาน (2552): 
178-197. 

ภาษา
ตะวันออก 

03. บทความ
วจัิย   

เดอืนเต็ม กฤษ
ดาธานนท.์ 

ผูห้ญงิกบัการคน้พบตวัตนใน
วรรณกรรมเรอืง "คะวะ"ของโอะ
กะโมะโตะ คะโนะโกะ 

หนังสอืรวมบทความโครงการประชมุ
ทางวชิาการเรอืงเอเชยีตะวันออก
ศกึษา 

ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
บาลแีละ
สนัสกฤต 

02. บทความ
วชิาการ 

บรรจบ บรรณรจุ ิ Thai Lay Buddhist : Their Pali 
Study in Thai Society 

วารสารบณัฑติศกึษาปรทิรรศน์, 
บณัฑติวทิยาลยั, ม. มหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลัย, ปีท ี๕ ฉบับท ี๒ 
เมษายน - มถินุายน ๒๕๕๒. หนา้ 
๑-๒๐. 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

เดอืนเต็ม กฤษ
ดาธานนท.์ 

ความเป็นแมใ่นวรรณกรรมของ
โอะกะโมะโตะ คะโนะโกะ 

ใน ปราณี จงสจุรติธรรม (บรรณาธกิาร).  
การประชมุวชิาการระดบัชาตขิอง
เครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาในประเทศไทย  
ครังท ี2 (2551).  กรงุเทพฯ: สรา้งสอื, 
2552: 103-115.  และในเอกสาร
วชิาการของมหาวทิยาลยัศลิปากร 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

วรวฒุ ิจริาสมบตั.ิ นักเรยีนทนุรับเชญิ: นักเรยีนทนุ
รัฐบาลญปีุ่ นรุน่แรก 

วรเวศม ์สวุรรณระดา และทรายแกว้ 
ทพิากร (บรรณาธกิาร).  เครอืขา่ย
ญปีุ่ นศกึษาในประเทศไทยครังท ี2 
(2551).  กรงุเทพฯ: สรา้งสอื, 
2009: 121-129. 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

อรรถยา สวุรรณ
ระดา 

ขา้วและถัวในวรรณกรรมญปีุ่ น
โบราณ 

เอกสารการประชมุวชิาการระดบัชาติ
เครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาในประเทศไทย
ครังท ี3, 15 ตลุาคม 2552. 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

อรรถยา สวุรรณ
ระดา 

ขา้วและถัวในวรรณกรรมญปีุ่ น
โบราณ 

เอกสารประชมุวชิาการระดับชาติ
เครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาในประเทศไทย
ครังท ี3 ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
วันท ี15 ตลุาคม 2552. 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

02. บทความ
วชิาการ 

อรรถยา สวุรรณ
ระดา. 

พระจันทรใ์นวรรณกรรมญปีุ่ น
เรอืงโทะซะนกิก ิ

วารสารมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร1์6,1(
มกราคม 2552):40-51 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

อรรถยา สวุรรณ
ระดา. 

เลขแปดกบัตํานานเทพญปีุ่ นใน
โคะจกิ ิ

หนังสอืรวมบทความโครงการประชมุ
ทางวชิาการเรอืงเอเชยีตะวนัออกศกึษา 
ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร ์26 พ.ย. 2551 
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ภาควชิา ประเภท
ผลงาน 

ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ธนนท ์หลนีอ้ย 
เทพชยั ทรัพยน์ธิ,ิ 
วโิรจน ์อรณุมานะ
กลุ 

การสรา้งชดุตรวจสอบเครอืขา่ย
คําไทยของมโนทัศนพนืฐานรว่ม
ของเอนทติลํีาดับท ีหนงึ. 

วารสารวชิาการเนคเทค ปีท ี9 ฉบบั
ท ี21 เดอืนกรกฎาคม-ตลุาคม 
2552, 182-189. 

ภาษาองักฤษ 02. บทความ
วชิาการ 

พจ ี ยวุชติ. Three Stages of Adrienne 
Rich's Poetical Development 

CU-TU Conference Proceeding 

ภมูศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

กลัยา ตงิศภัทย ์
และศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน.์ 

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์พอื
การศกึษาขอ้มลูเชงิวัฒนธรรม 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ (GISTDA) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโลโน
ย.ี  การประชมุวชิาการเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศแหง่ชาต ิ
ประจําปี 2551 ในหวัขอ้เรอืง รับมอื
การเปลยีนแปลงของโลกดว้ย
เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ (Tackling 
GLOBAL CHANGE with Geo-I 

ภมูศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ศริวิไิล ธรีะโรจนา
รัตน ์

การสรา้งแผนทภีมูภิาคทาง
ภาษาถนิของประเทศไทย: 
กรณีศกึษาแนวแบง่เขต
ภาษาไทยถนิกลาง 

วารสารอกัษรศาสตร ์38,1 
(มถินุายน-ธันวาคม 2552) 

ภมูศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ศริวิไิล ธรีะโรจนา
รัตน ์(หลกั)และ 
กลัยา ตงิศภัทย ์ 
(รว่ม) 

มองสงัคมผา่นแผนทภีาษาถนิ หนังสอืประมวลผลการประชมุทาง
วชิาการ  ในการสมัมนาทางวชิาการ 
เรอืงภมูศิาสตรก์ับการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคม จัดโดย สมาคม
ภมูศิาสตรแ์หง่ประเทศไทย รว่มกับ 
ภาควชิาภมูศิาสตร ์คณะอักษร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ณ 
หอ้งประชมุเทพยสวุรรณ อาคาร ๓๖ 
ปี คณะอกัษรศาสตร ์มหาว ิ

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

02. บทความ
วชิาการ 

สรุเดช โชตอิดุม
พันธ ์

มลูนธิอิานันทมหดิลกบัการ
พัฒนาทางดา้นอกัษรศาสตร:์ 
กรณีศกึษาคณะ  อกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รวมบทความในงานประชมุวชิาการ
เฉลมิพระเกยีรตเินอืงในวโรกาสครบ 
80 ปีแหง่วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานันท
มหดิล วันท ี21 กนัยายน 2552 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

03. บทความ
วจัิย   

สรุเดช โชตอิดุม
พันธ ์

ลบัแล, แกง่คอย: เรอืงเลา่ อตั
ลกัษณ์ ปิตาธปิไตย 

วารสารภาษาและหนังสอื 40 
(2552), 111-135. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

03. บทความ
วจัิย   

สรุเดช โชตอิดุม
พันธ ์

ความโดดเดยีวของจอมเผด็จ
การ: การเมอืงของเรอืงเลา่ในนว
นยิายเรอืง  The Autumn of 
the Patriarch ของกาเบรยีล 
การเ์ซยี มารเ์กซ 

ความหลากหลายทางสงัคม
วัฒนธรรมในมนุษยศาสตร,์ เกษม 
เพ็ญภนัินท ์บรรณาธกิาร 
(กรงุเทพฯ: วภิาษา, 2552), 102-
125. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

03. บทความ
วจัิย   

สรุเดช โชตอิดุม
พันธ ์

กวนีพินธ ์“พระ” กบัความ
ยอกยอ้นของการนําเสนอความ
จรงิ 

เรยีงรอ้ยถอ้ยวจิารณ์: รวมบทวจิารณ์
คดัสรรสาขาวรรณกรรมและ
ภาพยนตร,์ ตรศีลิป์ บญุขจร 
บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: สมาคม
ภาษาและหนังสอืแหง่ประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถัมภ,์ 2552), 244-
248. 

 

บทความทไีด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ33 รายการ 
ภาควชิา ประเภท

ผลงาน 
ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

ประวัตศิาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

วาสนา วงศ์
สรุวัฒน.์ 

From Yaowaraj to 
Plabplachai: The Thai State 
and Ethnic Chinese in 
Thailand during the Cold War 

Tuong Vu and Wasana 
Wongsurawat (eds.) Dynamics 
of the Cold War in Asia: 
Ideology, Identity, and 
Culture. New York: Palgrave 
Macmillan, 2009. 

ปรัชญา 03. บทความ
วจัิย   

โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ.์ 

Privacy, the Individual and 
Genetic Information: A 
Buddhist Perspective 

Bioethics 23.7(2009): 403-412. 
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ภาควชิา ประเภท
ผลงาน 

ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย   

พรสรรค ์วัฒนาง
กรู. 

Von der Literatur zur 
Leinwand – Thomas Manns 
"Der Tod in  Venedig (From 
Literature to Film – Thomas 
Mann’s The Death in Venice) 

Proceedings of Die Asiatische 
Germanistentagung, Seoul 
2006, 28 -31 August 2006. In 
Kulturwissenschaftlich 
Germanistik in Asien Band 2, 
Textualit&auml;t und 
Performativit&auml;t; Gender, 
Figuten, Performanz; 
Erinnerung und Ged&auml; 
chtnis; Medien und Liter 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย   

พรสรรค ์วัฒนาง
กรู. 

Europe, King Chulalongkorn 
and the Kingdom of Siam 
(Keynote speech) 

the Proceedings: The Visit of 
King Chulalongkorn to Europe 
in 1907: Reflecting on Siamese 
History.  presented at the 
International Symposium to 
conmemmorate 100th Years of 
the Second visit to Europe of 
King Chulalongkorn 1907, 
Maha Chulalongkorn Buildin 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย   

พรสรรค ์วัฒนาง
กรู. 

Europa, K&ouml;nig 
Chulalongkorn und das 
K&ouml;nigsreich Siam 

the Proceedings: The Visit of 
King Chulalongkorn to Europe 
in 1907: Reflecting on Siamese 
History. presented at the 
International Seminar to 
commemmorate 100 years of 
the Second  Visit to Europe of 
King Chulalongkorn 1907 and 
to celebrate His Majesty’s  

ภาษา
ตะวันตก /
สเปน 

03. บทความ
วจัิย   

เพ็ญพสิาข ์ศรวีร
นาถ. 

ปัญหาการออกเสยีงภาษาสเปน
ของนักเรยีนไทย พรอ้ม
แบบฝึกหัด 

Proceedings: Marta Albelda 
and Mar&iacute;a Jos&eacute; 
Fern&aacute;ndez Colomer.  V 
Foro de Proferores de E/LE, 
February 27-28, 2009, (online) 
http://www.uv.es/foroele. 

ภาษา
ตะวันตก /อิ
ตาเลยีน 

03. บทความ
วจัิย   

หนงึฤด ีโลหผล. The Journey of King 
Chulalongkorn to Italy: a 
Dialogue on Art 

the Proceedings: The Visit of 
King Chulalongkorn to Europe 
in 1907: Reflecting on Siamese 
History. presented at the 
International Seminar to 
commemmorate 100 years of 
the Second Visit to Europe of 
King Chulalongkorn 1907 and 
to celebrate His Majesty’s B 

ภาษา
ตะวันออก /
จนี 

03. บทความ
วจัิย   

ศศรักษ์ เพชรเชดิช.ู A Guideline for pedagogical 
approaches to "z&agrave;i" 
and "y&ograve;u" in 
Mandarin Chinese for Thai 
university students 

Proceedings: 2009 TLC 
(Teaching) Conference,  
Hawaii, USA, January 5-8, 
2009. Available at: 
http://www.cluteinstitute.com. 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

กนกวรรณ เลาห
บรูณะกจิ คะตะกริ.ิ 

Firipinjin Nihongo 
gakushuusha no Suuji no 
Akusento 

Satoshi Uehara (ed.).  Proceedings 
of the Symposium on the Occasion 
of the 1st year Anniversary of the 
stablishment of Master of Arts 
Program in Japanese as a 
ForeignLanguage, May 7, 2008, 
Bangkok: Amarin Printing and 
Publishing, 2009: 103-127. 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

วรวฒุ ิจริาสมบตั.ิ Japanese Language 
Education in Southeast Asia 

Proceedings: Satoshi Uehara 
(ed.).  Japanese Language 
Education in Asia May 7, 2008.  
Bangkok: Amarin Printing and 
Publishing, 2009: 131-135. 



84 

 

ภาควชิา ประเภท
ผลงาน 

ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

อรรถยา สวุรรณ
ระดา 

Landscape Description in 
Shinobine Monogatari - A 
Study of Two love Stories 

presented at the 2nd 
International Conference of 
JSA-ASEAN, Hanoi, October 
22, 2009. 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

03. บทความ
วจัิย   

อษัฎายทุธ ชศูร.ี Tai no Nihongo Kyouiku ni 
okeru Joshi NE no Dentatsu 
Kinou no Shidoujou no 
Mondaiten 

Waseda Studies in Japanese 
Language Education Vol.4 
(February 2009): 57-69. 

ภาษาไทย 03. บทความ
วจัิย   

อาทติย ์ชรีวณชิย์
กลุ. 

Pu Khwan Khao Worship of 
Dehong Tai in Yunnan: 
Fertility and Buddhist Felicity 

Contemporary Buddhism 10,1 
(May 2009): 159-170. 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

กงิกาญจน ์เทพ
กาญจนา และซะ
โตช ิอเุอะฮะระ. 

Resultative constructions 
with "implied-result" and 
"entailed-result" verbs in 
Thai and English: a 
contrastive study 

Linguistics: An Interdisciplinary 
Journal of the Language 
Sciences 47,3 (2009): 589-
618. 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ธนนท ์หลนีอ้ย 
เทพชยั ทรัพยน์ธิ,ิ 
วโิรจน ์อรณุมานะ
กลุ 

Building Thai WordNet with a 
Bi-Directional Translation 
Method. 

Proceedings of 2009 
International Conference on 
Asian Language Processing, 
December 7-9, 2009, pages 
48-52. Singapore: COLIPS. 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

ธรีะพันธ ์เหลอืง
ทองคํา, ชมนาด 
อนิทจามรรักษ์. 

Tonal evolution induced by 
language contact: a case 
study of the T'in (Lua') 
language of Nan province, 
Northern Thailand 

Mon-Khmer Studies 38 (2009): 
57-68. Dallas: SIL. 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

วชิาต ิบรูณะ
ประเสรฐิสขุ, สดุา
พร ลกัษณียนาวนิ 
และวโิรจน์ อรณุ
มานะกลุ. 

The Lexical-Semantic System 
in the Thai Language Used  
by the Visually and Auditorily 
Impaired 

Proceedings of the 
Chulalongkorn-Japan 
Linguistics Symposium. 
(pp.17-27) Japan: Global COE 
Program: Corpus-based 
Linguistics and Language 
Education (CbLLE), Tokyo, 
University of Foreign Studies, 
2009. 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

วโิรจน ์อรณุมานะ
กลุ 

Thai Named Entity 
Recognition Based on 
Conditional Random Fields. 

Proceedings 2009 Eighth 
International Symposium on 
Natural Language Processing, 
October 20-21, 2009, pages 
26-29. 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

วโิรจน ์อรณุมานะ
กลุ 

A Linguistic Study of Product 
Names in Thai Economic 
News. 

Proceedings 2009 Eighth 
International Symposium on 
Natural Language Processing, 
20- October 20-21, 2009, 
pages 216-220. 
 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

วโิรจน ์อรณุมานะ
กลุ และคณะ 

A Bi-Directional Translation 
Approach for Building Thai 
WordNet. 

Proceedings of 2009 
International Conference on 
Asian Language Processing, 
December 7-9, 2009, pages 
97-101. Singapore: COLIPS. 

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

วโิรจน ์อรณุมานะ
กลุ, คเชนทร ์
ตญัศริ,ิ และไพ
ฤทธ ินติยานุภาพ 

Thai National Corpus: A 
Progress Report. 

Proceedings of the 7th 
Workshop on Asian Language 
Resources, ACL-IJCNLP 2009, 
pages 153–160, Suntec, 
Singapore, 6-7 August 2009.   

ภาษาศาสตร ์ 03. บทความ
วจัิย   

วโิรจน ์อรณุมานะ
กลุ. 

Extracting Thai Compounds 
using Collocation and POS 
Bigram Probabilities. 

Proceedings of 2009 
International Conference on 
Asian Language Processing, 
December 7-9, 2009, pages 
118-122. Singapore: COLIPS. 
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ภาควชิา ประเภท
ผลงาน 

ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

ภาษาองักฤษ 02. บทความ
วชิาการ 

ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์และจรัิน
ธรา  ศรอีทัุย. 

English Menus in Thai 
Restaurants: Implications for 
english Structural 
Perspectives 

CU-TU Conference Proceeding 

ภาษาองักฤษ 02. บทความ
วชิาการ 

ณดิา  ดรงค์
สวุรรณ. 

Ann Radcliffe's Legitimization 
of Romance in The Mysteries 
of Udolpho. 

Thoughts. (Octorber 2009) : 

ภาษาองักฤษ 02. บทความ
วชิาการ 

พจ ี ยวุชติ. American Women in Higher 
Education as Seen in the 
Fiction of Sylria Plath and 
Joyce Carol Oates 

Proceeding for The MICOLAC, 
Universiti Putra Malaysia, May 
1-4, 2009. 

ภาษาองักฤษ 03. บทความ
วจัิย   

รักสงบ วจิติร
โสภณ 

Why do the British like to 
have doubt? A corpus-based 
phraseological study of the 
noun 'doubt' 

Thoughts, 2009: 93-115. 

ภาษาองักฤษ 02. บทความ
วชิาการ 

รักสงบ วจิติร
โสภณ. 

The Roles of Collocations in 
English Language Learning 
and Teaching CU-TU 
Conference Prodeeding 

CU-TU Conference Prodeeding 

ภาษาองักฤษ 02. บทความ
วชิาการ 

รักสงบ วจิติร
โสภณ. 

Why do the British like to 
have doubt?: A corpus-based 
phraseological study" 

Thoughts. (October 2009) : 

ภาษาองักฤษ 03. บทความ
วจัิย   

สรุภพีรรณ ฉัตรา
ภรณ์ 

“The Doubly Eastern Snyder: 
Zen Buddhist Philosophy and 
Poetics in Selected Short 
Poems by Gary Snyder” 

Manusya: Journal of 
Humanities 12.1 (2009): 53-
72. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

03. บทความ
วจัิย   

สรุเดช โชตอิดุม
พันธ.์ 

Contemporary Trends in Thai 
Short Fiction 

Teri Shaffer Yamada (ed.).  
Modern Short Fiction of 
Southeast Asia: A Literary 
History.  Ann Arbor, Michigan: 
Association for Asian Studies,  
2009: 43-77.    

ศลิปการละคร 03. บทความ
วจัิย   

พรรัตน ์ดํารงุ. Cambodians Dancing beyond 
Borders: Three 
Contemporary Examples 

Stephanie Burridge and Fred 
Frumberg.  Beyond the 
Apsara: Celebrating Dance in 
Cambodia.  India: Routledge, 
2009. 

ศนูยก์ารแปลฯ 03. บทความ
วจัิย   

Poonlarp, T., and 
Luksaneeyanawin
, S. 

Translating expressive 
intensifiers so and very into 
Thai: a Corpus-based Study. 

Thoughts, 2009. 

ศนูยก์ารแปลฯ 03. บทความ
วจัิย   

Poonlarp, T., 
and 
Luksaneeyanawi
n, S. 

The Translation of 
Expressive Meaning: A 
Linguistic Approach to the 
Cross-Language Semantic 
Aspects of Intensifiers. 

Proceedings from the 12th 
International Conference on 
Translation, 2009: The 
Sustainability of the Translation 
Field, pp. 547-558. Kuala Lumpur: 
Malaysian Translators Association. 

 
ผลงานวชิาการอนืๆ ทไีด้รับการตีพมิพ์ 17 รายการ 
ภาควชิา ประเภท

ผลงาน 
ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

04. 
งานวจัิย 

ดวงเนตร วงศป์ระทปี 
(หลัก), พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์(รว่ม), 
จนิดารัตน ์เบอรพันธุ ์
(รว่ม), เนณุภา สภุเวชย์
(รว่ม), อรนุช เศวตรัตน
เสถยีร (รว่ม). 
 
 
 

โครงการประมวลขอ้มลูผลการ
ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ขนัพนืฐาน (O-NET) ชว่งชนัท ี3 
ประจําปีการศกึษา 2551 

กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2552 
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ภาควชิา ประเภท
ผลงาน 

ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 

ประวัตศิาสตร ์ 02. 
บทความ
วชิาการ 

วาสนา วงศ์
สรุวัฒน.์ 

Transcending Boundaries: 
ความเป็นจนีกบัจนิตนาการที
ขดัแยง้กนัของรัฐและมวลชน 

ใน วฒุชิยั มลูศลิป์ (บรรณาธกิาร).  
สายธารแหง่ความคดิ 3.  
กรงุเทพฯ: กองทนุเพอืวชิาการวรณุ
ยพุา สนทิวงศฯ์, 2552. 

ปรัชญา 01. หนังสอื 
- ตํารา 

โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ ์

ปรัชญาภาษา กรงุเทพฯ: สํานักพมิพแ์หง่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552. 

ปรัชญา 01. หนังสอื 
- ตํารา 

โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ.์ 

ปรัชญาภาษา กรงุเทพฯ: สํานักพมิพแ์หง่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

04. 
งานวจัิย 

อาจารย ์ดร.ชตุมิา  
ประกาศวฒุสิาร. 

เรอืงเลา่ อตัลกัษณ์ และชมุชนใน
วรรณกรรมสตรนีอกกระแสหลัก 

ทนุพัฒนาอาจารยใ์หม/่นักวจัิยใหม ่
กองทนุรัชดาภเิษกสมโภช 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

01. หนังสอื 
- ตํารา 

พรสรรค ์วัฒนางกรู. การเดนิทางขา้มพรมแดน จาก
วรรณกรรมสูแ่ผน่ฟิลม์ โธมัส 
มันน ์"ความตายทเีวนสิ". 

กรงุเทพฯ: สํานักพมิพแ์หง่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552. 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

02. 
บทความ
วชิาการ 

พรสรรค ์วัฒนางกรู. วัฒนธรรมไสก้รอก – วา่ดว้ยเรอืง
กนิของคนเยอรมัน 

ใน: พรสรรค ์วัฒนางกรู 
(บรรณาธกิาร), วันวาระ-สาระนานา
, หนังสอืทรีะลกึแจกในงาน “คนืสู่
เหยา้ ชาวต.อ.” , 6 กมุภาพันธ ์
พ.ศ. 2552, สมาคมนักเรยีนเกา่
เตรยีมอดุมศกึษาในพระบรม
ราชปูถัมภ.์ กรงุเทพฯ:  โรงพมิพ์
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2552, 97-105. 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

02. 
บทความ
วชิาการ 

พรสรรค ์วัฒนางกรู. วัลคอืเรอ Walk&uuml;re - จาก
ยทุธการลอบสงัหารฮติเลอร ์
กลบัสู ่เทพปกรณัมแหง่ชนเผา่
แกรม์าเนนิ 

มตชินสดุสปัดาห ์(27 มนีาคม - 2 
เมษายน 2552): 69-70. 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

02. 
บทความ
วชิาการ 

พรสรรค ์วัฒนางกรู. หนทางขนึสูอํ่านาจของฮติเลอร ์1 มตชินสดุสปัดาห ์(2-9 เมษายน 
2552): 69-70. 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

02. 
บทความ
วชิาการ 

พรสรรค ์วัฒนางกรู. หนทางขนึสูอํ่านาจของฮติเลอร ์2 มตชินสดุสปัดาห ์(10-16 เมษายน 
2552): 69-70. 

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน 

02. 
บทความ
วชิาการ 

พรสรรค ์วัฒนางกรู. หนทางขนึสูอํ่านาจของฮติเลอร ์3 มตชินสดุสปัดาห ์(17-23 เมษายน 
2552): 69-70. 

ภาษา
ตะวันตก /
สเปน 

05. งาน
แปล 

มานูเอล ปชุ
(เขยีน), สถาพร 
ทพิยศกัด ิ(แปล) 

รมิฝีปากนาง กรงุเทพฯ: สํานักพมิพผ์เีสอื, 
2552. 

ภาษา
ตะวันตก /
สเปน 

05. งาน
แปล 

หลยุส ์เซปลุเบดา
(เขยีน), สถาพร 
ทพิยศกัด ิ(แปล) 

บนัทกึรักนักฆา่ผูอ้อ่นไหว กรงุเทพฯ: สํานักพมิพผ์เีสอื, 
2552. 

ภาษา
ตะวันออก /
เวยีดนาม 

02. 
บทความ
วชิาการ 

มนธริา ราโท. ผลงานเรอืง บนัทกึจากในคกุ 
ของโฮจมินิห ์

มนธริา ราโท, "ผลงานเรอืง บนัทกึ
จากในคกุ ของโฮจมินิห"์ ใน 
ธัญญาทพิย ์ศรพีนา (บรรณาธกิาร) 
เวยีดนามหลากมติ.ิ สถาบนัเอเชยี
ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2552. หนา้ 127-155. 

ภาษาไทย 01. หนังสอื 
- ตํารา 

สกุญัญา สจุฉายา
และศริาพร ณ 
ถลาง 

นอนนะจ๊ะคนด ี กรงุเทพฯ : นานมบีุค๊สค์ดิด,ี 2552. 

ภาษาไทย 01. หนังสอื 
- ตํารา 

องิอร สพัุนธุว์ณชิ. เลอืมลายสายรุง้. พมิพค์รังท ี2.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2552. 

ภมูศิาสตร ์ 04. 
งานวจัิย 

ศริวิไิล ธรีะโรจนา
รัตน ์

การสรา้งแผนทแีนวแบง่เขต
ภาษาระหวา่งภาษาไทยถนิกลาง
และภาษาไทยถนิอนืดว้ยระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์

รายงานวจัิย, พฤษภาคม 2552 

 
 



  87 

2.2.5 ดานบรกิารวิชาการ 

 โครงการบริการวชิาการแบบมีรายได ้57 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 4,154 คน 
 โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 3 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  4,595 คน 
 ในโครงการบริการวชิาการ แบบมีรายไดนี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซึงใหบ้ริการงานแปล 1,490 รายการ 

 
โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายได้ 57 โครงการ  
ลาํดบั ชอืโครงการ ระยะเวลาทจีดั จํานวนผูร้บับรกิาร 

1 หน่วยบรกิารงานแปล (8940 ชม.) (งานแปล 1,490 รายการ) 1 ต.ค.51-30 ก.ย. 52 1490 
2 ฝึกพนืฐานการละครสําหรับบรษัิทจเีอ็มเอ็มแกรมมจํีากดั ต.ค. 51 20 
3 อบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2551 13 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 42 
4 อบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2551 13 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 73 
5 อบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2551 13 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 114 
6 อบรมภาษาองักฤษสําหรับการสอืสาร ปลายปี 2551 13 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 101 
7 อบรมภาษาญปีุ่ นสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2551 18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 33 
8 อบรมภาษามาเลยสํ์าหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2551 18 ต.ค.-15 พ.ย. 51 4 
9 อบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2551 18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 45 
10 อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2551 18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 44 
11 อบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2551 18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 11 
12 อบรมพนืฐานไวยากรณ์องักฤษ ปลายปี 2551 18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51 93 
13 เสรมิความรูภ้าษาฝรังเศสรายบคุคล ธ.ค. 51 1 
14 อบรมภาษาจนีสําหรับพนักงานหน่วยธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 

ปตท. 
ม.ค.-ก.พ.52 15 

15 ฝึกนักแสดงกลุม่ยอ่ย*** 1 ม.ค.-30 ก.ย. 52 -    
16 ฝึกนักแสดงรายบคุคล*** 1 ม.ค.-30 ก.ย. 52 -    
17 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ รุน่ท ี1/2552** 19 ม.ค.52-5 ก.พ.53 167 
18 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ รุน่ท ี2/2552** 25 พ.ค.52-21 ม.ิย.53 181 
19 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ รุน่ท ี3/2552* 28 ก.ย. 52-15 ต.ค.53 39 
20 อบรมภาษาองักฤษสําหรับการสอืสาร ตน้ปี 2552** 19 ม.ค.-20 ก.พ. 52 61 
21 อบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2552 19 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 81 
22 อบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2552 19 ม.ค.-27 ม.ีค. 52 57 
23 อบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2552 19 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 101 
24 อบรมภาษาองักฤษธรุกจิ ตน้ปี 2552** 20 ม.ค.-10 ม.ีค. 52 26 
25 อบรมภาษารัสเซยีพนืฐานสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2552 24 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 13 
26 อบรมภาษาเวยีดนามสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2552 24 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 14 
27 อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2552 24 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 67 
28 อบรมสนทนาภาษาญปีุ่ นสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2552 24 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 52 
29 อบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2552 24 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 45 
30 อบรมภาษาองักฤษสําหรับการนําเสนองาน ตน้ปี 2552 24 ม.ค.-21 ก.พ. 52 15 
31 อบรมการฝึกออกเสยีงภาษาองักฤษ ตน้ปี 2552** 24 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 23 
32 อบรมพนืฐานไวยากรณ์องักฤษ ตน้ปี 2552 24 ม.ค.-28 ม.ีค. 52 60 
33 อบรมการแปลเอกสารทางกฎหมายเบอืงตน้ (องักฤษ-ไทย) 

สําหรับบคุคลภายนอก 
2 ม.ีค.-3 เม.ย. 52 14 

34 อบรมการแปลเบอืงตน้ (องักฤษ-ไทย) สําหรับบคุคลภายนอก 2 ม.ีค.-3 เม.ย. 52 19 
35 อบรมเทคนคิการลา่มพดูตามเบอืงตน้ (องักฤษ-ไทย) สําหรับ

บคุคลภายนอก 
7 ม.ีค.-25 เม.ย. 52 15 

36 เตรยีมองักฤษ 9-20 ม.ีค. 52 17 
37 ภาษาอติาเลยีนสําหรับผูป้ฏบิตังิานสปา 26 ม.ีค.-7 พ.ค. 52 11 
38 ภาษาหนา้รอ้นทอีกัษรจฬุา 20 เม.ย.-15 พ.ค. 52 68 
39 อบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552* 15 ม.ิย.-26 ส.ค. 52 78 
40 อบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552 15 ม.ิย.-26 ส.ค. 52 128 
41 อบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552 20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 94 
42 อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552* 20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 69 
43 อบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552 20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 66 
44 อบรมสนทนาภาษาญปีุ่ นสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552 20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 42 
45 อบรมภาษาเวยีดนามสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552 20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 16 
46 อบรมภาษามาเลยสํ์าหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552 20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 4 
47 อบรมภาษารัสเซยีพนืฐานสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2552* 20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 17 
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ลาํดบั ชอืโครงการ ระยะเวลาทจีดั จํานวนผูร้บับรกิาร 
48 อบรมพนืฐานไวยากรณ์องักฤษ กลางปี 2552 20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 50 
49 อบรม Pronunciation Clinic สําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 

2552** 
20 ม.ิย.-22 ส.ค. 52 20 

50 อบรมหลกัสตูรมัคคเุทศกทั์วไป (ตา่งประเทศ) รุน่ 32/2552* 20 ม.ิย.-29 พ.ย. 52 84 
51 อบรมภาษาเวยีดนามรายบคุคล ม.ิย.-ก.ค. 52 1 
52 อบรมภาษาเวยีดนามรายบคุคล ขันพนืฐาน 2 ส.ค. 52 1 
53 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ (Intensive Thai 

Program 3/2551 
6 ต.ค.51-26 ต.ค.52 110 

54 อบรมภาษาไทยสําหรับนักศกึษามหาวทิยาลยัไดโต บงุกะ* 28 ก.ย. - 16 ต.ค. 52 12 
55 อบรมทางวชิาการเรอืง ปรทัิศนป์ระเทศไทยกบัเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้
8-15 ก.ค. 52 10 

56 บรรยายเรอืงความสําคญัของแมนํ่าเจา้พระยาสูช่อ่งทางธรุกจิ
ทอ่งเทยีว** 

18 ก.ย. 52 70 

57 ใหค้วามรูด้า้นการทอ่งเทยีวจังหวัดพระนครศรอียธุยา* 26 ก.ย. 52 50 
      4,154  

หมายเหตุ  
* หมายถึง อยูร่ะหวา่งดาํเนินโครงการยงัไม่ไดป้รับปรุง 
** หมายถึง ปรับปรุงแลว้ รอทาํเกิดขึนจริง 
*** หมายถึง ยกเลิกโครงการอบรม 
 
โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 3 โครงการ 
ลาํดบั ชอืโครงการ ระยะเวลาทจีดั จํานวนผูร้บับรกิาร 

1 ภาษาพาเทยีววนัเดยีวจบ** 14-28 ม.ีค. 52 676 
2 เทศกาลละครสารนพินธแ์ละศลิปนพินธ ์ 14 ม.ค.-8 ก.พ. 52 100 
3 ละครประจําภาคตน้ ปีการศกึษา 2552 เรอืง นางฟ้านรินาม 18-30 ส.ค. 52 3,819 

   4,595  
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2.2.6 ดานนานาชาติ 

 มหาวทิยาลยั/สถาบนัต่างประเทศทีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ  2 สญัญา 
 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่วมมือ สร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชือมความสมัพนัธ ์ฯลฯ อาจารย ์12 คน ไป

เจรจาสร้างความร่วมมือ 11 ครัง 
 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนจากต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือ สร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชือมความสมัพนัธ์ ฯลฯ 15 

รายการ 
 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนจากต่างประเทศเดินทางมา เพือวจิยัหรือร่วมกิจกรรมวชิาการ 28 รายการ 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  20 คน 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  24 คน 

 
มหาวทิยาลยั/สถาบนัต่างประเทศทมีสัีญญาความร่วมมอืระดบัคณะ  2 สัญญา 
No. University/Association Date of Signing Expiry Date Validity Activities 
1 มหาวทิยาลยัฮานอย ตงัแต ่1 ต.ค.51 - - แลกเปลยีนนสิติเอก

สเปนคณะอกัษรศาสตร์
และนักศกึษาเอกสเปน
มหาวทิยาลยัฮานอย 

2 Faculty of Cultural 
Sciences Ludwig-
Maximilians-Universität 
München (LMU), 
Munich, Germany 

4-Aug-09 4-Aug-13 5 Exchanges Students, 
Information, 
Academic Materials 
Exchange 

 
 
ผู้บริหาร/ผู้แทนซึงเดนิทางไปเจรจาความร่วมมอื สร้างกจิกรรมความร่วมมอื เชือมความสัมพนัธ์ ฯลฯ อาจารย์ 12 คน ไปเจรจาสร้างความ
ร่วมมอื 11 ครัง  

ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทจัีด/เยอืน วันเวลาทจัีด

ศนูยก์ารแปลฯ ศ.ถนอมนวล โอเจรญิ 
อ.ดร.สรุยี ์ชณุหเรอืง
เดช 
อ.ดร.หนงึหทัย แรง
ผลสมัฤทธ ิ

ดงูานดา้นการสอนและทดสอบ
วชิาชพีลา่มและเชอืมสมัพันธ์
ไมตร ี

จนี Graduate school of 
Translation&Interpret
ation,Beijing Foreign 
Studies University และ
ท ีGraduate Institute 
of Interpretaion and 
Translation,Shanghai 
International Studies 
University 

27-31
ต.ค.51 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากา
นนท ์

เจรจาธรุกจิเชงิวชิาการในนาม
คณะผูบ้รหิารสถาบนัไทย
ศกึษา จฬุาฯ "โครงการววิัฒน์
ไทยศกึษานานาชาต ิเพอืการ
พัฒนาสงัคมไทย" 

ญปีุ่ น 
และ
เกาหล ี

Registered Non-Profit 
Organization Asia 
SEED  ประเทศญปีุ่ น 
และ Pusan University 
of Foreign Studies 
Institute of Southeast 
Asian Studies ประเทศ
เกาหล ี

7-15 พ.ค. 
52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์ 
อ.ดร.ธนาพล ลมิ
อภชิาต 
อ.ดร.วลิลา วลิยัทอง 
อ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์ 

โครงการสง่คณาจารยไ์ปหารอื
การแลกเปลยีนทางวชิาการ
และดงูานการศกึษากบั
หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ณ กรงุ
ปักกงิ (มหาวทิยาลยัปักกงิ) 
นครเซยีงไฮ ้(มหาวทิยาลยั 
Fudan) และนครหนานจงิ 
(มหาวทิยาลยัหนานจงิ)  

จนี ไดรั้บอนุมัตจิากคณบดี
ใหภ้าควชิาประวัตศิาสตร ์

4–11 
ก.ค.52  
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ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทจัีด/เยอืน วันเวลาทจัีด

ภาษา
ตะวันออก 

ผศ.ดร.ประพจน ์อศัววิ
รฬุหการ 

พดูคยุเรอืงสญัญาความรว่มมอื
ระหวา่งคณะอกัษรศาสตร ์

เยอรมนี มหาวทิยาลยั LMU 
(Ludwig-Maximilians-
Universitat Munchen) 

6 ก.ค. 52 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากา
นนท ์

โครงการความรว่มมอืทาง
วชิาการกบัมหาวทิยาลยัใน
ตา่งประเทศ 

อนิเดยี หลกัสตูรการจัดการทาง
วัฒนธรรม บณัฑติ
วทิยาลยั 

6-10 ก.ย. 
52 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากา
นนท ์

ดงูานและเจรจาความรว่มมอื
กบัสถาบนัตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบั
งานวจัิยไทยศกึษา 

จนี Centre of Buddhist 
Studies, The 
University of Hong 
Kong และ Zhejiang 
Gongshang University 

2-8 ธ.ค. 
52 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากา
นนท ์

ดงูานและเจรจาความรว่มมอื
กบัสถาบนัตา่ง  ๆ ทเีกยีวขอ้ง
กบังานวจัิยไทยศกึษา 

จนี Centre of Buddhist 
Studies, The 
University of Hong 
Kong และ Zhejiang 
Gongshang University 

2-8 ธ.ค. 
52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัตรา
ภรณ์ 

ไดรั้บมอบหมายจากรอง
อธกิารบดใีหเ้ขา้รว่มประชมุ 
The 3rd Meeting on 
Mobility Programme in 
Indonesia-Malaysia-
Thailand ในฐานะตวัแทนของ
มหาวทิยาลยั เพอืหารอืและ
เตรยีมการดําเนนิโครงการ
แลกเปลยีนนักศกึษาระหวา่ง
กนั  

อนิโดนเี
ซยี 

The 3rd Meeting on 
Mobility Programme 
in Indonesia-
Malaysia-Thailand 

7–9 ธ.ค. 
52 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากา
นนท ์

โครงการเจรจาทางธรุกจิเพอื
สรา้งความรว่มมอืทางวชิาการ
ประเทศจนี 

จนี College of Tourism & 
Urban, Zhejiang 
Gongshang University 

23-28 
ม.ค. 53 

ภาษาไทย รศ.สจุติรา จงสถติย์
วัฒนา 

เจรจาความรว่มมอืดา้นการวจัิย
และวชิาการระหวา่งสถาบนั
ไทยศกึษากบั Zhejiang 
Gongshang University 

จนี ไดรั้บเชญิจาก Zhejiang 
Gongshang University 
โดยไดรั้บการสนับสนุน
จากสํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย 
(สกว.) ในโครงการ
ววิัฒนไ์ทยศกึษา
นานาชาตเิพอืการพัฒนา
สงัคมไทย (ENITS) 

23–28 
ม.ค.53  

ศลิปการละคร รศ.นพมาส แววหงส ์ การหารอืเรอืง การจัดเทศกาล
ภาพยนตรแ์หง่ฮาวาย  

สหรัฐอเ
มรกิา 

  5-9 ก.ค. 
53 

 
 
ผู้บริหาร/ผู้แทนจากต่างประเทศเดนิทางมาเจรจาความร่วมมอื สร้างกจิกรรมความร่วมมอื เชือมความสัมพนัธ์ ฯลฯ 15 รายการ 

มหาวทิยาลยั/
สถาบนั/องคก์ร  

ประเทศ ชอื-สกลุ ของ
อาคนัตกุะหรอื
หวัหนา้คณะ 

วตัถปุระสงคข์องการมาเยอืน วนัท/ี
ชว่งวนัที
มาเยอืน 

The National Institute 
of the Korean 
Language  

เกาหล ี Mr.Lee,Seung-
jae 

พดูคยุแลกเปลยีนเกยีวกบัการเรยีนการสอน
ภาษาเกาหลใีนปัจจบุนั พรอ้มทังไดเ้จรจาถงึ
ทศิทางและแนวโนม้ความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐ
ของเกาหล ีและคณะอกัษรศาสตร ์

17-พ.ย.-
51 

ประธานชมรมใจถงึใจ ญปีุ่ น คณุเรโกะ ชโิมซา
วะ พรอ้มสมาชกิ 

เขา้เยยีมคารวะ ผศ.ดร.ประพจน ์อศัววริฬุหการ 
และใหค้วามชว่ยเหลอืในการบรูณะหอ้งสมดุ
พรอ้มทังบรจิาคเงนิและสงิของจํานวนมาก 
แกโ่รงเรยีนในจังกวัดแมฮ่อ่งสอน 

17-พ.ย.-
51 
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มหาวทิยาลยั/
สถาบนั/องคก์ร  

ประเทศ ชอื-สกลุ ของ
อาคนัตกุะหรอื
หวัหนา้คณะ 

วตัถปุระสงคข์องการมาเยอืน วนัท/ี
ชว่งวนัที
มาเยอืน 

ผูเ้ชยีวชาญทางดา้น
สนุทรยีศาสตรแ์ละ
ปรัชญาตะวันตกสมัย
ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัตรูนิ 

อติาล ี Dr.Paolo Euron เพอืปรกึษาหารอืเกยีวกบัความเป็นไปไดข้องการ
มคีวามรว่มมอืระหวา่งสองสถาบนัในอนาคต โดย
ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2551 
Dr.Paolo Euron จะรว่มสอน และบรรยายพเิศษ 
รายวชิาของภาควชิาปรัชญา  

ภาค
การศกึษา
ปลาย ปี
การศกึษา 

2551  
เอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐควิบาประจํา
ประเทศไทย 

ควิบา ฯพณฯ นาย ลาซา
โร เฮอรเ์รอรา  
มารัตเินซ   

เพอืหารอืเรอืงความเป็นไปไดใ้นการจัดกจิกรรม
วชิาการและวัฒนธรรมรว่มกนัระหวา่งคณะอกัษร
ศาสตรแ์ละสถานทตูควิบา  

4-ธ.ค.-51 

เอกอคัรราชทตูรเยอรมัน เยอรมัน H.E. Hanns 
Schumacher 

เพอืมอบหนังสอืภาษาเยอรมันและรว่มหารอืเรอืง
ความรว่มมอืระหวา่งคณะอกัษรศาสตรแ์ละ
สถานทตูเยอรมันในดา้นวชิาการ 

15-ธ.ค.-
51 

คณบดคีณะมนุศาสตร์
และรองคณบด ี/ 
Airlangga University 

อนิโดนเีซยี Professor Dr. 
Aribowo พรอ้ม
รองคณบด ี4ทา่น

เพอืหารอืเรอืงความรว่มมอืกบัคณะฯ 6-ก.พ.-52 

Department of Linguistics 
and Language 
Development San Jose 
state University 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Dr.Thom 
Huebner 

มาเยยีมเยยีนภาควชิาภาษาศาสตร ์คณะอกัษร
ศาสตร ์

พ.ค.52- 
ต.ค.52 

Director / International 
Marketing and 
Pathways University of 
New England 

ออสเตร 
เลยี 

- หารอืเกยีวกบั การทําวจัิยรว่มกนั 11-ม.ิย.-
52 

เอกอคัรราชทตูอารเ์จนติ
น่าประจําประเทศไทย 

อารเ์จนติ
น่า 

Felipe Frydman เพอืเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมอารเ์จนตน่ิาแก่
คณาจารยแ์ละนสิติคณะอกัษรศาสตร ์

23-ม.ิย.-
52 

เอกอคัรราชทตูเยอรมัน 
ประจําประเทศไทย 

เยอรมัน Dr. Hanns 
Schumacher 

เยอืนคณะอกัษรศาสตร ์และเพอืบรรยายใน
หวัขอ้ “Germany and the European Union: 
20 Years after the Fall of the Berlin Wall” 

26-ม.ิย.-
52  

Director of Humanities 
and SocialSciences 
Research / National 
University 
of Singapore 

สงิคโปร ์ Prof.Prasenjit  
Duara 

พบปะแนะนําตวั และหารอืทางวชิาการ 16-ก.ค.-
52 

University at Buffalo 
The State University 
of 
New York 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Thomas W. 
Burkman 

พบ รศ.ดร.สรุางคศ์ร ี ตนัเสยีงสม เพอืพบปะ
พดูคยุแลกเปลยีนเรอืงความสมัพันธไ์ทย-ญปีุ่ น 

4-ส.ค.-52 

ProgramOfficer 
Planning 
Department / The 
Sumitomo Foundation 

ญปีุ่ น Mr.Masahiro 
Watanabe 

พบปะและพดูคยุเรอืงทนุ และการทําวจัิย 
เรอืงการศกึษาในญปีุ่ น 

19-24 
ส.ค. 52 

Director / Toyo Eiwa 
University 

ญปีุ่ น Associate 
Professor Dr. 
Yoshikawa Kenji 
and Professor 
Yuko Takeshi 

เจรจาหาแนวทางในการสรา้งเสรมิกจิกรรม ความ
รว่มมอืในโครงการแลกเปลยีนอาจารยแ์ละ
โครงการวจัิยรว่มกนั 

 24-ส.ค.-
52 

Associate Professor / 
Faculty of International 
Relations, Daito Bunka 
University  

ญปีุ่ น Akiko  
Maruyama- 
TAKIGUCHI 

แวะมาหารอืทางดา้นวชิาการ /วจัิยกบัภาควชิาฯ 28-ก.ย.-
52 
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ผู้บริหาร/ผู้แทนจากต่างประเทศเดนิทางมา เพอืวจิัยหรือร่วมกจิกรรมวชิาการ 28 รายการ 
มหาวทิยาลยั/
สถาบนั/องคก์ร  

ประเทศ ชอื-สกลุ ของ
อาคนัตกุะหรอื
หวัหนา้คณะ 

วตัถปุระสงคข์องการมาเยอืน วนัท/ี
ชว่งวนัที
มาเยอืน 

Osaka University  ญปีุ่ น Mr. Massashi 
Okada  

ขอคําปรกึษาในการทําวจัิย ก.ย 51- 
ม.ิย 52  

University of 
California Berkeley 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Mr.Arjun 
Subrahmaniam 

ขอคําปรกึษาในการทําวจัิย 
1 ม.ิย. 52 - หารอืแลกเปลยีนความคดิเห็น
ทางดา้น ปวศ.การเมอืงไทยรว่มสมัย  
22 ม.ิย. 52 - เขา้รว่มการสมัมนาบณัฑติศกึษา
และหารอืทางวชิาการ 

ก.ย 51- 
ม.ิย 52 

Yale University  สหรัฐ 
อเมรกิา 

Mr.Eugene 
Ford 

ขอคําปรกึษาในการทําวจัิย ก.ย 51- 
ม.ิย 52 

Cornell University สหรัฐ 
อเมรกิา 

Mr.Samson 
Lim 

ขอคําปรกึษาในการทําวจัิย 
1 ม.ิย. 52 - หารอืแลกเปลยีนความคดิเห็น
ทางดา้น ปวศ.การเมอืงไทยรว่มสมัย  
22 ม.ิย. 52 - เขา้รว่มการสมัมนาบณัฑติศกึษา
และหารอืทางวชิาการ 

ก.ย 51- 
ม.ิย 52 

School of Oriental and 
African Studies, 
University 

 สหราช
อาณาจักร 

Ms.Maria Kekki ขอคําปรกึษาในการทําวจัิย ก.ย 51- 
ม.ิย 52 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
โอซากา (ผูก้อ่ตัง 
“Clinical philosophy” 
เพอืใชป้รัชญานําทาง
ชวีติปัจจบุนั)  

ญปีุ่ น Dr.Kiyokazu 
Washida  

บรรยายพเิศษเรอืง “The Meaning of Waiting” 31-ต.ค.-
51 

Senior 
Journalist/News Editor 
/ Kyodo New Agency 

ญปีุ่ น Tadashi 
Matsumoto 

ขอสมัภาษณ์ 13-พ.ย.-
51 

ผูเ้ชยีวชาญพเิศษLa 
Trobe University 

ออสเตรเลยี Alec R.Coupe มาบรรยายเรอืง Transitivity and case marking 
in Ao and other languages of Nagaland 

21 พ.ย.
51 

สถานทตูเยอรมัน 
สถานทตูสวติเซอรแ์ลนด ์
และสถานทตูออสเตรยี 

เยอรมัน 
สวติเซอร ์
แลนด ์
ออสเตรยี 

Frau Elke Tiedt 
ทตูวัฒนธรรมจาก
สถานทตูเยอรมัน  
Herr F. Milan ทตู
วัฒนธรรมจาก
สถานทตู
สวติเซอรแ์ลนด ์
และ Herr Arnold 
Obermayr ทตู
วัฒนธรรมจาก
สถานทตูออสเตรยี

รว่มงานสง่เสรมิกจิกรรมทางวัฒนธรรมรว่มกบั
นสิติของสาขาฯ และนสิติจากคณะอนื ๆ ทเีรยีน
ภาษาเยอรมันเป็นวชิาเลอืก 

16-ธ.ค.-
51 

ผูเ้ชยีวชาญ
พเิศษ/Tohoku 
University 

ญปีุ่ น Prof.Satoshi 
Uehara 

มาบรรยายเรอืง International Cognitive-
Typological Linguistics WorkshopII 

22-24 
ธ.ค. 51 

ผูเ้ชยีวชาญ
พเิศษ/Tohoku 
University 

ญปีุ่ น Prof.Toshio 
Ohori 

22 ธ.ค. 52 - มาบรรยายเรอืง International 
Cognitive- Typological Linguistics 
WorkshopII 
24 ธ.ค. 52 - บรรยายเรอืง Metaphor for 
interpersonal relationship a contrastive 
study between English and Japanese 

22-24 
ธ.ค. 51 

Professor emeritus / 
Department of History 
University of Oslo 

นอรเ์วย ์ Professor Jarle 
Simensen 

หารอืแลกเปลยีนขอ้คดิเห็นดา้นการเรยีนการสอน 
ประวัตศิาสตร ์

26 ธ.ค. 
51  

Institute of Southeast 
Asian Studies, 
Singapore 

สงิคโปร ์ Dr.Michael 
Montesano   

หารอืโครงการวจัิย ม.ค. 52  

Waseda University ญปีุ่ น Professor Eiji  
Murashima 

หารอืการจัดประชมุบณัฑติศกึษา ม.ค. 52  

ผูเ้ชยีวชาญ
พเิศษ/School of 
Modern Languages 

ฮอ่งกง Vincie Ho บรรยายเรอืง “On correspondence and 
mismatch:A study of the tone-melody 
interface in contemporary Cantonese and 

9 ม.ค.52 
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มหาวทิยาลยั/
สถาบนั/องคก์ร  

ประเทศ ชอื-สกลุ ของ
อาคนัตกุะหรอื
หวัหนา้คณะ 

วตัถปุระสงคข์องการมาเยอืน วนัท/ี
ชว่งวนัที
มาเยอืน 

and Cultures, The 
University of Hong 
Kong 

Thai pop songs” 

ผูเ้ชยีวชาญ
พเิศษ/Lancaster 
University 

องักฤษ Prof.Geoffrey 
Leech 

บรรยายเรอืง “Current trends in research on 
linguistic politeness” 

13-16 
ม.ค.52 

Director,  Visiting 
Fellow สถาบนัเอเชยี
ศกึษา จฬุาฯ / Social 
Development, Asia 
and the Pacific, 
United Nation.  

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Dr.Edward Van 
Roy 

16 ม.ค. 52 - บรรยายพเิศษเรอืง “Lao War 
Captives in Bangkok in the 19th Century” 
22 ม.ิย. 52 - เขา้รว่มการสมัมนาบณัฑติศกึษา 
และหารอืทางวชิาการ 

16 ม.ค. 
52 22 
ม.ิย. 52  

ผูเ้ชยีวชาญพเิศษ/ 
University of 
Connecticut and 
Haskins Laboratories 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Prof. Arthur S. 
Abramson 

4 ก.พ. 52 - Mini-workshop on Laryngograph 
6 ก.พ. 52 - บรรยายเรอืง Links between the 
perception and production of speech 
10 ก.พ. 52 - บรรยายเรอืง Ethical issues in 
research 

ก.พ. 52 

Kyoto University ญปีุ่ น Professor 
Yoshifumi  
Tamada 

หารอืโครงการวจัิย ม.ีค 52  

University of 
Copenhagen 

เดนมารก์ Prof.Soren 
Ivarsson 

นักวจัิยอาคนัตกุะ 1 ม.ิย.-5 
ส.ค.52 

Brown University สหรัฐ 
อเมรกิา 

Professor Dr. 
Wanni 
Wibulswasdi 
Anderson 

Visiting Professor ประจําศนูยไ์ทยศกึษา และ
เปิดสอนรายวชิา ชอื Ethnonationalism: 
Thailand and Myanmar ในหลกัสตูรดษุฎี
บณัฑติและมหาบณัฑติ สาขาวชิาไทยศกึษา 
และนสิติจากหลักสตูรเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ศกึษา  ลงทะเบยีนเรยีนจํานวนประมาณ 20 คน  

ภาคตน้ ปี
การศกึษา 
2552 

Director of Graduate 
School /University of 
Berkeley 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Prof.Dr.Doroth
y Hale 

การบรรยายในหัวขอ้ “On Beauty as 
Beautiful?: The Problem of Novelistic 
Aesthetics, By Way of Zadie smith” 

17-ม.ิย.-
52 

ผูช้ว่ย 
เอกอคัรราชทตู/
สถานทตูอเมรกิา 
ประจําประเทศไทย 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Mr.Scott 
Rolston 

เขา้รว่มการสมัมนาบณัฑติศกึษา 
และหารอืทางวชิาการ 

22-ม.ิย.-
52 

Professor /Universität 
Stuttgart 

เยอรมัน Prof.Dr.Folker  
Reichert 

 มาทําการสอนทสีาขาวชิาเยอรมนั เป็นวทิยากร
มาบรรยายในหวัขอ้ ประวัตศิาสตรแ์ละเยอรมัน  

15 ก.ค.-
14 ส.ค. 

52 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
การตา่งประเทศ 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Hillary Clinton  ปาฐกถา เรอืง “U.S. Foreign Policy, U.S. - 
Thai Relations, U.S. Policy toward Asia, and 
Other Current Events”  

22-ก.ค.-
52 

Ph.D.Candidate 
/Cornell University 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Quentin 
Pearson 

หารอืแลกเปลยีนความคดิเห็นทางดา้น ปวศ. 22-ก.ค.-
52 

ผูเ้ชยีวชาญดา้นวรรณคดี
ญปีุ่ น / Notre Dame 
Seishin University  

ญปีุ่ น Prof. Keisuke 
Unno  

1-31 ส.ค.52 - เป็นวทิยากรบรรยายในรายวชิา 
2223632 วรรณคดญีปีุ่ นคลาสสคิ 2 ใหน้สิติ
หลกัสตูรอักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาญปีุ่ น 
26 ส.ค. 52 - มาบรรยายพเิศษ เรอืง “Softening 
Dharma Teachings of Buddha : On The 
Reception of Buddhist Sutra Translated into 
Chinese and Traditional Japanese Poem” 
ใหแ้กอ่าจารย ์นสิติ และบคุคลทสีนใจเขา้ฟัง วัน
พธุท ี26 สงิหาคม พ.ศ 

1-31 ส.ค.
52  

 ผูเ้ชยีวชาญดา้นศพัทวิ
ทยาภาษาญปีุ่ น 

  ศาสตราจารย์
กติตคิณุดร.
A.E.Backhouse 

มาสอนในรายวชิา 2223741 Selected Topics 
in Teaching Japanese Grammar ใหแ้กน่สิติ
หลกัสตูรอักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาญปีุ่ นเป็นภาษาตา่งประเทศ และ นสิติ
หลกัสตูรอักษรศาสตรบณัฑติ สาขา วชิาภาษา
และวัฒนธรรม(หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

9 ส.ค.– 6 
ก.ย.52  
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นิสิตต่างชาติทศึีกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลยีน นิสิตร่วมฟัง  20 คน 
No. ชอื-สกลุ (ไทย/

องักฤษ) 
ชว่งเวลาทศีกึษา ระดบั ชอืโครงการศกึษา/

วจัิย (ถา้ม)ี 
มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ

1 Ms.Chen Jingyi 06/51 - 03/52 โท - มหาวทิยาลยัชนชาตยินู
นาน 

จนี  

2 น.ส.นัทซกุ ิมัทซอู ิ
Miss Natsuki Matsui 

04/51 - 03/52 เอก - ม.Kwansei Gakuin ญปีุ่ น 

3 Ms.Satomi Imai 06/52 - 03/53 ตร ี นสิติแลกเปลยีน 
สาขาวชิา
ประวัตศิาสตร ์

Gakushuin University Japan 

4 Ms. Cho  Hui  Kim 06/52 - 03/53 ตร ี โครงการแลกเปลยีน Hankuk University of 
Foreign Studies   

เกาหลี  

5 Mr. Hiroaki  Sengoku 06/52 - 03/53 โท - naruto University of  
Education 

ญปีุ่ น 

6 Mr. Daichi  
Yamamoto 

06/52 - 03/53 ตร ี โครงการแลกเปลยีน Osaka  University of 
Foreign Studies 

ญปีุ่ น 

7 Ms.Satomi   Imai 06/52 - 03/53 ตร ี โครงการแลกเปลยีน Osaka  University of 
Foreign Studies 

ญปีุ่ น 

8 Mr. Yasuhito  
Takeuchi 

 06/52 - 03/53 ตร ี  โครงการแลกเปลยีน  Osaka  University of 
Foreign Studies 

 ญปีุ่ น 

9  Mr. Toshihiko  Sato  06/52 - 03/53 ตร ี  โครงการแลกเปลยีน  Osaka  University of 
Foreign Studies 

 ญปีุ่ น 

10  Ms. Hyo  Jeong  
Yum 

 06/52 - 03/53 ตร ี  โครงการแลกเปลยีน  Hankuk University of 
Foreign Studies   

เกาหล ี

12  Mr. Zhu  Tao  06/52 - 03/53 โท ความรว่มมอืทาง
วทิยาศาสตร ์และ
วชิาการ ไทย - จนี 

มหาวทิยาลยั
ภาษาตา่งประเทศปักกงิ 

จนี 

13  Miss Chen  Wenwen  06/52 - 03/53 โท ความรว่มมอืทาง
วทิยาศาสตร ์และ
วชิาการ ไทย – จนี  

มหาวทิยาลยั
ภาษาตา่งประเทศปักกงิ  

จนี 

14 Miss Nie  Wen 06/52 - 03/53 โท ความรว่มมอืทาง
วทิยาศาสตร ์และ
วชิาการ ไทย – จนี 

มหาวทิยาลยัปักกงิ จนี 

15 Miss Li  Fang 06/52 - 03/53 โท ความรว่มมอืทาง
วทิยาศาสตร ์และ
วชิาการ ไทย – จนี 

มหาวทิยาลยัชนชาตยินู
นาน 

จนี 

16 Miss Wu  Wanyu 06/52 - 03/53 โท ความรว่มมอืทาง
วทิยาศาสตร ์และ
วชิาการ ไทย – จนี 

มหาวทิยาลยัชนชาตยินู
นาน 

จนี 

17 Mr. Yang  Song 06/52 - 03/53 โท ความรว่มมอืทาง
วทิยาศาสตร ์และ
วชิาการ ไทย – จนี 

มหาวทิยาลยั
ภาษาตา่งประเทศปักกงิ 

จนี  

18 Miss Wang  Wei 06/52 - 03/53 โท ความรว่มมอืทาง
วทิยาศาสตร ์และ
วชิาการ ไทย - จนี 

มหาวทิยาลยัชนชาตยินู
นาน 

จนี  

19 Miss Akiko kakuta 06/52 - 03/53 โท - Saitami University ญปีุ่ น 
20 Mr. Noah Keone  

Viernes 
06/52 - 03/53 เอก โครงการแลกเปลยีน University of Hawaii at 

Manoa 
อเมรกิา
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นิสิตต่างชาติทศึีกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลยีน นิสิตร่วมฟัง  24 คน 
ลํา
ดบั 

ชอื-สกลุ (ไทย/
องักฤษ)  

ชว่งเวลาที
ศกึษา ระดบั หลกัสตูร ทนุการศกึษา(ถา้ม)ี ประเทศ

1 นายยทูากะ โอมโิอกะ/
Mr. Yutaka Tomioka 

06/50-03/53 โท/ 
ปี 3 

ภาษาศาสตร ์    ศนูยค์วามเป็นเลศิทาง
ภาษา ภาษาศาสตรแ์ละ
วรรณคดคีณะอกัษรศาสตร ์

ญปีุ่ น 

2 นายฟรังซวัส ์ลองเชล
ลา/Mr.Francois 
Langella 

06/51-03/54 โท/ 
ปี 2 

ภาษาศาสตร(์ดว้ยวธิี
พเิศษ) 

   ศนูยค์วามเป็นเลศิทาง
ภาษา ภาษาศาสตรแ์ละ
วรรณคดคีณะอกัษรศาสตร ์

ฝรังเศส

3 นส.นัทซกุ ิมัทซอู ิ
Miss Natsuki Matsui 

06/52-03/53  เอก/ 
ปี1 

ภาษาศาสตร ์
(research only)  

  ญปีุ่ น 

4  นายเกา เหยยีน/
Mr.Gao Yan 

06/52-03/03  เอก/ 
ปี1 

ภาษาศาสตร ์(ดว้ยวธิี
พเิศษ)  

  จนี  

5  นายจาโคโม เมาร ิ 10/48–10/52  เอก/ 
ปี5 

ไทยศกึษา    อติาล ี 

6  นายตาน หล ี 06/50–03/54  โท/ 
ปี3 

ไทยศกึษา    จนี  

7 นายซาร ์ซาร ์มนิ ทอร ์ 06/50–03/54 โท/ 
ปี3 

ไทยศกึษา  TICA (Thailand 
International 
Developmet  
Cooperation Agency) 

พมา่ 

8  นางสาวเอลเลอ ออ
ไซม ์

06/50–03/54 เอก/ 
ปี3 

ไทยศกึษา   นอรเ์วย์

9 นางซาบรนิา ชอว ์ 06/50-03/54 เอก/ 
ปี3 

ไทยศกึษา   คานาดา

10 นายเสง่ วนิ 06/50-03/54 เอก/ 
ปี3 

ไทยศกึษา   พมา่ 

11 นายโจเอล นาธาเนลี 
เอคนิส ์

06/51-03/55 โท/ 
ปี2 

ไทยศกึษา   อเมรกิา

12 นางสาวหยา่-ถงิ หยาง 06/51-03/55 โท/ 
ปี2 

ไทยศกึษา   ไตห้วัน

13 ฮร็อน สเตอรล์อกดอต
ตรี ์

06/51-03/55 โท/ 
ปี2 

ไทยศกึษา   ไอซแล
นด ์

14 Mr.Hideki Yamamoto 06/51-03/55 โท/ 
ปี2 

ไทยศกึษา   ญปีุ่ น 

15 Miss Soe Thuzar 
Myint 

06/51-03/55 โท/ 
ปี2 

ไทยศกึษา TICA (Thailand 
International 
Developmet  
Cooperation Agency) 

พมา่ 

16 นายเนตรา นูเพน 06/51-03/55 โท/ 
ปี2 

ไทยศกึษา TICA (Thailand 
International 
Developmet  
Cooperation Agency) 

เนปาล 

17 นางมังกาลา ปราทาน 06/51-03/55 โท/ 
ปี2 

ไทยศกึษา TICA (Thailand 
International 
Developmet  
Cooperation Agency) 

เนปาล 

18 นางสาวรเีบคกา แอนน ์
วคิเกอร ์

06/51-03-55 โท/ 
ปี 2 

ไทยศกึษา   อเมรกิา

19 นายแพททรคิ ออง เป 
เหวนิ 

06/52-03/56 โท/ 
ปี 1 

ไทยศกึษา   สงิคโปร์

20 นางสาวอนันา อนัเดรเย
วนา เลชนาวา 

06/52-03/56 โท/ 
ปี 1 

ไทยศกึษา   รัสเซยี 

21 นายศวิา แวน แชเ่ตยีว 06/52-03/56 โท/ 
ปี 1 

ไทยศกึษา   อเมรกิา

22 นางซวิหง ฉนิ 06/50-03/54 เอก/ 
ปี4 

ไทยศกึษา ความรว่มมอืทาง
วทิยาศาสตร ์และวชิาการ 
ไทย-จนี 

จนี 

23 นายทาคาโทช ิอสุกึ ิ 06/52-03/56 โท/ 
ปี1 

ภาษาญปีุ่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

  ญปีุ่ น 

24 นายเรออิจี ีโอรอิ ิ 06/50-03/54 โท/ 
ปี3 

พทุธศาสนศ์กึษา   ญปีุ่ น 
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2.3 สรุปผลการดาํเนินการดานความเสีย่งท่ีเกิดข้ึนและผลลัพธดานความเส่ียง  
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บทท่ี 3  

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ผลการดาํเนินการตามตัวชีวดั (ตัวชีวดัตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน) ปีงบฯ 2552 103 

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและผลการดาํเนินงาน 3 ปีทีผ่านมา 
3.2 การประเมิน และวเิคราะห์ตนเองตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทียบ 112 

3.3 สรุปผลสัมฤทธิ จุดเด่น จุดทีควรพฒันา และวธีิปฏิบัติทีด ี 116
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3.1 ผลการดาํเนินการตามตวัช้ีวัด (ตัวช้ีวัดตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน)      
ปงบฯ 2552 เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดาํเนินงาน 3 ปท่ีผานมา 

 

 ในปีงบประมาณ 2552 ไดมี้การเกบ็บนัทึกขอ้มูลตวัชีวดั CU-QA จากหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัตวัชีวดันนัๆ ผลการ
ดาํเนินการ มีดงันี 
 
เสาที่ 1 หลักสูตร การเรยีนการสอน และบัณฑิต  

ในปีงบประมาณ 2552 คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการเพือพฒันาและประกนัคุณภาพหลกัสูตร รวมทงัพฒันาการ
เรียนการสอน ดงันี 
1. การตรวจประเมนิหลกัสูตรตามตวัชีวดั CU-CQA 

มีการตรวจหลกัสูตรตามตวัชีวดัของระบบคุณภาพ  CU-CQA โดยคณะกรรมการทีคณะไดแ้ต่งตงัขึน  หลกัสูตรที
ไดรั้บการตรวจจาํนวน 3 หลกัสูตร  ซึงเปิดใชม้านานกวา่ 5 ปี ไดแ้ก่ 

1.1 หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2543)  ของภาควชิาภาษาไทย 
1.2 หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2545)  

ของศนูยไ์ทยศึกษา  
1.3 หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) 

ของศนูยว์รรณคดีศึกษา 
ทงัสามหลกัสูตรไดป้ระเมินตนเองตามตวัชีวดัของ CU-CQA คณะกรรมการฯไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงและพฒันาแต่ละหลกัสูตร 
 

2. การปรับปรุงหลกัสูตร มีทงัหมด 6 หลกัสูตร เป็นระดบัปริญญาโท 5 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก 1 หลกัสูตร 
2.1 หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2551)  ของภาควชิาบรรณารักษศาสตร์  
2.2 หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ของภาควิชา

ประวติัศาสตร์ 
2.3 หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ของภาควิชา

ประวติัศาสตร์ 
2.4 หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ของภาควชิา

ภาษาองักฤษ 
2.5 หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแปลและการล่าม (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552)  ของศนูย์

การแปลและการล่าม 
2.6 หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาเยอรมนั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)  ของภาควชิา

ภาษาตะวนัตก 
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เสาที่ 3  การใหบริการและการสนับสนุน    

ตวัชีวดัคุณภาพ 
 ตวัชีวัดคุณภาพ ปีงบ 53 ข้อมูลปีงบ 52 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

No. 15 KQIs เป้าปีหน้า เป้า ผล 2551 2550 2549 

KQI 

Ss1 

จํานวนผู้ รับบริการทีแสดงความ

ประทบัใจในบริการ / จํานวนแบบ

ประเมินทงัหมด 

14 % 41% 43.40% 73.12% 

 

64.80% 78.94% 

KQI 

Ss2 

จํานวนครังในการเข้าเยียมชมดู

งานจากหน่วยงานภายนอก 

19 19 23 27 17 6 

KQI 

Ss3 

ระดบัความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการทีมีตอ่การให้บริการ 

4.31 3.92 

 

4.00 3.68 4.07 

 

3.45 

KQI 

Ss4 

จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบ

ระยะเวลาในการให้บริการทีลดลง 

5 4 5 2 4 0 

KQI 

Ss5 

ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนอง

ตอ่การร้องขอ คําร้อง ข้อเสนอแนะ 

1 สปัดาห์ 

7 วนั 

1 สปัดาห์ 

7.75 วนั 

1 สปัดาห์ 

7.5 วนั 

1 สปัดาห์ 

6 วนั 

8.6 วนั 1 สปัดาห์ 

 

KQI 

Ss6 

จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนัตอน

การให้บริการทีลดลง 

5 5 7 2 5 6 

KQI 

Ss7 

จํานวนขนัตอนและ/หรือกฎ และ/

หรือระเบียบทีปรับปรุงเพือเพิม

คณุภาพการให้บริการ 

7 4 8 4 8 6 

KQI 

Ss8 

จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการ

ใหม่ๆ  

6 8 13 0 5 2 

KQI 

Ss9 

จํานวนช่องทางในการให้บริการ 5 4 5 9 9 7 

KQI 

Ss10 

ร้อยละการให้บริการ on line / การ

บริการทงัหมด 

17.5 15 

 

20 

 

30 20 20% 

KQI 

Ss11 

ร้อยละการให้บริการ self-service 

/ การบริการทงัหมด 

36.66 30 32.33 57 20 80% 

KQI 

Ss12 

ร้อยละการให้บริการ one stop 

service / การบริการทงัหมด 

10 10 10 

 

0 10% 0 

KQI 

Ss13 

จํานวนครังและ/หรือช่องทาง และ/

หรือวิธีการใหมใ่นการสือสารให้

ข้อมลูแก่ผู้ รับบริการ 

7 ช่องทาง/

500 ครัง 

6 ช่องทาง/

30 ครัง 

6 ช่องทาง/

565 ครัง 

2 1 2 

KQI 

Ss14 

ร้อยละการลดลงของการใช้

เอกสารของผู้ รับบริการ 

25% 12.5% 42.5% 40% 10% 10% 

KQI 

Ss15 

จํานวนกิจกรรมทมีีการใช้เอกสาร

ของผู้ รับบริการลดลง 

4 กิจกรรม 3 กิจกรรม 5 กิจกรรม 2 4 2 
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ตวัชีวดัความเสียง 
 ตวัชีวัดความเสียง ปีงบ 53 ข้อมูลปีงบ 52 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

No. 8 KRIs เป้าปีหน้า เป้า ผล 2551 2550 2549 

KRI 

Ss1 

ร้อยละของผู้ รับบริการทีได้รับผล

จากความผิดพลาดของการ

ให้บริการ 

0 0 10.3% 0.66% 0 7.69% 

KRI 

Ss2 

ร้อยละจํานวนครังข้อผิดพลาดใน

การให้บริการ / จํานวนการ

ให้บริการทงัหมด 

0 0 0.6% 0.66% 0 7.69% 

KRI 

Ss3 

ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง 

เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการที

ต้องแก้ไขซํา / ปัญหาทีต้องแก้ไข

ทงัหมด 

0 0 0 0 0 0 

KRI 

Ss4 

ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง 

เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการที

ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข / ปัญหาที

ต้องแก้ไขทงัหมด 

10 20 3 0 10.7% 20% 

KRI 

Ss5 

จํานวนครังทีผู้ รับบริการร้องทกุข์-

ร้องเรียน 

10 12 9 3 3 15 

KRI 

Ss6 

จํานวนครังความบกพร่องทีพบ

จากการสุม่ตรวจ 

0 0 0 0 0 0 

KRI 

Ss7 

จํานวนครังทีไมส่ามารถให้บริการ

ได้ตามทีกําหนดไว้ 

0 0 2 25 0 0 

KRI 

Ss8 

จํานวนครังทีเกิดการร้องเรียนเรือง

การไมไ่ด้รับข้อมลูข่าวสาร 

0 0 0 0 1 0 
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เสาที่ 4  งานบริการวิชาการ     

ตวัชีวดัคุณภาพ 
  ปีงบ 53 ข้อมูลปีงบ 52 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

No. 20 KQIs เป้าปี 53 เป้าปี 52 ผล 2551 2550 2549 

KQI 

Sa1 

จํานวนการบริการวิชาการทีแล้วเสร็จ  

(ระดบัชาติ-ระดบันานาชาติ) / 

จํานวนบริการทงัหมด  

91/300 58/200 95/300 42 (40-2) / 

47(89.36%) 

42% 

(36-6)/48 

35 

KQI 

Sa2 

จํานวนการบริการทีสนองตอบตอ่

ความต้องการของสงัคมในรอบปี / 

จํานวนบริการทงัหมดในรอบปี 

300/300 100/100 300/300 100 100% 100% 

KQI 

Sa3 

จํานวนการบริการทีมีความร่วมมือ

กบัหน่วยงาน–องค์กรในระดบัชาติ / 

จํานวนบริการทงัหมด 

17/300 10/100 67/300 13 / 47 

หรือ 

27.65% 

14/48 

หรือ 

29.16% 

27.02% 

KQI 

Sa4 

จํานวนข้อตกลง-ความร่วมมือ / ปี 19 10 25 11 13 16 

KQI 

Sa5 

จํานวนหน่วยงานทีมาเยียมชมดงูาน 

/ปี 

10 0 23 31 17 18 

KQI 

Sa6 

จํานวนรางวลัทีได้รับ / ปี 0 0 0 0 0 0 

KQI 

Sa7 

ระดบัคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวก

ของผู้ รับบริการ-สงัคมทีมีตอ่

หน่วยงาน 

4.3 5 4.3 4.0 4.0 4.0 

KQI 

Sa8 

เปอร์เซน็ต์การดําเนินการให้บรรลุ

ตามแผนการสือสารการตลาดแบบ

ประสมประสาน 

0 0 0 ไมไ่ด้ 

จดัทํา 

แผน 

70.0% - 

 

KQI 

Sa9 

คา่ใช้จ่ายตอ่จํานวนบคุลากรประจํา 

(บาท/คน) 

   99,884 304,386 109,045.05 

KQI 

Sa10 

รายรับ/ปี    29 ล้าน 17.6 ล้าน 12.3 ล้าน 1,749,132 

 

KQI 

Sa11 

รายรับตอ่จํานวนบคุลากรประจํา 

(บาท/คน) 

   1.0 ล้าน 356,769 437,283 

KQI 

Sa12 

จํานวนผู้ รับบริการ (จํานวนคน/ปี) 108,230 100,000 84,637 

(4,154) 

3,049 6,683 6.339 

KQI 

Sa13 

จํานวนผู้ รับบริการทีกลบัมาใช้บริการ

ซํา / จํานวนทงัหมด 

97,998 100,000 74,743 15.08% 19.71% 30% 

KQI 

Sa14 

จํานวนการบริการทีสามารถสง่มอบ

ได้ตามเงือนไขทกุประการ/ จํานวน

ทงัหมด 

203 100 205 98.36% 99.62% 100% 
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  ปีงบ 53 ข้อมูลปีงบ 52 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
No. 20 KQIs เป้าปี 53 เป้าปี 52 ผล 2551 2550 2549 

KQI 

Sa15 

จํานวนผู้ รับบริการทีได้รับประโยชน์ 

โดยมิได้คาดหวงัผลกําไร (จํานวน

หน่วยงาน) / ปี 

0 0 0 4 0 5 

KQI 

Sa16 

จํานวนบคุลากรภายนอก/องค์กร (ที

ด้อยโอกาส) ทีได้รับการพฒันา/ปี 

1 0 1 0 0 0 

KQI 

Sa17 

จํานวนโครงการด้าน

ศิลปะวฒันธรรม/ปี 

33 0 37 13 24 15 

KQI 

Sa18 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการที

มีตอ่การบริการ  

4.3 5 4.3 4.11 4.0 4 

KQI 

Sa19 

การได้รับการรับรอง มี มี มี มี มี มี 

KQI 

Sa20 

การมีแนวปฏิบติัด้านจรรยาบรรณ มี มี มี มี มี มี 

 
ตวัชีวดัความเสียง 

  ปีงบ 53 ข้อมูลปีงบ 52 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
No. 20 KQIs เป้าปี 53 เป้าปี 52 ผล 2551 2550 2549 

KRI 

Sa1 

จํานวนงานบริการฯ ทีมีรายจ่ายเหนือ

รายได้/จํานวนโครงการทงัหมด         

0 0 0 0 0 0 

KRI 

Sa2 

จํานวนผู้ รับบริการระดบัองค์กรทีไม่

กลบัมาใช้บริการอีกในช่วง 5 ปี / 

จํานวนทงัหมด 

0 0 7 5 5 ไมมี่ข้อมลู 

KRI 

Sa3 

จํานวนครังทีถกูร้องเรียน และ/หรือ

ดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวน

ทงัหมด 

0 0 0 0 0 0 

KRI 

Sa4 

จํานวนครังทีให้ข้อมลูทางวิชาการ

ผิดพลาด / ปี 

0 0 0 0 0 0 
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ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน : 3 KQI   1 KRI  

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั 
ข้อมูล/แหล่งข้อมูลทีใช้
ประกอบในการคาํนวณ

ค่าตวัชีวดั 
ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 

รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(52) 

เป้าหมาย
ปีปัจจบุนั 

(52) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2551 2550 2549 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
1.1 

รอ้ยละของการบรรลุ
เป้าหมายตาม
ตวัชวีดัของการ
ปฏบิตังิาน/ปฏบิตัิ
ราชการประจาํปีที
กาํหนด (SDA) 

47.44 
(78.97) 

≥80% 82.52% 74.70% 76% รายงาน SDA ของ
ฝา่ยวางแผน 

จาํนวนตวัชวีดัทบีรรลุ
เป้าหมาย 37 ตวั 
จาํนวนตวัชวีดัทงัหมด 78 ตวั 

KQI 
1.2 

จาํนวนงานทไีดร้บั
การปรบัปรงุเพอืเพมิ
ประสทิธภิาพ 

20 5 11 11 9 รายงานกจิกรรม
คุณภาพประจาํวนั 

ฝา่ยบรหิาร 2 งาน 
ฝา่ยประกนัคุณภาพ 2 งาน 
ฝา่ยวางแผน/ฝา่ยประกนั
คุณภาพ 1 งาน 
ปรชัญา 3 งาน 
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 1 งาน 
ภาษาศาสตร ์2 งาน 
ภาษาไทย 2 งาน 
ภาษาองักฤษ 1 งาน 
บรรณารกัษศาสตร ์1 งาน 
บรหิารและธุรการ 1 งาน 
ศนูยส์ารนิเทศ 3 งาน 
ไทยศกึษา 1 งาน 

KQI 
1.4  

ระดบัความพงึพอใจ
ของบุคลากรทมีตี่อ
การบรหิารจดัการ 

3.5 3.75 ไมม่กีาร
ประเมนิ 

3.66 3.66 ผลการสาํรวจจาก
มหาวทิยาลยั 

ผลการสาํรวจจาก
มหาวทิยาลยั 

KRI 
1.1 

จาํนวนครงัทมีกีาร
รายงานเหตุการณ์ที
ไมป่กต ิ(Incident 
Report) 

2 2 1 15 0 แฟ้มการบรหิารความ
เสยีงของฝา่ยประกนั
คุณภาพ 

ไฟฟ้าดบั > 1 ชวัโมง ท ี
อาคารมหาวชริาวุธ 1 ครงั 
อาคารบรมราชกุมาร ี1 ครงั 
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ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศและความรู : 2 KQI   1 KRI 

คาตัวชีว้ัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต รหัส
ตัวชี้วดั 

รายการตัวชีว้ัด รอบการรายงาน
ปจจุบัน (52) 

เปาหมาย
ปปจจุบัน 

(52) 2551 2550 2549 

ขอมูล/
แหลงขอมูลท่ีใช
ประกอบในการ
คํานวณคา
ตัวชี้วดั 

คาขอมูลของปปจจุบัน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
2.1  

คาใชจายดาน IT/
คาใชจายทั้งหมดตอป  
(Hardware+Humanware 
+Software)  

2,865,572.05 : 
87,176,706.17  

2.8 ลาน N/A* N/A* N/A* ขอมูลจากฝาย
วางแผนฯและ 
งานคลังและ
พัสดุ 

คา Hardware+Software= 
1,179,572.05 
คาใชจายบุคลากร = 
1,686,000 
คาใชจายทั้งหมดไมรวมงบ
ลงทุน = 87,176,706.17 

KQI 
2.2  

จํานวนกิจกรรมที่มีการ
ใช KM ในการ
แลกเปลีย่นเรียนรูดวย
รูปแบบตางๆ** 

10 5 N/A* N/A* N/A* รายงานกิจกรรม
คุณภาพ
ประจําวัน 

ฝายวิจัย 5 คร้ัง 
ฝายวิชาการ 1 คร้ัง 
ฝายประกันคุณภาพ 1 คร้ัง 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง 
ภาควิชาภาษาศาสตร 1คร้ัง 

KRI 
2.1 

จํานวนครั้งที่ระบบ IT 
เสียฉุกเฉิน 

3 0 7 4 8 บันทึกความ
ผิดปกติศูนย
คอมพิวเตอร 

เดือนมิถุนายน 1 คร้ัง 
เดือนกันยายน 2 คร้ัง 

*ไมมีขอมูลเนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ปรับปรุงใหม 
** ดูรายละเอียดเพิม่เติมในภาคผนวก 
 

ฐานที่ 3 การบริหารสินทรพัย และกายภาพ  : 1 KQI   1 KRI 

คาตัวชีว้ัด 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต รหัส
ตัวชี้วดั 

รายการตัวชีว้ัด รอบการ
รายงานปจจุบัน 

(52) 

เปาหมาย
ปปจจุบัน 

(52) 2551 2550 2549 

ขอมูล/
แหลงขอมูลท่ีใช
ประกอบในการ
คํานวณคา
ตัวชี้วดั 

คาขอมูลของปปจจุบัน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
3.1  

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอ
การบริหารสินทรัพย
และกายภาพ  

3.48 3.75 ไมมีการ
ประเมิน 

3.53 3.53 ผลการสํารวจ
จาก
มหาวิทยาลัย 

3.48 

KRI 
3.1  

มูลคาการซอมแซม
สินทรัพย/คาใชจาย
ทั้งหมดตอป (ไมรวม
งบลงทุน) 

408,928.45 : 
87,176,706.17  

≤100,000  388,000 :  
558,689 
บาท 

 15,000 : 
13,926 
บาท  

 350,900 :  
408,960 
บาท  

รายงานจาก
ฝายการเงิน 

คาซอมครุภัณฑ และ
คาซอมยานพาหนะ= 
408,928.45 
คาใชจายทั้งหมดไม
รวมงบลงทุน = 
87,176,706.17  

 
 



110 

 

ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล : 3 KQI   2  KRI 

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั 
ข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ทีใช้ประกอบใน
การคาํนวณค่า

ตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(52) 

เป้าหมา
ยปี

ปัจจบุนั 
(52) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2551 2550 2549 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
4.1 

รอ้ยละคา่ใชจ้า่ยพฒันา
บุคลากร (สายสนบัสนุน) 
/คา่ใชจ้า่ยทงัหมด (ไม่
รวมงบลงทุน)  

8.18% ≥10% 13.70% 19.70% 12.33% ขอ้มลูจากฝา่ย
วางแผนฯ และ
งานคลงัและ
พสัดุ 

สมัมนาบุคลากร(สายสนบัสนุน) 
262,355.93 
เงนิเดอืนงบรายได ้615,771.71 
เงนิเดอืนงบแผน่ดนิ 709,440 
คา่ใชจ้า่ยทงัหมด87,176,706.17 

KQI 
4.2 

ระดบัความพงึพอใจของ
บุคลากรทมีตี่อระบบ
บรหิาร(ทรพัยากรบุคคล) 

3.38 3.75 ไมม่กีาร
ประเมนิ 

3.56 3.56 ผลการสาํรวจจาก
มหาวทิยาลยั 

3.38 

KQI 
4.3 

รอ้ยละบุคลากร (สาย
สนบัสนุน) ทไีดร้บัการ
พฒันาความรู ้/ ทกัษะ 

87.72% ≥90% 80% 95% 90% ขอ้มลูจากงาน
บรหิารและธุรการ 

สมัมนาบุคลากร(สาย
สนบัสนุน) 

KRI 
4.1 

อตัราการลาออกของ
บุคลากร (ทุกประเภท) 

2.58 % ≤ 5% 5.86% 8% 6.39% ขอ้มลูจากงาน
บรหิารและธุรการ 

อาจารย ์3 คน / 189 คน 
เจา้หน้าท ี8 คน / 238 คน 

KRI 
4.3 

จาํนวนรอ้งทุกข ์- 
รอ้งเรยีนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี 

0 ≤ 5 2 22 12 แฟ้มเรอืง
รอ้งเรยีน 

บุคลากรในทนีีหมายถงึ
บุคลากรภายในคณะ ขอ้
รอ้งเรยีนจากบุคลากรภายใน
คณะทมีาจากตูร้บัขอ้คดิเหน็/
ขอ้รอ้งเรยีน  

 

ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน : 1 KQI 1 KRI 

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลที
ใช้ประกอบใน
การคาํนวณ
ค่าตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(52) 

เป้าหมาย
ปีปัจจบุนั 

(52) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2551 2550 2549 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
5.1 

รอ้ยละของ
งบประมาณใชจ้รงิ/
งบประมาณทไีดร้บั 

87.5 ลา้น: 
135 ลา้น 
=64.81% 

100 ลา้น: 
130 ลา้น 
=76% 

92 ลา้น: 
124.7 ลา้น 
=73.77% 

92 ลา้น: 
123 ลา้น 
=74.80% 

90 ลา้น: 
124 ลา้น 
=72.58%  

ขอ้มลูจาก
ฝา่ยวางแผน 
และฝา่ย
การเงนิ 

งบรายไดปี้ 52  
= 39,363,736.56 
งบแผน่ดนิปี 52  
= 48,113,469.61  
รวมใชจ้รงิ  
= 87,477,206.17 
งบประมาณทไีดร้บั  
= 135,012,800 

KRI 
5.1 

คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร
(ทุกประเภท)/
คา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

 45.7 : 
87.5  

40 ลา้น : 
85 ลา้น 

N/A* N/A* N/A* ขอ้มลูจาก
ฝา่ยวางแผน 
และฝา่ย
การเงนิ 

คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร  
= 45,720,437.06  
คา่ใชจ้า่ยทงัหมด  
= 87,477,206.17  

*ไม่มีขอ้มูลเนืองจากเป็นตวัชีวดัทีปรับปรุงใหม่ 
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ฐานที่ 6 การตรวจตดิตามการปองกันและการรับมือ : 3 KQI  2  KRI 

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั 
ข้อมูล/แหล่งข้อมูลทีใช้

ประกอบในการคาํนวณค่า
ตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปี
ปัจจบุนั 

รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(52) 

เป้าหมาย
ปีปัจจบุนั 

(52) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2551 2550 2549 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
6.1 

รอ้ยละของหวัขอ้การ
ปรบัปรงุทเีกดิขนึจรงิ
ภายหลงัการตรวจ
ประเมนิ 

100% 100% 80% 100% 100% ขอ้มลูจากทุกหน่วยงานที
ไดร้บัการตรวจคุณภาพ 

ทุกขอ้ทผีูต้รวจ
ประเมนิ
เสนอแนะและ
ไดด้าํเนินการ
แลว้ทุก
หน่วยงาน 

KQI 
6.2 

ระดบัความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร และ
บุคลากร 

3.49 3.5 3.68 3.22 3.22 ผลการสาํรวจจาก
มหาวทิยาลยั 

3.49 

KQI 
6.4 

ระยะเวลาโดยเฉลยีใน
การสนองตอบต่อขอ้
รอ้งเรยีน  

การสนองตอบ 
= 6 วนั 

การปฏบิตักิาร 
= 8.2 วนั 

≤ 2 สปัดาห ์
ทงัสองกรณ ี

การสนองตอบ 
=  6  วนั 
การปฏบิตักิาร 
=  14  วนั 

เวลาเฉลยี =  
8.6 วนัทงัสอง

กรณ ี

การ
สนองตอบ 

= 1 
สปัดาห ์
การ

ปฏบิตักิาร 
= 3 

สปัดาห ์

ขอ้มลูจากฝา่ยประกนั
คุณภาพ 

การสนองตอบ = 
6 วนั 
การปฏบิตักิาร = 
8.2 วนั 

KRI 
6.1 

รอ้ยละประเดน็ความ
เสยีงในระดบัสงูทยีงั
ไมไ่ดด้าํเนินการรบัมอื 

0% 0% 0% 0% 25% แผนและรายงานผลการ
ดาํเนินการบรหิารจดัการ
ความเสยีงและวางระบบการ
ควบคุมภายใน ประจาํปี
งบประมาณ 2552 

ความเสยีงทุกขอ้ใน
ดา้นการเงนิ
งบประมาณ  
การเรยีนการสอน 
การวจิยั การ
บรหิาร 

KRI 
6.3 

จาํนวนขอ้รอ้งทุกข ์– 
รอ้งเรยีนจาก
ผูร้บับรกิาร ต่อปี 

5 ฉบบั 3 ฉบบั 3 ฉบบั 25 ฉบบั 15 ฉบบั แฟ้มรายงานขอ้คดิเหน็/ 
ขอ้รอ้งเรยีน 

5 ฉบบั 
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3.2 การประเมนิ และวิเคราะหตนเองตามตวัช้ีวัดเชิงเปรยีบเทียบ 
จากผลการดาํเนินงานตามตวัชีวดั CU-QA 84 Model : 4 เสา 6 ฐาน ทีกล่าวมาในขอ้ 3.1 ขา้งตน้ เมือพิจารณาเชิง

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและผลการดาํเนินงานในรอบ 3 ปีทีผา่นมา พบวา่มีการดาํเนินงานบางเรืองทีน่าสนใจควรแก่การ
กล่าวถึงดงัต่อไปนี 

แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

เสา 3 การให้บริการและการสนับสนุน 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดใน
กลุ่ม 

8 KRIs   15 KQIs 

รหสัตวัชีวดั 
 

สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2552 2551 2550 2549 

KQI Ss8 จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหม่ๆ  8 13 0 5 2 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 คณะอกัษรศาสตร์มีการพฒันาคุณภาพของระบบการใหบ้ริการและสนบัสนุนอยา่งต่อเนือง ในปีงบประมาณ 2552 
นี หน่วยงานทีมีภาระกิจในการใหบ้ริการสนบัสนุน มีบริการใหม่เพิมขึนมากกวา่เป้าหมายทีตงัไว ้โดยบริการใหม่ๆจาํนวน
มาก มาจากศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ นบัเป็นตวัอยา่งการใหบ้ริการเชิงรุกทีดีของการบริหารงานหอ้งสมุดสมยัใหม่ บริการ
ใหม่ของหน่วยงานต่างๆในคณะอกัษรศาสตร์ มีดงันี 
ฝ่ายการเงินและการคลงั 1 บริการ 
ศนูยค์อมพิวเตอร์ฯ  1 บริการ (ปรับปรุงเครือมคอมพิวเตอร์สาํหรับริการนิสิตจาก 65 เครืองเป็น 100 เครือง) 
ศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์  11 บริการ มีรายละเอียดดงันี 

1. บริการจดัส่งสาํเนาหนา้สารบญัวารสารใหม่ทาง e-mail 
2. บริการส่งเอกสารใหอ้าจารยถึ์งโตะ๊ทาํงาน 
3. บริการใหผู้ใ้ชย้มืหนงัสือต่อไดด้ว้ยตนเองฝ่านหนา้จอ Web OPAC 
4. จดัมุมหนงัสือใหม่ โดยมีใบจองยมืใหผู้ใ้ชล้งชือยมืตามลาํดบั 
5. บริการคู่มือสอบ TOEFL และ CU-TEP พร้อมเครืองคอมพิวเตอร์และหูฟัง 
6. มุมนกัวจิยัสาํหรับนิสิตบณัฑิตศึกษา มีผูใ้ชบ้ริการวนัละ 5 คน 
7. มุมทาํงานสาํหรับอาจารยพิ์เศษชาวต่างประเทศ มีอาจารยม์าใชบ้ริการ 3 คน 
8. มุมสบาย Play and Learn Corridor มีผูใ้ชบ้ริการวนันละ 7 คน 
9. ปรับเปลียนหอ้งปฏิบติัการสารนิเทศ เป็นหอ้งประชุม ฝึกอบรม 
10. มุมกาแฟไวใ้หบ้ริการนิสิต คณาจารย ์ทีบริเวณระเบียงชนั 2 
11. มุมปฏิบติัศาสนกิจทีเป็นสัดส่วนเงียบสงบ อยูบ่นชนั 3 

 
 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

เสาท ี4  งานบริการวชิาการ 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดใน
กลุ่ม 

20 KQIs   4 KRIs 

รหสัตวัชีวดั 
 

สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2552 2551 2550 2549 

KQI Sa10 รายรับ/ปี   13 ล้าน 29.3 ล้าน 17.6 ล้าน 12.3 ล้าน 1,749,132 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 คณะอกัษรศาสตร์มีการพฒันาการใหบ้ริการวิชาการทีดีมาก และหากตรวจสอบรายชือโครงการบริการวิชาการ
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีทีผา่นมา จะพบวา่มีบริการวชิาการใหม่ๆ น่าสนใจเพิมขึนจาํนวนมาก แมว้า่ในระหวา่งปี จะมี
โครงการบริการวชิาการทีขอปรับโครงการ เช่น ขอเปิดโครงการใหม่ ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ ซึงการปรับปรุงโครงการ
ต่างๆนี ดาํเนินการใหท้นัสถานการณ์ปัจจุบนั ทงันี ในระยะหลงั จะพบวา่มีโครงการบริการวชิาการทีปิดไปเนืองจากมีผูเ้รียน
จาํนวนนอ้ย หรือเป็นหลกัสูตรขนัสูง หรือหลกัสูตรทีมีผูส้นใจเฉพาะดา้นจริงๆ ซึงมีจาํนวนนอ้ย ทาํใหไ้ม่สามารถเปิด
โครงการได ้นอกจากนี ในระยะหลงั มีการวิเคราะห์กนัวา่ ผูเ้ขา้รับบริการอาจมีปัญหาทีจอดรถ เนืองจากอาคารมหาจกัรีสิริน
ธร อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บบริการจึงตอ้งจอดรถไกล อยา่งไรกดี็ คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์มีความเห็น
วา่ น่าจะมีการประชุมเรืองบริการวชิาการโดยเฉพาะเป็นวาระพิเศษในโอกาสต่อไป  
 

แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี1  การบริหารจัดการหน่วยงาน 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดใน
กลุ่ม 

 3 KQI   1 KRI 

รหสัตวัชีวดั 
 

สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2552 2551 2550 2549 

KQI 1.1 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัชวีดั
ของการปฏบิตังิาน/ปฏบิตัริาชการประจาํปี
ทกีาํหนด (SDA) 

 ≥80% 47.44 
(78.97) 

82.52% 74.70% 76% 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2552 นี คณะอกัษรศาสตร์ ดาํเนินการตามเป้าหมายตวัชีวดัการปฏิบติังาน SDA ไดน้อ้ย ทงันี 
เนืองจากฐานในการคาํนวนในปีนี ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัขอ้มูลตวัชีวดัของสกอ. ทีกาํหนดใหต้วัชีวดัแต่ละตวั ตอ้งบรรลุเป้าหมาย    
ที 100 % เท่านนั จึงจะนบัเป็นตวัชีวดัทีบรรลุเป้าหมาย ซึงแตกต่างจากการคาํนวณค่าการบรรลุเป้าหมายในปีก่อนๆ ทีคาํนวณ
การดาํเนินการในตวัชีวดันนัๆที 80 % ทงันี เมือศึกษาดูรายงาน SDA แลว้ พบวา่ มีขอ้มูลหลายตวัชีวดัทีอาจรายงานคลาดเคลือน 
และเป้าหมายทีตงัไวห้ลายตวัชีวดั เป็นตวัชีวดัทีไดต้งัเป้าหมายไวโ้ดยคณะบริหารชุดก่อน ซึงน่าจะมีแหล่งขอ้มูลทีใชใ้นการ
ตงัเป้าหมาย คณะผูบ้ริหารชุดปัจจุบนั อาจตอ้งศึกษาระบบงานเพิมเติมเพือใหร้วบรวมขอ้มูลใหไ้ดค้รบถว้นสมบูรณ์ 
 
 

หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 
 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี2 การบริหารข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดใน
กลุ่ม 

 2 KQI   1 KRI 

รหสัตวัชีวดั 
รายการตวัชีวดั 

สถานะ เป้าหมาย 
ค่าตวัชีวดั 

2552 2551 2550 2549 

KQI 2.2  จาํนวนกจิกรรมทมีกีารใช ้KM ในการ
แลกเปลยีนเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบต่างๆ 

 5 11 N/A N/A N/A 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2552 นี คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมทีมีการใช ้KM ในการแลกเปลียนเรียนรู้จาํนวนมาก กิจกรรม 
KM ทีจดั มีรายละเอียด ดงันี 
 

ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย จัดบรรยายพเิศษเรอืง “นโยบายวจัิยของมหาวทิยาลยั” 
โดย ศ.ดร.เกอื วงศบ์ญุสนิ  

พฤหสับดที ี20 พฤศจกิายน พ.ศ.
2551 ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย จัดบรรยายพเิศษ เรอืง “เหตใุดเรอืงผูส้งูอายจุงึเป็น
ประเด็นวจัิยเรง่ดว่นในปัจจบุนั” ผศ.ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา คณะ
เศรษฐศาสตร ์จฬุาฯ เป็นวทิยากร 

พฤหสับดที ี18 ธันวาคม พ.ศ.
2551 
ณ หอ้ง 708 อาคารบรมราชกมุาร ี

ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย จัดบรรยายพเิศษเรอืง “E-book: การนําเสนอผลงาน
วชิาการรปูแบบใหม”่ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ เปรมสมทิธ ิผูอํ้านวยการสถาบนัวทิย
บรกิาร เป็นผูบ้รรยาย 

วันพฤหสับดที ี22 มกราคม พ.ศ.
2552 ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย"แหลง่ทนุสําหรับทําวจัิยในตา่งประเทศ" พฤหสับดที ี25 ม.ิย. 52 หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี เวลา 
12.00-14.00 น. 

ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย คณะอกัษรศาสตร ์จัดบรรยายพเิศษ เรอืง “แหลง่ทนุ
สําหรับการทําวจัิยในตา่งประเทศ” โดย รศ.ดร.กงิกาญจน ์เทพกาญจนา รศ.
ดร.โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์และ อ.ดร.วาสนา วงศส์รุวัฒน ์ 

วันพฤหสับด ี25 มถินุายน พ.ศ. 
2552 ณ หอ้ง 707  
อาคารบรมราชกมุาร ี

ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย คณะอกัษรศาสตร ์จัดบรรยายพเิศษ เรอืง “มาตรฐาน
อา้งองิในการเรยีนการสอนภาษาและการประเมนิความสามารถทางภาษาที
พัฒนาขนึในทวปียโุรป (The Common European Framework of 
Reference)” โดย ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.ปราณี กลุละวณชิย ์ 

วันพฤหสับด ี2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

ฝ่ายวชิาการ อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรอืง การผลติสอืการสอนในรปูแบบสอือเิล็กทรอนกิส ์ 
ใหแ้ก ่คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท ี 

วันองัคารท ี13 มกราคม 2552 
เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี 

ประกนั
คณุภาพ 

วธิกีารประชาสมันพันธข์า่วบนเว็บไซตค์ณะฯ และวธิกีารตรวจสอบรายชอืนสิติ
ในสงักดัจากฐานขอ้มลูนสิติอกัษรศาสตร ์

วันศกุรท์ ี16 มกราคม พ.ศ.2552 
ณ ศนูยค์อมพวิเตอร ์คณะอกัษร
ศาสตร ์อาคารบรมราชกมุาร ี

ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์ 

งานวจัิยภาษาไทยถนิ: ปัจจบุนั-อนาคต เนอืงในโอกาส ผศ.ดร.ม.ร.ว.กลัยา 
ตงิศภัทยิ ์เกษียณอายรุาชการ (จัดรว่มกบัฝ่ายวจัิย และศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการดา้นภาษา ภาษาศาสตร ์และวรรณคด)ี เปิดโอกาสให ้
นักภาษาศาสตร ์นักวจัิย และนักวชิาการดา้นภาษาไทยถนิ และภาษาศาสตร์
แขนงอนื ๆ รวมทังนสิติ นักศกึษา และผูส้นใจทัวไปไดร้ว่มฟังการบรรยาย 
และประชมุเสวนาและเปลยีนความคดิเห็น และประสบการณ์ในการทําวจัิย 

วันศกุรท์ ี14 สงิหาคม พ.ศ. 
2552 ณ หอ้ง 105 และบรเิวณ
หอ้งโถง  
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

ภาษาองักฤษ สมัมนาระดมความคดิเรอืง “การวจัิยของอาจารยใ์นภาควชิาฯ : ปัญหาและ
แนวทางแกไ้ข”  

จันทรท์ ี12 มกราคม พ.ศ.2552 
ณ หอ้ง 501 และหอ้ง 509 
อาคารบรมราชกมุาร ี

ภาษาองักฤษ โครงการสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารยภ์าควชิาภาษาองักฤษ คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณาจารยภ์าควชิาภาษาองักฤษ 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

18 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.00 
-16.00 น. ณ หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

   
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดใน
กลุ่ม 

3 KQI   2  KRI 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2552 2551 2550 2549 

KRI 4.1 อตัราการลาออกของบุคลากร (ทุกประเภท)  ≤ 5% 2.58 % 5.86% 8% 6.39% 

KRI 4.3 จาํนวนรอ้งทุกข ์- รอ้งเรยีนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี 

 ≤ 5 0 2 22 12 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2552 นี คณะอกัษรศาสตร์ ไม่มีการร้องทุกข ์– ร้องเรียน จากบุคลากรทุกรประภท นบัเป็นการ
สะทอน้ดรรชนีความสุขของบุคลากรไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี ยงัสอดคลอ้งกบัอตัราการลาออกของบุคลากรทุกประเภททีมี
อตัราการลาออกตาํอีกดว้ย  
 

แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี5 การบริหารงบประมาณและการเงิน 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดใน
กลุ่ม 

 1 KQI 1 KRI 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2552 2551 2550 2549 

KQI 5.1 รอ้ยละของงบประมาณใชจ้รงิ/งบประมาณที
ไดร้บั 

 100 ลา้น: 
130 ลา้น 
=76% 

87.5 ลา้น: 
135 ลา้น 
=64.81% 

92 ลา้น: 
124.7 ลา้น
=73.77% 

92 ลา้น: 
123 ลา้น 
=74.80% 

90 ลา้น: 
124 ลา้น 
=72.58%  

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2552 นี คณะอกัษรศาสตร์ ใชง้บประมาณไดน้อ้ย ทงันี หากวเิคราะห์แหล่งของงบประมาณแลว้ 
จาํแนกประสิทธิภาพในการใชง้บประมาณแหล่งต่างๆ ไดด้งันี 
 

งบประมาณเงินรายได ้ 45,000,000 ลา้นบาท ใชจ้ริง   39,363,736.56 คิดเป็นร้อยละ  87.47 
งบประมาณเงินแผน่ดิน  90,012,800 ลา้นบาท  ใชจ้ริง   48,113,469.61 คิดเป็นร้อยละ  53.45 
งบประมาณทีไดรั้บ 135,012,800 ลา้นบาท รวมใชจ้ริง 87,477,206.17 คิดเป็นร้อยละ 64.79 

  

 การใชง้บประมาณจากเงินรายไดน้นั รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา ไดติ้ดตามความกา้วหนา้ในการใช้
งบประมาณของทุกหน่วยงานทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยแสดงเป็นสัญลกัษณ์สี กล่าวคือ 
หน่วยงานทีใชง้บประมาณไดดี้เกินกวา่เป้าหมาย จะมีสัญลกัษณ์สีเขียว หากใชง้บประมาณไดต้ามเป้าหมายจะไดส้ัญลกัษณ์สี
เหลือง หากใชง้บประมาณไดต้าํกวา่เป้าหมายจะไดส้ัญลกัษณ์สีแดง ซึงเป็นระบบทีเขา้ใจง่ายและมีประสิทธิภาพในการกระตุน้
การใชง้บประมาณ สาํหรับการใชง้บประมาณจากเงินแผน่ดินนนั จะดาํเนินการศึกษาปัญหาในการใชง้บประมาณต่อไป 
 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี6 การตรวจตดิตามการป้องกนัและการรับมอื 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดใน
กลุ่ม 

 3 KQI  2  KRI 
 4 KRI Sa 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2552 2551 2550 2549 

KQI 6.1 รอ้ยละของหวัขอ้การปรบัปรงุทเีกดิขนึจรงิ
ภายหลงัการตรวจประเมนิ 

 100% 100% 80% 100% 100% 

KRI 6.1 รอ้ยละประเดน็ความเสยีงในระดบัสงูทยีงั
ไมไ่ดด้าํเนินการรบัมอื 

 0% 0% 0% 0% 25% 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2552 นี คณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินการตามภารกิจการตรวจติดตามป้องกนัและรับมือไดดี้อยา่ง
ต่อเนือง สามารถปิดใบ CAD ไดต้ามเป้าหมาย และดาํเนินการตามแผนทีไดก้าํหนดไวใ้น แผนและรายงานความคืบหนา้การ
ดาํเนินงานการบริหารจดัการความเสียงและการวางระบบการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ 2552 ทุกขอ้ 
 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา 

 

3.3 สรุปผลสัมฤทธิ ์จุดเดน จดุทีค่วรพัฒนา และวิธีปฏิบัติทีด่ ี
จากรายงานขา้งตน้ สรุปผลสมัฤทธิในการดาํเนินการดา้นคุณภาพตามตวัชีวดัไดด้งันี 

จุดเด่น 
ภารกิจดา้นการบริการวิชาการของคณะมีพฒันาการอยา่งต่อเนืองทีชดัเจน สามารถเป็นแหล่งรายไดใ้หค้ณะ 

หน่วยงานบริการวชิาการทีสาํคญัไดแ้ก่ ศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ และศนูยบ์ริการวิชาการซึงดูแลจดัการ
อบรมทงัระดบัชาติและนานาชาติแก่บุคคลภายนอกและเพิงก่อตงัเป็นทางการเมือวนัที 1 มีนาคม 2549 รายรับรวม/ปี (ยงั
ไม่ไดห้กัค่าใชจ่้าย) ของทงัสองศนูยเ์พิมขึนจากปีก่อนๆโดยลาํดบั กล่าวคือ รายไดใ้นปี 2550 เพิมขึนจากปี 2551 เป็นเงิน 5.3 
ลา้น และรายไดใ้นปี 2552 เพิมขึนจากปี 2551 เป็นเงิน 11.7 ลา้นบาท จาํนวนโครงการมีมากขึนมากและมีจาํนวนผูรั้บบริการ
เป็นจาํนวนมากเช่นกนั กล่าวคือ 

 โครงการบริการวชิาการ 57 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 4,154 คน 
 โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 3 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  4,595 คน 
 ในโครงการบริการวชิาการ แบบมีรายไดนี้ มีบริการงานแปลของศนูยก์ารแปลฯ 1 โครงการ ซึงใหบ้ริการ

งานแปลในภาษาต่างๆ 1,490 รายการ 
ศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ซึงใหบ้ริการงานแปลมากวา่ 10 ปี มีผลงานแปลในทุกภาษาทีมีการเรียน

การสอนทีคณะอกัษรศาสตร์ มีชือเสียงและไดรั้บการยอมรับทงัจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ  
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จุดทคีวรพฒันา 
คณะอกัษรศาสตร์มีคณาจารยที์มีคุณภาพ มีกิจกรรมจาํนวนมาก มีบรรยากาศความเป็นวิชาการและบรรยากาศ

ศิลปวฒัธรรมระดบันานาชาติ มีผลงานดา้นอืนๆอีกมากมาย แต่การรายงานขอ้มูล SDA ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เนืองจาก
รายงาน SDA เป็นรายงานทีตอ้งรายงานเป็นรายไตรมาส ขอ้มูลส่วนมากจึงมาจากส่วนกลางของคณะ ซึงอาจไม่ครอบคลุม
ขอ้มูลจากภาควชิา/หน่วยงานทีมีหลกัสูตรโดยสมบูรณ์  

ในปีงบประมาณ 2552 นี ฝ่ายประกันคุณภาพได้ริเริมระบบจัดเก็บขอ้มูลคุณภาพประจาํวนั โดยให้ตวัแทน
หน่วยงานรายงานกิจกรรมทีจดัหรือขอ้มูลทีไดจ้ากหนงัสือราชการทีส่งไปยงัหน่วยงาน ระบบรายงานขอ้มูลประจาํวนันี เริม
ใชต้งัแต่ 1 มิถุนายน 2552 ขอ้มูลทีรวบรวมได ้หน่วยงานทีมีหนา้ทีรับผิดชอบตวัชีวดั SDA สามารถนาํไปใชง้านได ้โดย
ดาวน์โหลดไฟลข์อ้มูลทีฝ่ายประกนัคุณภาพรวบรวมไวที้เวบ็ไซตค์ณะอกัษรศาสตร์ ทงันี จากการตรวจสอบความครบถว้น
ของขอ้มูลเบืองตน้ พบวา่ ขอ้มูลยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ดี 

ขอ้มูลทีไดจ้ากรายงานกิจกรรมคุณภาพประจาํวนันนั เป็นเพียงส่วนหนึงของขอ้มูลตวัชีวดั SDA ขอ้มูลทีมีปัญหา
ในการจดัเก็บมาก จะเป็นขอ้มูลการผลิตผลงานวิชาการหรืองานวิจยั รวมถึงจาํนวน publication ในฐานขอ้มูลนานาชาติ ซึง
ผูรั้บผิดชอบในการตอบขอ้มูลไม่สะดวกทีจะสํารวจขอ้มูลทุกไตรมาส และการสํารวจขอ้มูลแต่ละครัง มกัไดข้อ้มูลไม่
ครบถว้น 

 

แนวปฏบิตัทิดีี 
ฝ่ายประกนัคุณภาพตอ้งรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอืนๆควบคู่ดว้ย ไดแ้ก่ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ และขอ้มูลทีลงข่าวในจดหมายข่าวเทวาลยั ของคณะฯ แต่เนืองจากการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตอ้งใชเ้วลาใน
การตรวจสอบขอ้มูลซาํซอ้นออก จึงตอ้งรีบตรวจสอบขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพือใหท้นัการกบัการรายงานขอ้มูล SDA  

ขอ้มูลการผลิตผลงานวิชาการ อาจตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแบบกรอกภาระงานของอาจารย  ์สําหรับการคน้หาจาํนวน 
publication อาจตอ้งสาํรวจตอนปีงบประมาณ เพือจะไดไ้ม่ตอ้งสืบคน้พบรายงานซาํๆหลายครัง  
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บทท่ี 4  

การพัฒนาคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร
ในปถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สรุปข้อเสนอแนะทไีด้รับจากการตรวจตดิตามและตรวจประเมนิ 121 
4.2 การกาํหนดเป้าหมาย สําหรับแต่ละตวัชีวดัในปีถัดไป 127 
4.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงตวัชีวดั 130 
4.4 ความต้องการการสนับสนุนจาก หน่วยงานทีเหนือขึนไป หรือมหาวทิยาลยั และเหตุผลความจําเป็น 130 
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4.1 สรุปขอเสนอแนะทีไ่ดรับจากการตรวจตดิตามและตรวจประเมนิ  
คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการตรวจคุณภาพภายในโดยรวม 1 ครั้งในรอบป 2552 เปนการตรวจแบบบูรณาการ 

กลาวคือ ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆในคณะตามตัวช้ีวัดของระบบคุณภาพ CU-QA 84 และตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวช้ีวัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ ยังมีการตรวจหลักสูตร
ตามตัวช้ีวัดของ CU-CQA ดวย 

 

สรุปภาพรวมของการตรวจประจําปงบประมาณ 2552 
ชวงเวลา
ตรวจ 

ลักษณะคณะผูตรวจ ประเภท สาระสําคัญท่ีตรวจ ผูรับการตรวจ ผลสรุปการตรวจ 

5 สิงหาคม 
2552 

คณะผูตรวจระกอบดวย 
คณะกรรมการจํานวน 4 
คนซึ่งคณบดีเปนผูแตงตั้ง
โดยไดรับความห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
อํานวยการการประกัน
คุณภาพคณะอักษร
ศาสตร 

A3 
A4 

ตรวจประเมินผลการดําเนิน 
งานในปการศึกษา 2551 ตาม 
ตัวชี้วัดในองคประกอบคุณ 
ภาพของสกอ. และตรวจสอบ 
ขอมูลหลักฐานการดําเนินงาน 
 

- ผูบริหารคณะ 
- หัวหนาหนวยงาน 
ในสํานักงาน 
เลขานุการคณะ 

เฉลี่ยทุกองคประกอบ 
อยูในระดับด ี
(ดูหนาถัดไป) 

6 สิงหาคม 
2552 

คณะผูตรวจเปนชดุ
เดียวกับผูตรวจประเมิน
ในวันที ่5 
สิงหาคม 2552 

A1 ตรวจติดตามผลการดําเนิน 
งานตามตัวชี้วัดของระบบ 
คุณภาพ CU-QA 84 ใน 2 
ฐาน ไดแก 
• ฐานที ่2 การบรหิารขอมูล 
สารสนเทศและความรู  
• ฐานที ่6 การตรวจติดตาม 
การปองกัน และการรับมือ 

- ผูบริหารคณะ (รอง
คณบดีฝายประกนั
คุณภาพ) 

 ใบ CAD 1 ใบ 
 Finding Sheet 1 
รายการ 

      (ดูหนา 126) 

หมายเหตุ : A0 = ตรวจเยี่ยม   A1 = ตรวจติดตาม  A2 = ตรวจรับรอง   A3 = ตรวจประเมิน  A4 = ตรวจสอบ และ A5 = ตรวจอื่นๆ 
 



122 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. ซงึตรวจในวันท ี5 สิงหาคม 2552 
หมายเหต ุคะแนนประเมิน มีคะแนนเตม็ 3 

ตวับ่งชี ชือตวับ่งชี 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

 เหตุผลของการประเมิน  
ทีต่างจากทีระบุใน 

SAR 

แปล
ความ 

  องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการดาํเนินงาน ดี 

1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนดาํเนินงานและมีการกาํหนด
ตวับ่งชีเพอืวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนใหค้รบ
ทุกภารกิจ 

3 3     

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชีของการปฏิบติังานที
กาํหนด 

2 2   
  

  องค์ประกอบที 2 การเรียนการสอน ดี 

2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร   3 3     
2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 3 3     
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมทีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการ

เรียนการสอนซึงบุคคล  องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม  
3 3   

  
2.4 จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 1 1     
2.5 สดัส่วนของอาจารยป์ระจาํทีมีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ  
2 2   

  
2.6 สดัส่วนของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
1 1   

  
2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของ

คณาจารย ์
3 3   

  
2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํทาํการวจิยัเพือ

พฒันาการเรียนการสอน  
2 2   

  
2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไดง้านทาํและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
3 3   

  
2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไดรั้บเงินเดือนเริมตน้

เป็นไปตามเกณฑ ์
3 3   

  
2.11 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต 3 3     
2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทีสาํเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปีทีผา่นมาทีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้น
วชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรม และดา้นสิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

3 3   

  
2.13 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาซึงมีคุณสมบติั

เป็นทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีทาํหนา้ทีอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  
 

1 1   
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SAR 

แปล
ความ 

  องค์ประกอบที 3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา ดีมาก 

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 3 3     
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาทีครบถว้นและสอดคลอ้งกบั

คุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค ์ 
3 3   

  

  องค์ประกอบที 4 การวจัิย   พอใช ้

4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวจิยั
และงานสร้างสรรค ์

3 2 มีการดาํเนินการ
ไม่ครบ 5 ขอ้ขาด
ขอ้ 1 ขอ้ 5 และขอ้ 
6 คะแนนประเมิน
ตนเองจึงลดลง
จาก  3 เป็น 2 

  

4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 3 1 มีการดาํเนินการ
ไม่ครบ 3 ขอ้ขาด
ขอ้ 2 ขอ้ 4 และขอ้ 
5 คะแนนประเมิน
ตนเองจึงลดลง
จาก  3 เป็น 1   

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

3 3   
  

4.4 ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์ตีพิมพเ์ผยแพร่  ไดรั้บ
การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา(สิทธิบตัรและอนุ
สิทธิบตัร) หรือนาํไปใชป้ระโยชนท์งัในระดบัชาติและในระดบั
นานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

1 1   

  
4.5 ร้อยละของบทความวจิยัทีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) ใน 

refereed  journal  หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ  

1 1   

  

  องค์ประกอบที 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม  ดีมาก 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สงัคมตาม
เป้าหมายของสถาบนั  

3 3     

5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทาง
วชิาการแก่สงัคม เป็นทีปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์
ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

3 3   

  
5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวชิาชีพที

ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ  

3 3   
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ตวับ่งชี ชือตวับ่งชี 
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ประเมิน
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ทีต่างจากทีระบุใน 

SAR 

แปล
ความ 

5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 2 2     
5.5 จาํนวนแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพทีไดรั้บการ

ยอมรับในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
เฉพาะกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม 

  

  องค์ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  ดีมาก 

6.1 มีระบบและกลไกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3 3     
6.2 มีผลงานหรือชินงานการพฒันาองคค์วามรู้และสร้างมาตรฐาน

ศิลปวฒันธรรม 
เฉพาะกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันา

ศิลปวฒันธรรม   
6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์

ศิลปวฒัธรรม 
เฉพาะกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันา

ศิลปวฒันธรรม   

  องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ พอใช ้

7.1 สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและ
สามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

1 1     

7.2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 1 1     
7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้  1 1     
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพอืพฒันาและ

ธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
2 2   

  
7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพอืการบริหาร การเรียนการสอน 

และการวจิยั 
3 3   

  
7.6 ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา  
3 3   

  
7.7 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือ

วชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
0 0   

  
7.8 มีการนาํระบบบริหารความเสียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา  3 3     
7.9 ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งชีและเป้าหมายของ

ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล  
2 2   

  

  องค์ประกอบที 8 การเงนิและงบประมาณ  ยงัไม่ได้
คุณภาพ 

8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3 1 มีการดาํเนินการไม่
ครบ 5 ขอ้แรกโดย
ขาดขอ้ 5 คะแนน
ประเมินตนเองจึง
ลดลงจาก  3 เป็น 1 

  

8.2 มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั   1 1     

  องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ระดบัดี 

9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในทีเป็นส่วนหนึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา  

3 3     
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แปล
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9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษา  

3 1 มีการดาํเนินการ
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก
คะแนนประเมิน
ตนเองจึงลดลง
จาก 3 เป็น 1   

9.3 ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3 3     

 รวมตัวชีวดัทีตรวจ 41 ตัวชีวดั     

 เฉลยีรวมทุกองค์ประกอบ    ระดบัดี 
 

ผลการตรวจตวัชีวดั 41 ตวัชีวดัใน 9 องคป์ระกอบ ตามมาตรฐานอุดมศึกษา  

มาตรฐานอุดมศึกษา ผลการประเมิน 

  <=1.50  ยังไม่ได้คุณภาพ 
1.51– 2.00 ระดับพอใช้ 
2.01– 2.50 ระดับดี 
2.51- 3.00 ระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต ระดบัดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา   
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศกึษา ระดบัพอใช้ 
ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจ ของการบริหารการอดุมศกึษา ระดบัดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ ยงัไม่ได้คณุภาพ 

เฉลียรามทุกตัวบ่งชี ของทุกมาตรฐาน ระดับด ี

 
 

ผลการตรวจตวัชีวดั 41 ตวัชีวดัใน 9 องคป์ระกอบ ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

มุมมองด้านการบริหารจดัการ ผลการประเมิน 

  <=1.50  ยังไม่ได้คุณภาพ 
1.51– 2.00 ระดับพอใช้ 
2.01– 2.50 ระดับดี 
2.51- 3.00 ระดับดีมาก 

ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ระดบัดีมาก 

ด้านกระบวนการภายใน ระดบัดี 

ด้านการเงิน ระดบัพอใช้ 

ด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม ระดบัพอใช้ 

เฉลียรวมทุกตัวบ่งชีของทุกมุมมอง ระดับด ี
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามระบบ CU-QA ซ่ึงตรวจในวันท่ี 6 สิงหาคม 2552 
ฐานที่ 2  การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู  

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ผลการตรวจประเมนิ 
KQI 2.1 งบประมาณดาน  IT  Hardware : Humanware : 

Software : งบประมาณทั้งหมด   
KQI 2.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารและถายทอด

ความรูภายในองคกร 
CAD  
1. เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในความหมายของตัวชี้วัด จึงรายงาน
คาตัวชี้วัดและขอมลูของปปจจุบันไมถูกตอง  
2. เนื่องจากไมมีแผนในการพัฒนาระบบบริหารและถายทอดความรูใน
องคกร จึงไมสามารถประเมินความสําเร็จที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 

KQI 2.3 จํานวนคอมพิวเตอร : จํานวนบุคลากรประจําสายวิชาการ : 
จํานวนบุคลาการสายสนับสนุน   

KRI 2.1 จํานวนครั้งที่ระบบ IT เสียฉุกเฉิน Finding Sheet #1 
1. ขอมูลไมครบถวน ไมครอบคลุมขอมูลจากหนวยงานอื่นในคณะ มี
แตขอมูลจากศูนยคอมพิวเตอร 
2. ไมมีผูรับผิดชอบระบบ IT ของคณะโดยตรง 

   

ฐานที่ 6  การตรวจติดตามการปองกันและการรับมือ   

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ผลการตรวจประเมนิ 
KQI 6.1 รอยละของหัวขอการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการ

ตรวจประเมิน   
KQI 6.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและบุคลากร   
KQI 6.3 จํานวนครั้งที่มีการตรวจคุณภาพภายใน / ป (อยางนอย 1 

คร้ังในรอบป)   
KQI 6.4 ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการสนองตอบตอขอรองเรียน 

(รายงานขอมูลระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการสนองตอบ และ
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ของการสิ้นสุดการปฏิบัติการ
สนองตอบ)   

KQI 6.5 จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวน การภายในเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ   

KRI 6.1 รอยละประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงที่ยังไมไดดําเนินการ
รับมือ   

KRI 6.2 จํานวนผูมีสวนรวมในการตรวจติดตาม –ปองกัน - รับมือ / 
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

Finding Sheet #2 
ตัวเลขคาตัวชีว้ัดต่ํา เนื่องจากไมไดรวมบุคลากรที่มีสวนในการประกัน
คุณภาพ 

KRI 6.3 จํานวนขอรองเรียน – รองทุกขจากผูรับ บริการ / ป   
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4.2 การกําหนดเปาหมาย สําหรบัแตละตัวช้ีวัดในปถัดไป 
 การกาํหนดเป้าหมายตวัชีวดัไดเ้นน้งานประจาํเป็นหลกั การกาํหนดเป้าหมายไดก้ระทาํในลกัษณะดงันี 

 ทิศทาง Top-Down สาํหรับตวัชีวดัในกระบวนการสนบัสนุน (ฐานบา้น) บางตวั ผูบ้ริหารคณะทีดูแลตวัชีวดัที 
เกียวขอ้งเป็นผูก้าํหนดโดยพิจารณาขอ้มูลก่อนหนา้นีทงัหมดประกอบการกาํหนด 

 ทิศทาง Bottom-Up สาํหรับตวัชีวดัในกระบวนการสนบัสนุน (ฐานบา้น) บางตวั และตวัชีวดัในกระบวนการหลกั 
(เสาบา้น) เฉพาะในเสาที 3 ภารกิจดา้นการบริการและสนบัสนุน และเสาที 4 ภารกิจดา้นการบริการวิชาการ แต่ละ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายในเบืองตน้เพือให้ผูบ้ริหารคณะพิจารณากาํหนดเป้าหมายโดยรวม
สุดทา้ย 
 

เป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2553  
 

เสาท ี3  การให้บริการและการสนับสนุน    

No. ตวัชีวัดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 

KQI Ss1 จํานวนผู้ รับบริการทีแสดงความประทบัใจในบริการ / จํานวนแบบประเมินทงัหมด 14 % 

KQI Ss2 จํานวนครังในการเข้าเยียมชมดงูานจากหน่วยงานภายนอก 19 

KQI Ss3 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการทีมีตอ่การให้บริการ 4.31 

KQI Ss4 จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบระยะเวลาในการให้บริการทีลดลง 5 

KQI Ss5 ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนองตอ่การร้องขอ คําร้อง ข้อเสนอแนะ 1 สปัดาห์ 

KQI Ss6 จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนัตอนการให้บริการทีลดลง 5 

KQI Ss7 จํานวนขนัตอนและ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบทีปรับปรุงเพือเพิมคณุภาพการให้บริการ 7 

KQI Ss8 จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหม่ๆ  6 

KQI Ss9 จํานวนช่องทางในการให้บริการ 5 

KQI Ss10 ร้อยละการให้บริการ on line / การบริการทงัหมด 17.5 

KQI Ss11 ร้อยละการให้บริการ self-service / การบริการทงัหมด 36.66 

KQI Ss12 ร้อยละการให้บริการ one stop service / การบริการทงัหมด 10 

KQI Ss13 จํานวนครังและ/หรือช่องทาง และ/หรือวิธีการใหมใ่นการสือสารให้ข้อมลูแก่ผู้ รับบริการ 7 ช่องทาง/500 

ครัง 

KQI Ss14 ร้อยละการลดลงของการใช้เอกสารของผู้ รับบริการ 25% 

KQI Ss15 จํานวนกิจกรรมทมีีการใช้เอกสารของผู้ รับบริการลดลง 4 กิจกรรม 

 

 ตวัชีวัดความเสียง 8 KRIs  

KRI Ss1 ร้อยละของผู้ รับบริการทีได้รับผลจากความผิดพลาดของการให้บริการ 0 

KRI Ss2 ร้อยละจํานวนครังข้อผิดพลาดในการให้บริการ / จํานวนการให้บริการทงัหมด 0 

KRI Ss3 ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการทีต้องแก้ไขซํา / ปัญหาที

ต้องแก้ไขทงัหมด 
0 

KRI Ss4 ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการทียงัไมไ่ด้รับการแก้ไข / 

ปัญหาทีต้องแก้ไขทงัหมด 

10 
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No. ตวัชีวัดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 

KRI Ss5 จํานวนครังทีผู้ รับบริการร้องทกุข์-ร้องเรียน 10 

KRI Ss6 จํานวนครังความบกพร่องทีพบจากการสุม่ตรวจ 0 

KRI Ss7 จํานวนครังทีไมส่ามารถให้บริการได้ตามทีกําหนดไว้ 0 

KRI Ss8 จํานวนครังทีเกิดการร้องเรียนเรืองการไมไ่ด้รับข้อมลูข่าวสาร 0 

 
เสาท ี4  งานบริการวชิาการ     

No. ตวัชีวัดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 

KQI Sa1 จํานวนการบริการวิชาการทีแล้วเสร็จ (ระดบัชาติ-ระดบันานาชาติ) / จํานวนบริการทงัหมด 91/300 

KQI Sa2 จํานวนการบริการทีสนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคมในรอบปี / จํานวนบริการทงัหมด

ในรอบปี 

300/300 

KQI Sa3 จํานวนการบริการทีมีความร่วมมือกบัหน่วยงาน–องค์กรในระดบัชาต ิ/ จํานวนบริการ

ทงัหมด 

17/300 

KQI Sa4 จํานวนข้อตกลง-ความร่วมมือ / ปี 19 

KQI Sa5 จํานวนหน่วยงานทีมาเยียมชมดงูาน /ปี 10 

KQI Sa6 จํานวนรางวลัทีได้รับ / ปี 0 

KQI Sa7 ระดบัคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผู้ รับบริการ-สงัคมทีมีตอ่หน่วยงาน 4.3 

KQI Sa8 เปอร์เซน็ต์การดําเนินการให้บรรลตุามแผนการสือสารการตลาดแบบประสมประสาน 0 

KQI Sa9 คา่ใช้จ่ายตอ่จํานวนบคุลากรประจํา (บาท/คน)  

KQI Sa10 รายรับ/ปี   

KQI Sa11 รายรับตอ่จํานวนบคุลากรประจํา (บาท/คน)  

KQI Sa12 จํานวนผู้ รับบริการ (จํานวนคน/ปี) 108,230 

KQI Sa13 จํานวนผู้ รับบริการทีกลบัมาใช้บริการซํา / จํานวนทงัหมด 97,998 

KQI Sa14 จํานวนการบริการทีสามารถสง่มอบได้ตามเงือนไขทกุประการ/ จํานวนทงัหมด 203 

KQI Sa15 จํานวนผู้ รับบริการทีได้รับประโยชน์ โดยมิได้คาดหวงัผลกําไร (จํานวนหน่วยงาน) / ปี 0 

KQI Sa16 จํานวนบคุลากรภายนอก/องค์กร (ทีด้อยโอกาส) ทีได้รับการพฒันา/ปี 1 

KQI Sa17 จํานวนโครงการด้านศิลปะวฒันธรรม/ปี 33 

KQI Sa18 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการทีมีตอ่การบริการ  4.3 

KQI Sa19 การได้รับการรับรอง มี 

KQI Sa20 การมีแนวปฏิบติัด้านจรรยาบรรณ มี 

 ตวัชีวัดความเสียง 4 KRIs  

KRI Sa1 จํานวนงานบริการฯ ทีมีรายจ่ายเหนือรายได้/จํานวนโครงการทงัหมด         0 

KRI Sa2 จํานวนผู้ รับบริการระดบัองค์กรทีไมก่ลบัมาใช้บริการอีกในช่วง 5 ปี / จํานวนทงัหมด 0 

KRI Sa3 จํานวนครังทีถกูร้องเรียน และ/หรือดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวนทงัหมด 0 

KRI Sa4 จํานวนครังทีให้ข้อมลูทางวิชาการผิดพลาด / ปี 0 
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เป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2553 ส่วนกระบวนการสนับสนุน (ฐานบ้าน :Support  Process) :  6 ฐาน 
 

ฐานท ี1  การบริหารจัดการหน่วยงาน 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 1.1 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัชวีดัของการปฏบิตังิาน/ปฏบิตัริาชการ
ประจาํปีทกีาํหนด (SDA) 

80 

KQI 1.2 จาํนวนงานทไีดร้บัการปรบัปรงุเพอืเพมิประสทิธภิาพ 5 
KQI 1.4  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทมีต่ีอการบรหิารจดัการ 3.5 
KRI 1.1 จาํนวนครงัทมีกีารรายงานเหตุการณ์ทไีมป่กต ิ(Incident Report) 2 

 
ฐานท ี2 การบริหารข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 2.1  ค่าใช้จ่ายดา้น IT/คา่ใชจ้า่ยทงัหมดต่อปี  
(รวมHardware+Humanware+Software)  

1,329,292: 
106,243,400 

KQI 2.2  จาํนวนกจิกรรมทมีกีารใช ้KM ในการแลกเปลยีนเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบต่างๆ 5 
KRI 2.1 จาํนวนครงัทรีะบบ IT เสยีฉุกเฉิน 0 
 
ฐานท ี3 การบริหารสินทรัพย์ และกายภาพ   
รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 3.1  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทมีต่ีอการบรหิารสนิทรพัยแ์ละกายภาพ  3.5 
KRI 3.1  มลูคา่การซ่อมแซมสนิทรพัย/์คา่ใชจ้า่ยทงัหมดต่อปี (ไมร่วมงบลงทุน) 357,000 : 

105,241,180 บาท 
 
ฐานท ี4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 4.1 รอ้ยละคา่ใชจ้า่ยพฒันาบุคลากร (สายสนบัสนุน)/คา่ใชจ้า่ยทงัหมด (ไมร่วมงบ
ลงทุน)  

200000/ 
105241180 

KQI 4.2 ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทมีต่ีอระบบบรหิาร(ทรพัยากรบุคคล ) 3.5 
KQI 4.3 รอ้ยละบุคลากร (สายสนบัสนุน) ทไีดร้บัการพฒันาความรู ้/ ทกัษะ 90% 
KRI 4.1 อตัราการลาออกของบุคลากร (ทุกประเภท) 5 
KRI 4.3 จาํนวนรอ้งทุกข ์- รอ้งเรยีนจากบุคลากร(ทุกประเภท) ต่อปี ≤ 5 
 
ฐานท ี5 การบริหารงบประมาณและการเงิน 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 5.1 รอ้ยละของงบประมาณใชจ้รงิ/งบประมาณทไีดร้บั 84994720: 
106,243,400 

KRI 5.1 คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร(ทุกประเภท)/คา่ใชจ้า่ยทงัหมด  40 ลา้น : 90 ลา้น 
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ฐานท ี6 การตรวจตดิตามการป้องกนัและการรับมอื 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 6.1 รอ้ยละของหวัขอ้การปรบัปรงุทเีกดิขนึจรงิภายหลงัการตรวจประเมนิ 100% 
KQI 6.2 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร และบุคลากร 3.5 
KQI 6.4 ระยะเวลาโดยเฉลยีในการสนองตอบต่อขอ้รอ้งเรยีน  ≤ 2 สปัดาห ์ทงั

สองกรณี 
KRI 6.1 รอ้ยละประเดน็ความเสยีงในระดบัสงูทยีงัไมไ่ดด้าํเนินการรบัมอื 0% 
KRI 6.3 จาํนวนขอ้รอ้งทุกข ์– รอ้งเรยีนจากผูร้บับรกิาร ต่อปี 3 ฉบบั 

 
 

4.3 แนวทางการพฒันาปรบัปรุงตัวช้ีวัด 

ผลลพัธ์ทีคาดหวงั ตวัชีวดัความสาํเร็จ 
เป้า 
หมาย 

แนวทาง/การปฏิบติัการ 
ผูรั้บ 

ผิดชอบ 

ภารกจิด้านหลกัสูตร การเรียนการสอน 
และบัณฑิต 
1. ตรวจหลกัสูตรทีดาํเนินการมาครบ 5 ปี
และยงัไม่ไดป้รับปรุง 

 
 
-จาํนวนหลกัสูตรที
ไดรั้บการตรวจ 

 
 

1 

 
 

ตรวจสอบหลกัสูตรทีเปิดมาครบ
5 ปี แต่งตงักรรมการและ
ดาํเนินการตรวจ 

 
 
ฝ่ายวิชาการ 

ภารกจิด้านการวิจัย 
1. การจดัเกบ็ขอ้มูลการผลิตผลงาน
วชิาการ 
2. การจดัเกบ็ขอ้มูล Publication บน
ฐานขอ้มูลนานาชาติ 

 
-จาํนวนรายการขอ้มูล 
 
-จาํนวนรายการขอ้มูล 

 

 
20 

 
15 

 
-ใชข้อ้มูลจากแบบสาํรวจภาระ
งาน 
-สาํรวจจากฐานขอ้มูล ISI และ 
Scopus ในช่วงใกลสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ/
ฝ่ายวจิยั 

 

4.4 ความตองการการสนบัสนุนจาก หนวยงานทีเ่หนือข้ึนไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตผุลความจาํเปน 

สิงทีต้องการให้สนับสนุน ปริมาณ เหตุผลความจําเป็น 
ผลทีคาดว่าจะเกดิขึนหาก

ได้รับการสนับสนุน 

การสร้างและพฒันา 
บุคลากรดา้นการ 
ประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา 

ปีละ 1 
ครัง 
 

คณะอกัษรศาสตร์มีบุคลากรทีมีความรู้ 
และสามารถเป็นผูต้รวจประเมิน 
คุณภาพภายในตามเกณฑม์าตรฐานของ 
สกอ.จาํนวนนอ้ยมาก บุคลกากรทีผา่นการอบรมและ
สามารถเป็นผูต้รวจไดใ้นปัจจุบนักด็าํรงตาํแหน่ง
บริหารระดบัคณะและระดบัมหาวทิยาลยั จึงเหลือผูที้
สามารถตรวจประเมินคุณภาพในระบบสกอ.ไดเ้พียง 
2 คนเท่านนั 

คณะอกัษรศาสตร์มีผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพเพิมมากขึน
สาํหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพในปีต่อๆไป 
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บทท่ี 5  

ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงการประกันคุณภาพ 

ของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1 ปัญหาทีพบจากระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 133 

5.2 ข้อเสนอการปรับปรุง เพมิเติม ปรับลด ตัวชีวดั และเหตุผลประกอบการปรับเปลยีน 133 

5.3 ข้อเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม 135 

5.4 ปัญหา และข้อเสนอเพอืการปรับปรุงการดาํเนินการในระดบัมหาวทิยาลยั 135
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5.1 ปญหาทีพ่บจากระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลัย 
ระบบ CU-QA 
ตวัชีวดัในระบบ CU-QA ในส่วนฐานไดมี้การปรับปรุงใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและเกบ็ขอ้มูลไดง่้ายขึน แต่ตวัชีวดัในเสา 3 และ

เสา 4 ยงัคงเป็นขอ้มูลทีเกบ็ยาก ตวัชีวดับางตวัเป็นขอ้มูลทีคลา้ยกนั  รายละเอียดเกียวกบัตวัชีวดัชุดนี จะขอกล่าวถึงในขอ้ 5.2 
 
ระบบ สกอ. 
ปัญหาในการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบ สกอ. คือปัญหาตรวจสอบไฟลห์ลกัฐาน และปัญหาในการสือสารและ

ประสานงานกบัหน่วยงานเจา้ภาพทีดูแลตวัชีวดั เนืองจากไดรั้บการแจง้วา่ใหค้ณะเขา้ไปตรวจสอบไฟลห์ลกัฐานของเจา้ภาพ
ทีเวบ็ไซตส่์วนประกนัคุณภาพ แต่ในบางครัง ไฟลห์ลกัฐานมีการเปลียนแปลงโดยการแนบไฟลเ์ขา้ไปใหม่ในระบบ QAIS 
ทาํใหต้อ้งตรวจสอบไฟลห์ลกัฐานหลายครัง นอกจากนี การติดตาม CDS ทีขอแกไ้ขนี กไ็ม่สะดวกเหมือนการตรวจสอบ
ขอ้มูลจากเจา้ภาพในครังแรกทีเจา้ภาพจะแสดงรายการทีหนา้แรกทีเมนู “ยนืยนั” เนืองจากเมือเขา้ไปทีเมนู “CDS ทีขอ
แกไ้ข” แลว้ จะตอ้งดูรายการ CDS ทีขอแกไ้ขทงัหมด  

การตรวจสอบค่า CDS ภายหลงัการปิดใหค้ณะทาํการ Change Request นนั ยงิยากมากจึน เมือเจา้ภาพอนุมติั หรือไม่
อนุมติัโดยการแนบหลกัฐานใหม่เขา้ระบบ QAIS ในช่วงปิด Change Request แลว้ เจา้ภาพบางทีไดแ้จง้มายงัคณะ แต่เจา้ภาพ 
บางทีกไ็ม่ไดแ้จง้มา หากไม่เขา้ไปติดตามผลการอนุมติั-ไม่อนุมติั CDS เอง กจ็ะไม่ทราบวา่เจา้ภาพมีการเปลียนแปลง CDS  

5.2 ขอเสนอการปรบัปรุง เพ่ิมเติม ปรับลด ตัวช้ีวัด และเหตุผลประกอบการปรบัเปลีย่น  
ระบบ CU-QA 
อยากใหป้รับตวัชีวดัในเสา 3 และเสา 4 ซึงมีจาํนวนมาก ใหก้ระชบัมากขึน เหมือนตวัชีวดัในฐานซึงมีฐานละไม่กีตวัชีวดั 

เนืองจากตวัชีวดัในเสา 3 และ 4 หลายตวัชีวดัคลา้ยกนั และอาจซาํซอ้นกบัตวัชีวดัของฐานบา้นอยูแ่ลว้ รายละเอียด มีดงันี 

ตัวชีวดั เสาท ี3  การให้บริการและการสนับสนุน ทเีสนอให้มกีารปรับปรุง 

ตัวชีวดัทีต้องการให้ปรับ เหตุผล 
KRI Ss2 ร้อยละจาํนวนครังขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการ / 
จาํนวนการใหบ้ริการทงัหมด 

เนืองจากหน่วยงานทีกรอกขอ้มลูเสา 3 เป็นหน่วยงานทีมีภารกิจ
หลกัดา้นการสนบัสนุน จึงใหบ้ริการเป็นงาน Routine การนบั
จาํนวนการใหบ้ริการทงัหมด ทาํไดย้าก และขอ้ผดิพลาดที
เกิดขึน อาจเป็นขอ้ผดิพลาดเลก็ๆนอ้ยๆทีอาจไม่ไดรั้บการบนัทึก
ขอ้มูลไว ้เนืองจากอาจแกไ้ขไดจ้ากการพดูคุยทางโทรศพัทห์รือ
วธีิอืน ขอ้มูลจาํนวนครังทีใหบ้ริการผดิพลาด และขอ้มูลจาํนวน
บริการทงัหมด จึงเกบ็ไดย้าก ในทางปฏิบติั ต่างจากจาํนวนการ
ใหบ้ริการโครงการบริการวชิาการซึงสามารถนบัได ้

KQI Ss4 จาํนวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการทีลดลง 
KQI Ss6 จาํนวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนัตอนการใหบ้ริการทีลดลง 
KQI Ss7 จาํนวนขนัตอนและ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบที
ปรับปรุงเพอืเพิมคุณภาพการใหบ้ริการ 
KQI Ss14 ร้อยละการลดลงของการใชเ้อกสารของผูรั้บบริการ 
KQI Ss15 จาํนวนกิจกรรมทีมีการใชเ้อกสารของผูรั้บบริการ
ลดลง 

ซาํซอ้นกบั KQI 1.2 จาํนวนงานทีไดรั้บการปรับปรุงเพอืเพิม
ประสิทธิภาพ เนืองจากหน่วยงานทีใหบ้ริการ กต็อ้งมีการบริหาร
จดัการ จึงตอ้งเกบ็ค่าตวัชีวดัในฐาน 1 นีดว้ยเช่นกนั 
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ตัวชีวดัทีต้องการให้ปรับ เหตุผล 
KQI Ss5ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนองต่อการร้องขอ คาํร้อง 
ขอ้เสนอแนะ 
KRI Ss3ร้อยละของกรณีปัญหา ขอ้ร้อง เรียน/การร้องขอของ
ผูรั้บบริการทีตอ้งแกไ้ขซาํ / ปัญหาทีตอ้งแกไ้ขทงัหมด 
KRI Ss4ร้อยละของกรณีปัญหา ขอ้ร้อง เรียน/การร้องขอของ
ผูรั้บบริการทียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข / ปัญหาทีตอ้งแกไ้ขทงัหมด 
KRI Ss5จาํนวนครังทีผูรั้บบริการร้องทุกข-์ร้องเรียน 
KRI Ss8จาํนวนครังทีเกิดการร้องเรียนเรืองการไม่ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร 

ซาํซอ้น/คลา้ยกบั 
KQI 6.4 ระยะเวลาโดยเฉลียในการสนองตอบต่อขอ้ร้องเรียน  
KRI 6.1 ร้อยละประเดน็ความเสียงในระดบัสูงทียงัไม่ได้
ดาํเนินการรับมือ 
KRI 6.3 จาํนวนขอ้ร้องทุกข ์– ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ ต่อปี 

 

ตวัชีวดั เสาที 4  งานบริการวชิาการ   ทเีสนอให้มีการปรับปรุง 
ตัวชีวดัทีต้องการให้ปรับ เหตุผล 
KQI Sa7ระดบัคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผูรั้บบริการ-
สงัคมทีมีต่อหน่วยงาน 

ตวัชีวดันีตอ้งเกบ็เพือตรวจในระบบสกอ.อยูแ่ลว้ แต่ในระบบ
สกอ. เกบ็แค่ค่าเฉลียของระดบัคะแนนซึงเฉลียกบัระดบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการในดา้นอืนๆ หากตอ้งคิดค่าเฉลียระดบั
คะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผูรั้บบริการฯ เพิมขึน จะเป็น
ภาระกบัผูท้าํขอ้มลู  

KRI Sa3จาํนวนครังทีถูกร้องเรียน และ/หรือดาํเนินคดีทาง
กฎหมาย / จาํนวนทงัหมด 

ซาํซอ้น/คลา้ยกบั 
KRI 6.3 จาํนวนขอ้ร้องทุกข ์– ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ ต่อปี 

KRI Sa4จาํนวนครังทีใหข้อ้มูลทางวชิาการผดิพลาด / ปี เนืองจากผูใ้หบ้ริการยอ่มตงัใจใหบ้ริการวชิาการ และผูใ้หบ้ริการ 
เป็นคณาจารยที์มีคุณภาพ จึงเป็นการยากทีจะทราบขอ้มูลทาง
วชิาการทีผดิพลาด นอกเสียจากมี “Second Opinion”  
 

นอกจากนี หากมีกรณีนีเกิดขึนจริง คณะจะไดรั้บขอ้มูลใน
รูปแบบขอ้ร้องเรียน ซึงเป็นขอ้มูลทีดาํเนินการจดัเกบ็อยูแ่ลว้ 

KQI Sa13จาํนวนผูรั้บบริการทีกลบัมาใชบ้ริการซาํ / จาํนวน
ทงัหมด 
KRI Sa2จาํนวนผูรั้บบริการระดบัองคก์รทีไม่กลบัมาใชบ้ริการ
อีกในช่วง 5 ปี / จาํนวนทงัหมด 

การเกบ็ขอ้มลูจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ ทาํไดง่้าย แต่หากตอ้งตรวจสอบ
รายชือผูม้ารับบริการซาํ/ไม่ซาํ จาํเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูลผูรั้บบริการ 
และเป็นภาระอยา่งมากในการตรวจสอบ เนืองจากตอ้งตรวจสอบ
ทีละชือ ขอ้มูลชุดนี หากจดัเกบ็น่าจะจดัทาํในรูปแบบรายงานการ
วจิยัมากกวา่การเกบ็ขอ้มลูเป็นประจาํทุกปี 

KQI Sa9ค่าใชจ่้ายต่อจาํนวนบุคลากรประจาํ (บาท/คน) ค่าใชจ่้ายในทีนี หมายถึง เงินเดือนคา่ตอบแทนบุคลากร ซึงไม่น่า
สะทอ้นการใหบ้ริการคุณภาพในแต่ละปี  

KQI Sa10รายรับ/ปี  
KQI Sa11รายรับต่อจาํนวนบุคลากรประจาํ (บาท/คน) 

รายรับต่อปีเป็นขอ้มูลสะทอน้คุณภาพทีดี แต่ขอ้มูลรายรับทีมา
เฉลียกบัจาํนวนบุคลากร ไม่น่าเป็นขอ้มูลสะทอ้นคุณภาพ 
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5.3 ขอเสนอการปรบัปรุงการตรวจตดิตาม 
ระบบ สกอ. 
1. อยากใหเ้จา้ภาพแนบไฟลห์ลกัฐานในระบบ QAIS เลย และอยากใหแ้สดงไฟลห์ลกัฐานที CDS นนัๆเลย 
2. อยากใหแ้สดงสัญลกัษณ์เอกสารแนบที CDS ทีมีไฟลแ์นบอยู ่เนืองจากการตรวจสอบ CDS ตามมุมมองแยกตาม

เจา้ภาพ อาจทาํใหย้ากต่อการตรวจสอบวา่เหลือ CDS ใดทียงัขาดไฟลแ์นบบา้ง เนืองจากฝ่ายประกนัคุณภาพตอ้งตรวจสอบ
ขอ้มูล CDS ทุกตวั จึงตอ้งตรวจสอบจากมุมมองของ CDS ตามหน่วยงานเจา้ของขอ้มูลดว้ย อีกชนัหนึง จะจึงทราบวา่
ตรวจสอบ CDS ครบหรือไม่ 

 

5.4 ปญหา และขอเสนอเพ่ือการปรบัปรุงการดาํเนินการในระดบัมหาวิทยาลัย 
1.   ควรจดัอบรมผูต้รวจคุณภาพภายในอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะผูต้รวจตามตวัชีวดัของสกอ. 
2.   มหาวทิยาลยัไดจ้ดัทาํระบบคุณภาพ CU-RQA ออกมา แต่ไม่มีการดาํเนินการใดๆเพือสนบัสนุนการใชร้ะบบ

ดงักล่าว ในระดบัคณะจึงไม่มีความสนใจทีจะนาํมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ระบบ CU-QA 84 จึงยงัไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
ตามหลกัการ มหาวทิยาลยัควรมีความคิดทีชดัเจนในเรืองนี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key Data ที่มหาวทิยาลัยกําหนดใหจัดเก็บและรายงาน ซ่ึงหนวยงานไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนในการจัดเกบ็ 139 
รายชื่อบุคลากรทัง้หมดของหนวยงาน 140 
รายชื่อผูมีสวนเกีย่วของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกนัคุณภาพในกรรรมการชดุตางๆ 145 
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Key Data ทมีหาวทิยาลยักาํหนดให้จัดเกบ็และรายงาน ซึงหน่วยงานได้พจิารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการจัดเกบ็ 
จาํนวนงานทีไดรั้บการปรับปรุงเพอืเพิมประสิทธิภาพ 
 ภาควชิา/

หนว่ยงาน 
งานทไีดร้บัการปรบัปรงุกระบวนการภายในเพอืเพมิประสทิธภิาพ   ชว่งเวลาทดีาํเนนิการ 

1 ฝ่ายบรหิาร ปรับปรงุวธิกีารเวยีนหนังสอืเวยีน โดยใชฐ้านขอ้มลูขา่วประชาสมัพันธซ์งึ
สามารถเขา้ดไูดโ้ดยผา่นเว็บไซตค์ณะอกัษรศาสตร ์ทําใหส้ามารถเวยีน
หนังสอืเวยีนไดร้วดเร็วขนึ และประหยัดคา่ใชจ้า่ยมากขนึ 

ตงัแตม่กราคม 2552 

2 ฝ่ายบรหิาร / 
เลขานุการ
คณะกรรมการ
บรหิารคณะ 

ยกเลกิการสําเนาเอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะ
จัดสง่เป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสท์างอเีมลแ์ทน ทําใหจั้ดสง่เอกสารไดร้วดเร็ว
และประหยัดคา่ใชจ้า่ย ทังน ีตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะ
อกัษรศาสตร ์ครังท ี2/2552 วันท ี28 มกราคม 2552 โดยเรมิเวยีนทาง E-
mail ตงัแตก่ารประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯครังท ี3/2552 วันท ี11 
กมุภาพันธ ์2552 เป็นตน้ไป 

ตงัแตก่มุภาพันธ ์2552 

3 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ปรับปรงุแบบแสดงความคดิเห็นของผูรั้บบรกิารจากหน่วยงานตา่งๆในคณะ
อกัษรศาสตร ์โดยแยกแบบฟอรม์เป็นแบบรอ้งเรยีน และแบบแสดง
ขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ เพอืใหส้ามารถดําเนนิการบรหิารจัดการการ
ตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีนใหไ้ดร้วดเร็วขนึ เรใิชต้งัแต ่พฤศจกิายน 2551 

พฤศจกิายน 2551 

4 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ปรับปรงุการเก็บขอ้มลูตวัชวีัดจากภาควชิา-หน่วยงานในคณะ โดยใชแ้บบ
รายงานกจิกรรมคณุภาพประจําวัน โดยเรมิตงัแต ่1 มถินุายน 2552 

ตงัแต ่1 มถินุายน 2552 

5 ฝ่ายวางแผน/
ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ปรับปรงุขนัตอนและวธิกีารประชาสมัพันธข์า่วจากภาควชิา/หน่วยงาน บน
เว็บไซตค์ณะอกัษรศาสตร ์ยกเลกิการสง่ขอ้มลูใหเ้ว็บมาสเตอรดํ์าเนนิการ
จัดหนา้และ upload ไฟลใ์หมซ่งึมกีระบวนการดําเนนิการและใชเ้วลา และ
ใหภ้าควชิา/หน่วยงาน ดําเนนิการเองโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปู ซงึใชง้าน
ไดง้า่ย การประชาสมัพันธข์า่วบนเว็บไซตจ์งึลดระยะเวลาลงเป็นอยา่งมาก 
สามารถดําเนนิการไดภ้ายใน 2-3 นาท ี

ตงัแต ่16 มกราคม 2552 

6 ปรัชญา การเปิดรับสมัครนสิติประจําปีการศกึษาตา่งๆ ไมต่อ้งทําเป็นซดีแีนบบนัทกึ
ปรับมาใชก้ารสง่อเีมลแ์ทน 

ปีงบประมาณ 2552 

7 ปรัชญา การขอรายชอืนสิติไมต่อ้งผา่นทะเบยีนแลว้ใชก้ารดาวโหลดจากเว็บไซต์
แลว้พรนิมาใชง้านเลย 

ปีงบประมาณ 2552 

8 ปรัชญา แบบฟอรม์ตา่งๆ เชน่ ใบลา หนังสอืรับรอง สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์
แทนการเดนิไปขอจากหน่วยสารบรรณ 

ปีงบประมาณ 2552 

9 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

เวยีนหนังสอืทางอเีมล ์ใหอ้าจารยใ์นภาคแทนการถา่ยสําเนาเอกสารแจก ปีงบประมาณ 2552 

10 ภาษาศาสตร ์ ลดปรมิาณการใชก้ระดาษมาใชก้ระบวนการสง่เป็นจดหมายอเิล็คโทรนคิ
มากขนึ 

ปีงบประมาณ 2552 

11 ภาษาศาสตร ์ จัดทําวารสารเป็นหนังสอือเิล็คทรอนกิสแ์ทนการจัดพมิพเ์ป็นเลม่แจก ปีงบประมาณ 2552 

12 ภาษาไทย การเปิดรับสมัครนสิติประจําปีการศกึษาตา่งๆ ไมต่อ้งทําเป็นซดีแีนบบนัทกึ
ปรับมาใชก้ารสง่อเีมลแ์ทน 

ปีงบประมาณ 2552 

13 ภาษาไทย การขอรายชอืนสิติไมต่อ้งผา่นทะเบยีนแลว้ใชก้ารดาวโหลดจากเว็บไซต์
แลว้พรนิมาใชง้านเลย 

ปีงบประมาณ 2552 

14 ภาษาองักฤษ ปรับปรงุแฟ้มเอกสารในระบบประกันคณุภาพของภาควชิา ดําเนนิการใน
เดอืน พฤษภาคม 2552 

พ.ค.-52 

15 บรรณารักษศาส
ตร ์

ปรับปรงุการจัดแฟ้มเอกสารของธรุการ เพอืใหส้ามารถตดิตามการเบกิจา่ย
โครงการตา่งๆไดร้วดเร็วขนึ ดําเนนิการในเดอืน มถินุายน 2552 

ม.ิย.-52 

16 บรหิารและ
ธรุการ 

ลดขนัตอนการตอ่อายใุนใบอนุญาตการทํางานของอาจารยช์าวตา่งประเทศ
จาก 2 ครัง เหลอื 1 ครัง 

ปีงบประมาณ 2552 

17 ศนูยส์ารนเิทศ การบรกิารยมืและนําสง่หนังสอืใหอ้าจารยร์ะหวา่งหอ้งสมดุภายใน
มหาวทิยาลยั ลดขนัตอนโดยการกรอกแบบฟอรม์ในเว็บไซตแ์ทนการ
เดนิทางมาดว้ยตนเอง 

ปีงบประมาณ 2552 

18 ศนูยส์ารนเิทศ การบรกิารสบืคน้ขอ้มลูสารนเิทศออนไล แลว้สง่ทางอเีมล ์ ปีงบประมาณ 2552 

19 ศนูยส์ารนเิทศ การบรกิารจองหนังสอืใหมผู่ใ้ชห้อ้งสมดุสามารถเขยีนลงในทขีนัหนังสอืที
จัดแสดงในนทิรรศการหนังสอืใหม ่

ปีงบประมาณ 2552 

20 ไทยศกึษา การสง่จดหมายเชญิอาจารยห์รอืวทิยากรใชแ้สกนแลว้สง่อเีมลแ์ทนการไป
สง่จดหมายทไีปรษณีย ์

ปีงบประมาณ 2552 

 
 
 
 



จํานวนกิจกรรมท่ีมีการใช KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆ 
 
ภาควชิา หัวขอการเสวนา/กิจกรรม/วิชาท่ีประชุมกลุม วันเวลาและสถานที่จัด 

ฝายวิจัย โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “นโยบายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย” โดย ศ.ดร.เก้ือ วงศบุญสิน  

พฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2551 ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี  

ฝายวิจัย โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษ เร่ือง “เหตุใดเร่ืองผูสูงอายุจึง
เปนประเด็นวิจัยเรงดวนในปจจุบัน” ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาฯ เปนวิทยากร 

พฤหัสบดีท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.
2551 
ณ หอง 708 อาคารบรมราช
กุมารี 

ฝายวิจัย โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “E-book: การนําเสนอ
ผลงานวิชาการรูปแบบใหม” ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธิ์ 
ผูอํานวยการสถาบันวิทยบริการ เปนผูบรรยาย 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 มกราคม 
พ.ศ.2552 ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี 

ฝายวิจัย โครงการอาศรมวิจัย คณะอักษรศาสตร จัดบรรยายพิเศษ เร่ือง “แหลง
ทุนสําหรับการทําวิจัยในตางประเทศ” โดย รศ.ดร.ก่ิงกาญจน เทพ
กาญจนา รศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ และ อ.ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน  

วันพฤหัสบดี 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2552 ณ หอง 707  
อาคารบรมราชกุมารี 

ฝายวิจัย โครงการอาศรมวิจัย คณะอักษรศาสตร จัดบรรยายพิเศษ เร่ือง 
“มาตรฐานอางอิงในการเรียนการสอนภาษาและการประเมิน
ความสามารถทางภาษาที่พัฒนาขึ้นในทวีปยุโรป (The Common 
European Framework of Reference)” โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร.ปราณี กุลละวณิชย  

วันพฤหัสบดี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 ณ หอง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี 

ฝายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตส่ือการสอนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  ใหแก คณาจารยและเจาหนาท่ี  

วันอังคารท่ี 13 มกราคม 2552 
เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอง 
707 อาคารบรมราชกุมารี  

ฝายประกัน
คุณภาพ 

วิธีการประชาสมันพันธขาวบนเว็บไซตคณะฯ และวิธีการตรวจสอบ
รายชื่อนิสิตในสังกัดจากฐานขอมูลนิสิตอักษรศาสตร 

วันศุกรท่ี 16 มกราคม พ.ศ.
2552 ณ ศูนยคอมพิวเตอร คณะ
อักษรศาสตร อาคารบรมราช
กุมารี 

ภาษาอังกฤษ สัมมนาระดมความคิดเร่ือง “การวิจัยของอาจารยในภาควิชาฯ : ปญหา
และแนวทางแกไข”  

จันทรท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2552 
ณ หอง 501 และหอง 509 
อาคารบรมราชกุมารี 

ภาษาอังกฤษ โครงการสัมมนาทางวิชาการระหวางคณาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษ 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณาจารยภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

18 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.00 
-16.00 น. ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี  

ภาควิชา
ภาษาศาสตร  

งานวิจัยภาษาไทยถิ่น: ปจจุบัน-อนาคต เนื่องในโอกาส ผศ.ดร.ม.ร.ว.
กัลยา ติงศภัทิย เกษียณอายุราชการ (จัดรวมกับฝายวิจัย และศูนยแหง
ความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี) เปด
โอกาสใหนักภาษาศาสตร นักวิจัย และนักวิชาการดานภาษาไทยถิ่น 
และภาษาศาสตรแขนงอื่น ๆ รวมท้ังนิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปได
รวมฟงการบรรยาย และประชุมเสวนาและเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณในการทําวิจัย 

วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2552 ณ หอง 105 และบริเวณ
หองโถง  
อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
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รายชือคณาจารย์ 
ภาควิชา สถานภาพ ชืออาจารย์ ตําแหน่ง 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางศิราพร  ณ  ถลาง ( ศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต ( รศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางสนุนัท์  อญัชลีนกุลู ( รศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางอารดา  กีระนนัทน์ ( ผศ. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางสาวณฐัพร  พานโพธิทอง ( ผศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางสาวใกล้รุ่ง  อามระดิษ ( อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางจิราภรณ์  ภทัราภานภุทัร ( อ. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางเทพ ี จรัสจรุงเกียรติ ( อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นายอนนัต์  เหลา่เลิศวรกลุ ( อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นางสาวธีรนชุ  โชคสวุณิช ( อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการ นายวิภาส  โพธิแพทย์ ( อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั นายปรมินท์  จารุวร ( อ.ดร. )   

ภาควิชาภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวประไพพรรณ  พงึฉิม ( อ. )   

ภาควิชาภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวศิริพร   ภกัดีผาสขุ             ( อ.ดร. )   

ภาควิชาภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั นายอาทิตย์   ชีรวณิชย์กลุ               ( อ. )   

ภาควิชาภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวธานีรัตน์    จตัทุะศรี       ( อ. )   

ภาควิชาภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั นางนําผงึ   ปัทมลางคลุ           (อ.ดร.)     

ภาควิชาภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวอิงอร  สพุนัธุ์วณิช ( รศ. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสกุญัญา  สจุฉายา ( รศ. ) 

ภาควิชาภาษาไทย ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวสจิุตรา  จงสถิตย์วฒันา ( รศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางพชันี   ตงัยืนยง (รศ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ ร.ท.บรรจบ  บรรณรุจิ  (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นายวรวฒิุ  จิราสมบติั (ผศ.ดร.)  

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางสาวชมนาด ศีติสาร  (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางสาวมนธิรา  ราโท (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางสาวสรีุย์  ชณุหเรืองเดช (อ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางสาวศศรักษ์  เพชรเชิดช ู (อ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางเดือนเตม็  กฤษดาธานนท์ (อ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางสาวเธียรธิดา  วงศ์มนต์ณฐั (อ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางนรีูดา  หะยียะโกะ (อ. ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการ นางสาวชญัญพร  ปริญญาวฒิุชยั (อ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวทศันีย์  สินสกลุ      (ผศ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางกนกวรรณ  เลาหบรูณกิจ คะตะกิริ (ผศ.ดร) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวหทยั    แซเ่จีย (อ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางอรรถยา   สวุรรณระดา (อ.ดร.)    

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางนําทิพย์   เมธเศรษฐ        (อ.)   
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ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวสมพรนชุ  ตนัศรีสขุ         (อ.)  

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวภทัรพร  ปรัศว์เมธีกลุ  (อ.)  

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นายสืบพงศ์  ช้างบญุช ู              (อ.)  

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวสภุาพร  บญุรุ่ง (อ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นายธีรวฒัน์  ธีรพจนี (อ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวศศิพร  เพชราภิรัชต์ (อ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นายอษัฎายทุธ  ชศูรี (อ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวสชุาทิพย์  อมัพรดนยั (อ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นายอาณติั  หมานสนิท (อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวมณฑา  พิมพ์ทอง (รศ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสชุาดา  สตัยพงศ์ (ผศ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางเสาวลกัษณ์  สริุยะวงศ์ไพศาล (รศ.ดร ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นายประพจน์  อศัววิรุฬหการ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางสาวนําทิพย์  ภิงคารวฒัน์ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางสาวดารินทร์  ประดิษฐทศันีย์ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางปรีมา  มลัลิกะมาส (ผศ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางรองรัตน์  ดษุฎีสรุพจน์   (ผศ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นายศภุกาญจน์  เอียมหฤท (ผศ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางสาวจิรันธรา  ศรีอทุยั (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางรศนาภรณ์  วีรวรรณ   (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางสาวสมจิต  จิระนนัทิพร (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางสเุบญจา   เผ่าเหลืองทอง         (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางสาวปรีณา  แข่งขนั (อ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการ นางสาวภคัพรรณ  ทิพยมนตรี (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวรักสงบ  วิจิตรโสภณ (อ.ดร.)  

ภาควิชาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวณิดา  ดรงค์สวุรรณ (อ.ดร.)   

ภาควิชาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั นางดวงฤด ี   เจริญบณัฑิต (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวฐาปนจัฉร์   ขนุภกัดี (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวมทัธนี    พลงัเทพินทร์ (อ.ดร.)   

ภาควิชาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวจิตติมา  พฤฒิพฤกษ์ (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางคารินา  โชติรวี (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสรุภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ (รศ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสนิุจ  สตุณัฑวิบลูย์ (ผศ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวปทมา  อตันโถ (ผศ.)  

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวพจี  ยวุชิต (รศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาววรางค์  คณุานกุร  (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวสงวนศรี  ขนัธวิเชียร (ผศ.ดร.) 
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ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวกาญจนี  ดลุะลมัพะ (อ.) 

ภาควิชาภาษาองักฤษ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวณฐัมา  พงศ์ไพโรจน์ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ ข้าราชการ นางสาวสรุางค์ศรี  ตนัเสียงสม (รศ.ดร.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ ข้าราชการ นายสธุาชยั  ยิมประเสริฐ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ ข้าราชการ นางสาวสวิุมล  รุ่งเจริญ (ผศ.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ ข้าราชการ นางสาวิตรี  เจริญพงศ์ (ผศ.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ ข้าราชการ นายสเุนตร  ชติุนธรานนท์ (รศ.ดร.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวภาวรรณ  เรืองศิลป์ (อ.ดร.)  

ภาควิชาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั เรือโทดินาร์     บญุธรรม                 (อ.ดร.)   

ภาควิชาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นายจฬิุศพงศ์   จฬุารัตน์                   (อ.ดร.)   

ภาควิชาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาววิลลา  วิลยัทอง (อ.ดร.)   

ภาควิชาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาววาสนา  วงศ์สรุวฒัน์ (อ.ดร.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นายธนาพล  ลิมอภิชาต (อ.ดร.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางพิพาดา  ยงัเจริญ (รศ.) 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นายฉลอง  สนุทราวาณิชย์ (รศ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นายสถาพร  ทิพยศกัดิ ( รศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางชศูรี  มีวงศ์อโุฆษ ( ผศ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางรัศมี  กฤษณมิษ ( ผศ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางสาววิภาดา  เพช็รรักษ์ ( ผศ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางสาววิลิตา  ศรีอฬุารพงศ์ ( ผศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางสาวหนงึฤด ี โลหผล ( ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางสาวสวุรรณา  สถาปัตย์พฒันา ( อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางสาวสิริวรรณ  จฬุากรณ์ ( อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางสาวอารต ี แก้วสมัฤทธิ  ( อ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการ นางจนัทรา  ประมลูทรัพย์  ( อ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นายสกิุจ  พูพ่วง ( อ. )       

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวเพญ็พิสาข์  ศรีวรนารถ ( อ. )       

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาววิลาสินีย์     แฝงยงค์           (อ.)        

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาววรุณี   อดุมศิลป ( อ.ดร.)  

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวภาสรีุ    ลือสกลุ ( อ.)        

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวอติพร     เสถียรสตุ ( อ.ดร.)  

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวหนงึหทยั  แรงผลสมัฤทธิ    (อ.ดร.)   

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวปาจรีย์  ทาชาต ิ (อ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั นายพิริยะดิศ  มานิตย์ ( อ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก พนกังานโครงการ นางสาวมาเรีย เด ลาส เมเซเดส ราโมส ซานเชส (อ.) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวขจิตรา  ภงัคานนท์ ( รศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นายสรรควฒัน์  ประดิษฐพงษ์ ( ผศ. ) 
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ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางกาญจนา  บนุนาค ( อ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางพนูศรี    เกตจุรูญ ( รศ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางวารุณี  ปัทมะศงัข์ ( ผศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นายปณิธิ  หุน่แสวง ( ผศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางถนอมนวล    โอเจริญ ( ศ. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางวรรณา  แสงอร่ามเรือง ( รศ.ดร. ) 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางพรสรรค์  วฒันางกรู (ศ.ดร.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการ นายสมภาร  พรมทา (ศ.ดร.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการ นางสวุรรณา  สถาอานนัท์ (รศ.ดร.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการ นายโสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์ (รศ.ดร.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการ นางสาวสภุคัวดี  อมาตยกลุ (อ.ดร.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการ นางสาวธิดาวดี  สกลุโพน (อ.) 

ภาควิชาปรัชญา พนกังานมหาวิทยาลยั นางกนิษฐ์   ศิริจนัทร์          (อ.ดร.)  

ภาควิชาปรัชญา พนกังานมหาวิทยาลยั นายเกษม  เพญ็ภินนัท์ (อ.ดร.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางเนืองน้อย  บณุยเนตร (รศ.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางประทมุ  องักรูโรหิต (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นายอกุฤษฎ์  แพทย์น้อย (ผศ.) 

ภาควิชาปรัชญา ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวสิริเพญ็  พิริยจิตรกรกิจ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ข้าราชการ  นางจินดารัตน์  เบอรพนัธุ์ (ผศ.) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ข้าราชการ  นางสาวพิมพ์รําไพ  เปรมสมิทธ์ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ข้าราชการ นางดวงเนตร  วงศ์ประทีป (อ.) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ข้าราชการ นายสมศกัดิ  ศรีบริสทุธิสกลุ (อ.) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวอรนชุ  เศวตรัตนเสถียร (อ.ดร.)   

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวเนณภุา    สภุเวชย์              (อ.)    

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาววชิราภรณ์   คลงัธนบรูณ์ (อ.)    

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวเสาวภา หลิมวิจิตร (อ.)    

ภาควิชาศิลปการละคร ข้าราชการ นางสาวจารุณี  หงส์จารุ (รศ.) 

ภาควิชาศิลปการละคร ข้าราชการ นายฤทธิรงค์  จิวากานนท์ (ผศ.) 

ภาควิชาศิลปการละคร ข้าราชการ นายดงักมล  ณ ป้อมเพชร (อ.) 

ภาควิชาศิลปการละคร พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวกลุธิดา  มณีรัตน์ (อ.ดร.) 

ภาควิชาศิลปการละคร พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวพนัพสัสา  ธปูเทียน (อ.) 

ภาควิชาศิลปการละคร พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวปริดา  มโนมยัพิบลูย์ (อ.) 

ภาควิชาศิลปการละคร ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางนพมาส  แววหงส์ (รศ. ) 

ภาควิชาศิลปการละคร ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นายกฤษรา   วริศราภริูชา ( ผศ. ) 

ภาควิชาศิลปการละคร ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางพรรัตน์  ดํารุง (รศ.) 

ภาควิชาศิลปการละคร ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นายปวิตร  มหาสารินนัทน์ (อ.) 

ภาควิชาภมิูศาสตร์ ข้าราชการ นางผ่องศรี  จนัห้าว (รศ.) 
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ภาควิชาภมิูศาสตร์ ข้าราชการ นายนโรตม์  ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา (รศ.) 

ภาควิชาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน์            (อ.ดร.)   

ภาควิชาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางพรรณี  ชีวินศิริวฒัน์      (อ.) 

ภาควิชาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวฐิติรัตน์  ปันบํารุงกิจ (อ.) 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ข้าราชการ นางสาวกิงกาญจน์  เทพกาญจนา (รศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ข้าราชการ นายวิโรจน์  อรุณมานะกลุ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวสดุา  รังกพุนัธุ์  (ผศ.ดร.)   

ภาควิชาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวธีราภรณ์  รติธรรมกลุ (อ.ดร.)   

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางธีระพนัธ์  เหลืองทองคํา (ศ.ดร.) 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ ม.ร.ว.กลัยา  ติงศภทัิย์  (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวถนอมนวล  หิรัญเทพ (อ.)       

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวศิริพร  ศรีวรกานต์ (อ.ดร)   

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวชติุมา  ประกาศวฒิุสาร      (อ.ดร)   

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ พนกังานมหาวิทยาลยั นายสรุเดช   โชติอดุมพนัธ์ (อ.ดร.)  

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางอนงค์นาฎ  เถกิงวิทย์ (รศ.ดร.) 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ ม.ร.ว.กองกาญจน์  ตะเวทีกลุ (ผศ.) 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวตรีศิลป์  บญุขจร (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางจาตรีุ   ติงศภทัิย์ (ผศ.ดร.) 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ ข้าราชการเปลียนสถานภาพ นางสาวทอแสง เชาว์ชติุ (อ.ดร.)    

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย ข้าราชการ นายสถาพร  อรุณวิลาศ (อ.) 

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย พนกังานมหาวิทยาลยั นางสาวเพิมทิพย์  บวัเพช็ร์ (อ.) 

ศนูย์การแปลและการลา่มฯ พนกังานมหาวิทยาลยั นางทองทิพย์  พลูลาภ (อ.) 
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คณะผู้จัดทํารายงานประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2552 

 
 

1. อาจารย ์เนณุภา สุภเวชย ์ รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 
2. นางพรลภสั เชวงวณิชชา  เจา้หนา้ทีงานประกนัคุณภาพ 
 
ออกแบบปกโดย   อาจารย ์เนณุภา สุภเวชย ์
ภาพปกโดย   นายดนุสิทธิ  ชาตยาทร  

 

 


	ปก
	คำนำ
	สารบัญ
	บทสรุปผู้บริหาร
	บทที่1 ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันของหน่วยงาน
	1.1 ประวัติและโครงสร้างหน่วยงาน
	1.2 รายชื่อผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์
	1.3 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน
	1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์
	1.5 ทรัพยากร

	บทที่2 กิจกรรมการดำเนินการด้านคุณภาพและความเสี่ยงของหน่วยงาน
	2.1 กิจกรรมการด้านคุณภาพที่มีการดำเนินการ
	2.2 กิจกรรมที่สร้างความโดดเด่น/กิจกรรมเด่นของหน่วยงานในปีที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพ
	2.2.1 ด้านอาจารย์	
	2.2.2 ด้านนิสิต
	2.2.3 ด้านกิจกรรม
	2.2.4 ด้านการวิจัย
	2.2.5 ด้านบริการวิชาการ
	2.2.6 ด้านนานาชาติ

	2.3 สรุปผลการดำเนินการด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ด้านความเสี่ยง

	บทที่3 ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
	3.1 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน) 
	เสาที่ 1  หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต	
	เสาที่ 3  การให้บริการและการสนับสนุน
	เสาที่ 4  งานบริการวิชาการ
	ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหน่วยงาน 
	ฐานที่ 2  การบริหารข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 
	ฐานที่ 3  การบริหารสินทรัพย์ และกายภาพ  
	ฐานที่ 4  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
	ฐานที่ 5  การบริหารงบประมาณและการเงิน 
	ฐานที่ 6  การตรวจติดตามการป้องกันและการรับมือ

	3.2 	การประเมิน และวิเคราะห์ตนเองตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
	3.3 	สรุปผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี

	บทที่ 4  การพัฒนาคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ในปีถัดไป
	4.1 สรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน
	4.2 การกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละตัวชี้วัดในปีถัดไป
	4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัด
	4.4 ความต้องการการสนับสนุนจาก หน่วยงานที่เหนือขึ้นไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจำเป็น

	บทที่ 5  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการประกันคุณภาพ ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย
	5.1 ปัญหาที่พบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
	5.2 ข้อเสนอการปรับปรุง เพิ่มเติม ปรับลด ตัวชี้วัดและเหตุผลประกอบการปรับเปลี่ยน
	5.3 ข้อเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม
	5.4 ปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
	ภาคผนวก
	Key Data ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้จัดเก็บและรายงาน 
	รายชื่อคณาจารย์
	รายชื่อผู้มีส่วนเกียวข้องกับการดำเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรมการชุดต่างๆ




