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คํานํา
รายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลทุกดานของคณะอักษรศาสตร ทั้งเรื่องตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณภาพโดยตรง และขอมูลดานอื่นๆอันเปนผลงานที่นาภาคภูมิใจของคณะฯ ขอมูลที่รวบรวมได
แสดงวา คณะอักษรศาสตรมีกิจกรรม โครงการ และผลงานจํานวนมาก คณาจารยมีคุณภาพสูง เขารวม
ประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ใหบริการวิชาการทั้งในรูปแบบ
กรรมการวิ ช าการ กรรมการวิ ช าชี พ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ ท ยากร รวมถึ ง โครงการบริ ก ารวิ ช าการต า งๆ ที่
ศูนยบริการวิชาการ และศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติจัดบริการเปนจํานวนมาก แสดงถึง
“การเปนที่พึ่งของสังคมทางวิชาการ” อยางไรขอสงสัย
รายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยบุคลากรทุกฝายในคณะอักษรศาสตร และคณะผูจัดทํารวมมือรวบรวม
รายงานและตรวจสอบขอมูล คณะผูจัดทําไดทุมเทเวลาเปนอยางมากในการตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลง
เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ จะสะทอนให
เห็นสถานภาพ และคุณภาพที่กาวหนาของคณะอักษรศาสตรในภารกิจตางๆ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายที่
รวมกันทํารายงานประกันคุณภาพอันเปนประโยชนแกการพัฒนาคณะอักษรศาสตรและวิชาการดานนี้ให
มั่นคงสืบไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ)
คณบดีคณะอักษรศาสตร
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บทสรุปผูบ ริหาร

2

3

บทสรุปผูบ ริหาร

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

4

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 เชื่อมความสัมพันธ ฯลฯ
อาจารย 12 คน ไปเจรจาสรางความรวมมือ 11 ครั้ง
 ผูบริหาร/ผูแทนจากตางประเทศเดินทางมาเจรจาความรวมมือ สรางกิจกรรมความรวมมือ เชื่อม
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) ที่หนวยงานตกลงกับคณบดี” อันเปนแผนงานหนึ่งของคณะอักษรศาสตร กลับมีผลการดําเนินงานนอย มาก
คือมีจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายคิดไดเปนรอยละ 47.44 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
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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บทที่ 1
ขอมูลพืน้ ฐานในปจจุบนั ของหนวยงาน

1.1 ประวัติ และโครงสร้ างหน่ วยงาน
1.2 รายชือผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๒
1.3 วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ภารกิจหลักของหน่ วยงาน
1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์
1.5 ทรัพยากร

7
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13
14
16
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน
จากคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาเป็ นคณะอักษรศาสตร์
เมือวันจันทร์ ที 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวาง
ศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ตึกอักษรศาสตร์ 1 เดิม
หรื ออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปั จจุบนั ) และในวันที 26 มีนาคม พ.ศ.2459 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมสถาปนาโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึนเป็ นมหาวิทยาลัยสังกัดใน
กระทรวงธรรมการและพระราชทานนามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 1 ปี ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจ้าน้องยา
เธอกรมหมืนชัยนาทนเรนทร ซึ งเป็ นอธิ การบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองค์แรกได้ทรงตังคณะอักษร
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขึนซึ งเป็ นหนึ งในสี คณะทีได้มีการจัดตังขึน อีกสามคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจ้าพูนศรี เกษม เกษมศรี ทรงเป็ นคณบดีของคณะอักษรศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ องค์แรก ระหว่าง พ.ศ. 2461-2468
เมือแรกก่อตัง คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มุ่งสอนวิชาเตรี ยมแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ วิชาทีจัดสอนมี เคมี
ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศส และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้เปิ ดสอนวิชาอักษรศาสตร์
หลักสู ตรสามปี ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี จะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยมอักษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปี แรกวิชาที
สอนเป็ นวิชาอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรม
วิภาค และคณิ ตศาสตร์ ในภายหลังได้เพิมภาษาเยอรมันขึนอีกวิชาหนึ ง หลังจากนันจึงเรี ยนวิชาครู อีกหนึ งปี ในปี พ.ศ. 2473
มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรครู มธั ยมอักษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่ นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นี ได้เปิ ดสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสามปี โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปี แรกและวิชาครู ในปี ที 3 ทํานองเดียวกันกับวิชาอักษร
ศาสตร์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรนีจะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยมเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกจากกันเป็ นสองคณะ คือ
คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ แบ่งออกเป็ นแผนกอักษรศาสตร์ และแผนกฝึ กหัดครู แต่ในปี
เดียวกันนันเองคณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้กลับยุบรวมเป็ นคณะเดียวกันอีกและแบ่งงานออกเป็ น9 แผนก คือ
แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิ สิ กส์ แผนกชีววิทยา แผนกคณิ ตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและ
โบราณตะวันออก แผนกภาษาปัจจุบนั แผนกภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และแผนกฝึ กหัดครู
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ในด้านการสอน มีการปรับปรุ งหลักสูตรให้สอนถึงขันปริ ญญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตรบัณฑิตรุ่ นแรกที
สําเร็ จการศึกษาเมือ พ.ศ.2478 มีจาํ นวน 33 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปิ ดสอนในขันปริ ญญามหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มีผสู้ าํ เร็ จ
การศึกษาได้รับปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุ่ นแรกในปี พ.ศ. 2487 จํานวน 2 คน
ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการแยกคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกเป็ นคณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
ต่างหากจากกันอีกครังหนึ ง แต่ยงั มีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริ หารงานร่ วมกันต่อมาในปี พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตร์
ได้เปลียนชือเป็ น คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ เพือเปิ ดการสอนในขันปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิตขึน ในขณะนันคณะ
อักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชาคือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาครุ ศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ ได้แยกการบริ หารเป็ นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดีของ
ตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ได้จดั ตังแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์เพิมขึนอีกแผนกหนึงในคณะอักษรศาสตร์ และ ครุ ศาสตร์
พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุ ศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2504 มีการจัดแบ่งแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์ ใหม่ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาภาษาไทย
แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และ
แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจัดตังแผนกวิชาปรัชญาขึน รวมทังจัดตังแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ.
2515 ในปี เดียวกันนีเอง ได้แยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ ออกมาเป็ นแผนกวิชาหนึงต่างหากด้วย
ในปี พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตร์ เปิ ดสอนระดับปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นครังแรกในแผนกวิชา
ภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผจู้ บการศึกษาคนแรกเมือ พ.ศ. 2521
ปี พ.ศ. 2520 จัดตังแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลียนจากคําว่า “แผนกวิชา” เป็ น “ภาควิชา” ตาม
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จัดตังภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2552) คณะอักษรศาสตร์ ได้ผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแล้ว 73 รุ่ น มีหลักสู ตร อักษรศา
สตรบัณฑิตประกอบด้วยสาขาวิชาเอก 14 สาขา วิชาโท 21 สาขา และมีหลักสู ตรนานาชาติ 1 หลักสู ตร สําหรับหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต 20 หลักสู ตร และระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 9 หลักสู ตร ในจํานวนนี มีหลักสู ตรที
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษอยู่ 4 หลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรสหสาขาวิชาทีรับผิดชอบร่ วมกับคณะและสถาบันอืน ๆ
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับมหาบัณฑิต 2 หลักสูตรและในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 หลักสูตร
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โครงสร้ างของคณะอักษรศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2552 คณะอักษรศาสตร์มี 11 ภาควิชา 12 สาขาวิชา และ 1 หน่วยบริ หารวิชา ดังนี
1. ภาควิชาภาษาไทย
2. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
3. ภาควิชาประวัติศาสตร์
4. ภาควิชาภูมิศาสตร์
5. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
6. ภาควิชาปรัชญา
7. ภาควิชาศิลปการละคร
8. ภาควิชาภาษาศาสตร์
9. ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
10. ภาควิชาภาษาตะวันออก
10.4 สาขาวิชาภาษามาเลย์
10.1 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
10.5 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
10.2 สาขาวิชาภาษาจีน
10.6 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
10.3 สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น
11. ภาควิชาภาษาตะวันตก
11.4 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
11.1 สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
11.2 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
11.5 สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส
11.3 สาขาวิชาภาษาสเปน
11.6 สาขาวิชาภาษารัสเซี ย
หน่วยบริ หารวิชาอารยธรรมไทย
นอกจากนี ยังมีศูนย์ทีรับผิดชอบหลักสู ตรอีก 3 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์ไทยศึกษา
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์วรรณคดีศึกษา
ศูนย์เชียวชาญเฉพาะทาง (CE) 1 ศูนย์ ได้แก่
หน่วยวิจยั (RU) 3 หน่วย ได้แก่
-

ศูนย์วจิ ยั การประมวลผลภาษาและวัจนะ
ศูนย์ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย
ศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย
ศูนย์จริ ยธรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นอกจากนี คณะอักษรศาสตร์ยงั มีศนู ย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คติชนวิทยา
ศูนย์บริ การวิชาการ หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ และหน่วยโสตทัศนศึกษา ทําหน้าทีสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
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โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารคณะอักษรศาสตร์
คณบดี
คณะกรรมการบริ หารคณะอักษรศาสตร์
(คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ)

สํานักคณบดี

ภาควิชา/ศูนย์ทีดูและหลักสูตร
ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา

สํานักงานเลขานุการคณะ

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ฝ่ ายวิชาการ

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ฝ่ ายวิจยั

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ฝ่ ายกิจการนิสิต

ภาควิชารรณารักษศาสตร์

ฝ่ ายวิรัชกิจ

ภาควิชาปรัชญา

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
ภาควิชาภาษาตะวันออก

ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานอืน

งานบริ หารและธุรการ
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยอาคารและสถานที
- หน่วยการเจ้ าหน้ าที

งานคลังและพัสดุ
- หน่วยการเงินและบัญชี
- หน่วยพัสดุ

ศูนย์วิจยั การประมวลผล
ภาษาและวัจนะ

ศูนย์บริ การวิชาการ
ศูนย์คติชนวิทยา
หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ

งานบริ การการศึกษา
- หน่วยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา
- หน่วยโสตทัศนศึกษา
- หน่วยส่งเสริ มและพัฒนาวิชาการ

หน่วยบริ หารวิชา
อารยธรรมไทย

งานนโยบายและแผน

ศูนย์ไทยศึกษา

งานประกันคุณภาพ

ศูนย์วรรณคดีศกึ ษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์จริ ยธรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
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1.2 รายชือ่ ผูบ ริหารคณะอักษรศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒

คณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์

รองคณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ
ฝ่ ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ดร.กิงกาญจน์ เทพกาญจนา
ฝ่ ายวิจัย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด ศีติสาร
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์
ฝ่ ายกิจการนิสิต

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ นิจ สุ ตณั ฑวิบูลย์
ฝ่ ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ สุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ฝ่ ายวิรัชกิจ

อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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หัวหน้ าภาควิชา

รศ.ดร.ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต
ภาษาไทย

รศ.นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ภูมศิ าสตร์

รศ.เนืองน้อย บุณยเนตร
ปรัชญา

ผศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ ไพโรจน์
ภาษาอังกฤษ

รศ.ฉลอง สุ นทราวาณิ ชย์
ประวัติศาสตร์

ผศ.จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
บรรณารักษศาสตร์

อาจารย์ดงั กมล ณ ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร

ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.จาตุรี ติงศภัทิย ์
วรรณคดีเปรียบเทียบ

รศ.ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ
ภาษาตะวันออก

ผศ.ดร.หนึงฤดี โลหผล
ภาษาตะวันตก
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1.3 วิสยั ทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน
วิสัยทัศน์
คณะอักษรศาสตร์จะดํารงความเป็ นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตร์เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ ทีเกียวข้องเพือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

พันธกิจ
คณะอักษรศาสตร์เป็ นสถาบันวิชาการขันสูงทีมุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา ถ่ายทอดและเผยแพร่ องค์ความรู้
ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวข้องเพือสนองความต้องการของสังคมทังด้านวิชาการและวิชาชีพ และเป็ น
กลไกสร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับทีมีความรู้ความเชียวชาญด้านอักษรศาสตร์ เป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ สามารถคิด
และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถเป็ นผูน้ าํ สังคมได้ มีโลกทัศน์กว้าง สามารถ
ประยุกต์ความรู้และปรับตนให้เข้ากับพลวัตของการเปลียนแปลงในทุกๆ ด้าน
2) สร้างองค์ความรู้และผลิตงานวิชาการทีมีคุณภาพในระดับนานาชาติ
3) ให้บริ การทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวข้องเพือพัฒนาบุคคลและองค์กรในสังคม
4) สื บสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

14

1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ตลอดระยะเวลา 93 ปี ทีได้ดาํ เนินการมา คณะอักษรศาสตร์ได้ให้ความสําคัญแก่คุณภาพของอาจารย์ นิสิต การจัดการ
เรี ยนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นอย่างยิง เมือสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการประชุมครังที 576 เมือวันที 28 สิ งหาคม
พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตร์กไ็ ด้ดาํ เนินการตามระบบทีกําหนดขึนในขณะนันในด้านต่าง ๆ หลายด้าน และได้ใช้มาตรฐาน
ประกันคุณภาพสําหรับหน่วยงานด้านการเรี ยนการสอน: CU-QA 84.1 เป็ นมาตรฐานสําหรับดําเนินการเกียวกับการประกัน
คุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครังที
3/2544 เมือวันที 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา ซึ งต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกัน
คุณภาพดังกล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1 84.2 84.3 และ 84.4 เข้าด้วยกันจนเหลือระบบเพียงหนึงเดียวในชือ
ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐาน CU-QA 84 ทังนีในปี 2551 ตามทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาํ หนดให้
สถาบันอุดมศึกษานําตัวชีวัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีพัฒนาขึนไปใช้ในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานการศึกษา ตังแต่ปี 2550 เป็ นต้นไป จึงถือว่าระบบดังกล่าวเป็ นมาตรฐานสําหรับการ
ดําเนินการเกียวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบนั จึง
มีดงั นี

ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ปั จจุบนั คณะอักษรศาสตร์ มีการดําเนินการภายใต้ระบบประกันคุณภาพ 3 ระบบ ดังนี
1. ระบบคุณภาพ CU-QA 84 ในปลายปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84
ของมหาวิทยาลัยที ใช้มาตังแต่ปี พ.ศ. 2546 ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2549 มหาวิทยาลัยได้เริ มประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่ วยงานทราบถึงระบบคุณภาพ CU-QA 84 ทีปรับปรุ งใหม่ คณะอักษรศาสตร์ ก็ได้เริ มดําเนิ นการเก็บข้อมูลตาม
ตัวชีวัดของระบบคุณภาพ CU-QA 84 ตังแต่นนมา
ั ระบบคุณภาพ CU-QA 84 มีการประกันคุณภาพดังนี
การประกันคุณภาพกระบวนการหลัก ได้แก่
(1) หลักสูตร การเรี ยนการสอน และบัณฑิต โดยใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย (CU-CQA)
ประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพ 16 ข้อ
(2) กระบวนการวิจยั และงานวิจยั โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการวิจยั ของมหาวิทยาลัย (CU-RQA) ประกอบด้วย
ปัจจัยคุณภาพ 19 ข้อ
(3) การให้บริ การและสนับสนุน ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 15 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 8 ข้อ
(4) การบริ การวิชาการ ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 20 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 4 ข้อ
การประกันคุณภาพกระบวนการสนับสนุน ได้แก่
(1) การบริ หารจัดการหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 5 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 1 ข้อ
(2) การบริ หารข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 2 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 1 ข้อ
(3) การบริ หารสิ นทรัพย์และกายภาพ ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 1 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 1 ข้อ
(4) การบริ หารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 3 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 2 ข้อ
(5) การบริ หารงบประมาณและการเงิน ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 1 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 1 ข้อ
(6) การตรวจติดตาม การป้ องกัน และการรับมือ ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 3 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 2 ข้อ

15

2. ตัวบ่ งชีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองค์ ประกอบคุณภาพ 9 ด้ านของ
สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตังแต่ปี 2551 เป็ นต้นมา เกณฑ์มาตรฐานนี ประกอบด้วยข้อมูล
พืนฐานรวม 174 ข้อ และตัวชีวัดรวม 41 ตัวชีวัดโดยแบ่งเป็ นองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านนี
(1) ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนิ นการ ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัด
(2) การเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 13 ตัวชีวัด
(3) กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัด
(4) การวิจยั ประกอบด้วย 5 ตัวชีวัด
(5) การบริ การวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 5 ตัวชีวัด
(6) การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชีวัด
(7) การบริ หารและการจัดการ ประกอบด้วย 9 ตัวชีวัด
(8) การเงินและงบประมาณ ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัด
(9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ตัวชีวัด
3. ตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี

เอกสารการประกันคุณภาพที่ใช
เอกสารการประกันคุณภาพของระบบคุณภาพทีคณะอักษรศาสตร์ใช้ มีดงั นี
(1) คู่มือคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที 1 (ปรับปรุ งครังที 5) วันที 10 มิถุนายน 2552
(2) คู่มือขันตอนปฏิบตั ิงาน เรื อง การตรวจสอบคุณภาพภาย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที
1 (ปรับปรุ งครังที 1) วันที 26 มกราคม 2548
(3) คู่มือขันตอนปฏิบตั ิงาน เรื อง การแก้ไข/ปรับปรุ ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที 1
(ปรับปรุ งครังที 3) วันที 10 มิถุนายน 2552
(4) ระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84 เอกสารเผยแพร่ ในการประชุมเพือทําความเข้าใจแนวทางในการตรวจ
รู ปแบบใหม่และวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชีวัดคุณภาพและตัวชีวัดความเสี ยง วันที 14 กุมภาพันธ์ 2549
(5) ระบบประกันคุณภาพหลักสู ตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ฉบับที 1 วันที 23 ธันวาคม 2548
(6) ระบบประกันคุณภาพการวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-RQA) ฉบับที 1 วันที 23 ธันวาคม 2548
(7) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มกราคม 2551
(8) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กรกฎาคม 2549
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การบริหารคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตร์ดาํ เนินการโดยผ่านคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
(1) คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าทีกําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนา และ
อนุมตั ิการดําเนิ นการด้านคุณภาพ
(2) คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าทีวางแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพและ
การบริ หารความเสี ยงของคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
คณะกรรมการชุด (1) และ (2) มีคณบดีทาํ หน้าทีเป็ นประธานกรรมการ
(3) คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ มีหน้าทีรายงานข้อมูลตามภารกิจและเตรี ยมความพร้อมเพือรับการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในชุดนี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพซึ งเป็ นผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หารด้านประกันคุณภาพ
(QMR) ของคณะอักษรศาสตร์ดว้ ย ทําหน้าทีเป็ นประธานกรรมการ

1.5 ทรัพยากร
งบประมาณ
แหล่ งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปี งบประมาณ 2552
งบประมาณเงินรายได้
45,000,000 ล้านบาท
งบประมาณเงินแผ่นดิน
90,012,800 ล้านบาท
รวมงบประมาณทีได้รับ 135,012,800 ล้านบาท

45,000,000
90,012,800

เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
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บุคลากร

ข้ าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานฯเปลียนสถานภาพ

พนักงาน โครงการ

จํานวนอาจารย์ ปี งบประมาณ 2552 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหน่ งวิชาการ/วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
รวม

1

ภาควิชาภาษาไทย

11

6

3

0

20

1

5

2

12

20

13

5

2

20

2

ภาควิชาภาษาตะวันออก

11 13

5

0

29

0

3

8

18

29

15

14

0

29

3

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

11

6

9

0

26

0

2

11 13

26

11

15

0

26

4

ภาควิชาประวัติศาสตร์

5

6

2

0

13

0

4

3

6

13

9

4

0

13

5

ภาควิชาภาษาตะวันตก

10

9

9

1

29

2

4

8

15

29

15

14

0

29

6

ภาควิชาปรัชญา

5

2

4

0

11

1

3

3

4

11

8

3

0

11

7

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

4

4

0

0

8

0

0

2

6

8

2

6

0

8

8

ภาควิชาศิลปการละคร

3

3

4

0

10

0

3

2

5

10

1

9

0

10

9

ภาควิชาภูมิศาสตร์

2

3

0

0

5

0

2

0

3

5

1

4

0

5

2

2

2

0

6

1

1

3

1

6

6

0

0

6

ภาควิชาวรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

0

5

4

0

9

0

1

4

4

9

7

2

0

9

12 หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

1

1

0

0

2

0

0

0

2

2

0

2

0

2

13 ศูนย์การแปลและการล่ามฯ 0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

65 61 42

1

169

5

28

46 90 169

88

79

2

169

หน่ วยงาน

10 ภาควิชาภาษาศาสตร์
11

รวมทังสิ น

* นอกจากนียังมีอาจารย์ชาวต่ างประเทศอีก 20 คน

ตําแหน่ งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม
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จํานวนเจ้ าหน้ าทีสนับสนุน

ลําดับที
1
2
3
4
5
6

ประเภท
ข้าราชการสายวิชาการ
ข้าราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ
รวม

จํานวน
65
16
61
46
26
24
238

สารนิเทศ
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ได้จดั หาหนังสื อ วารสาร สื อโสตทัศน์ และ สื ออิเล็กทรอนิกส์ตามการคัดเลือก
ของคณาจารย์ประจําภาคและหลักสูตร รวมทังรับบริ จาคและได้จดั ระบบทํารายการพร้อมให้บริ การ ดังตารางที 1 และ 2
ตารางที 1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ ปี งบประมาณ 2551 และ 2552
ประเภท
หน่ วย ทรัพยากรทีจัดซือ
ทรัพยากรทีได้ รับบริจาค ทรัพยากรทีมีทงหมด
ั
2551
2552
2551
2552
2551
2552
หนังสื อ
เล่ม
2,345
2,530
3,447
2,600
194,742
199,872
วิทยานิ พนธ์/
เล่ม
64
166
4,555
4,721
รายงานการวิจยั
วารสาร
ชือ
75
69
135
224
210
293
วีดิทศั น์
เรื อง
2,769
2,769
เทปบันทึกเสี ยง
เรื อง
8
22
5
777
804
ซี ดีรอม
เรื อง
14
78
123
49
743
870
ดีวดี ี/วีซีดี
เรื อง
16
29
93
163
189
381
สไลด์
เรื อง
11
11
เครื องแต่งกาย /ผ้า
ชิน
1
325
325
ทอมือ
หมายเหตุ จํานวนดีวีดีเพิมขึนมาก เนืองจากศูนย์ฯ ได้ สง่ วีดิทศั น์เรื องทียังใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนไปแปลงเป็ นข้ อมูลดิจิทลั ในรูปของ
ดีวีดี จํานวน 163 เรื อง เพือความสะดวกในการใช้ บริ การ
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ตารางที 2 ทรัพยากรสารนิเทศทีจัดซื อแยกตามสาขาวิชา (Subject)

สาขาวิชา
การละคร
ความรู้ทวไป
ั
บรรณารักษศาสตร์
ปรัชญา
ประวัติศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี
ภาษาและวรรณคดีจีน
ภาษาและวรรณคดีญีปุ่ น
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส
ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส
ภาษาและวรรณคดีพม่า
ภาษาและวรรณคดีมาเลย์
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
ภาษาและวรรณคดีรัสเซี ย
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
ภาษาและวรรณคดีสเปน
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน
ภาษาศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศาสนา
ศิลปะและดนตรี
สังคมศาสตร์
รวม

หนังสื อ
(เล่ม)
38
50
47
46
389
57
167
62
536
36
21
89
1
11
111
47
13
48
286
31
63
29
9
64
6
273
2,530

วารสาร
(ชือเรื อง)

เทป
บันทึกเสี ยง
(ชือเรื อง)

14
1
6
2

ซีดรี อม
(ชือเรื อง)

ดีวดี /ี วีซีดี
(ชือเรื อง)

1
1

22
5

4
11
20
5

4
16

3

4
2
9

12
3
2
1
2
19
69

1
2
4
4

22

6
61

29

20
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บทที่ 2
กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเสีย่ งของหนวยงาน

2.1 กิจกรรมการด้านคุณภาพทีมีการดําเนินการ
2.2 กิจกรรมทีสร้ างความโดดเด่ น/กิจกรรมเด่ นของหน่ วยงานในปี ทีสะท้ อนการพัฒนาคุณภาพ
2.3 สรุปผลการดําเนินการด้ านความเสี ยงทีเกิดขึนและผลลัพธ์ ด้านความเสี ยง

23
28
96

22

23

2.1 กิจกรรมการดานคุณภาพทีม่ กี ารดําเนินการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมด้านคุณภาพ ดังนี
 ด้ านการบริหารจัดการ (M0):
(1) นําเจ้าหน้าทีฝ่ ายประกันคุณภาพไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ทีส่ วนประกันคุณภาพ สํานักบริ หาร
วิชาการ [28 พศจิ กายน 2551]
(2) เจ้าหน้าที ฝ่ ายประกันคุณภาพและเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องกับการบันทึ กข้อมูลเข้าสู่ ระบบศึ กษาดูงานการใช้
ระบบ QAIS ณ ส่ วนประกันคุณภาพ สํานักบริ หารวิชาการ [27 เมษายน 2552]
(3) ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 1 ครัง [21 เมษายน 2552]
(4) ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ 2 ครัง
-กรรมการจากส่ วนกลางคณะฯ [24 เมษายน 2552] บรรยาย ให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพเจ้าหน้าที
ส่ วนกลางคณะ และประชุมเรื อง การจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพือการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี
2552
-กรรมการจากภาควิชา [19 พฤษภาคม 2552] ประชุ มและบรรยาย ให้ความรู้ ดา้ นการประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที ภาควิชา และประชุ ม เรื อง การจัดเก็บและรายงานข้อ มูลเพือการตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายใน
ประจําปี 2552
(5) บรรยายให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพแก่เจ้าหน้าทีธุ รการของทุกหน่วยงานในคณะอักษรศาสตร์ และ
ประชุมเรื อง แบบรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน [29 พฤษภาคม 2552]
(6) บรรยายให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพแก่นิสิตอักษรศาสตร์ [1 มิถนุ ายน 2552]
(7) ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ 2 ครัง [10 มิถนุ ายน 2552 และ 19 สิ งหาคม 2552]
(8) เข้าร่ วมประชุมและจัดเจ้าหน้าทีคณะเข้าร่ วมประชุมกับส่ วนประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
22 ธันวาคม 2552
ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ การปรั บ ปรุ ง ตัว ชี วัด และรู ป แบบรายงานประกัน คุ ณ ภาพ
ประจําปี 12
12 มิถุนายน 2552
ประชุมชีแจงวิธีการกรอกแบบฟอร์ ม Change Request ของข้อมูล CDS ในระบบ
QAIS ระยะที 2
31 กรกฎาคม 2552
การประชุ ม เพื อรั บ ฟั ง และทํา ความเข้า ใจเกี ยวกับ กระบวนการในการตอบ
แบบสอบถาม
 ด้ านบุคคล (M1) :
(9) แต่งตัง QMR ใหม่ 1 ตุลาคม 2551
(10) แต่งตังรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 3 พฤศจิกายน 2551
(11) แต่งตังคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
- คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 25 พฤศจิกายน 2551
- คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 25 พฤศจิกายน 2551
- คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ 25 พฤศจิกายน 2551
(12) แต่งตังคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร 16 กรกฎาคม 2552
(13) แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะอักษรศาสตร์ 16 กรกฎาคม 2552
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 ด้ านการตรวจฯ (M2) :
(14) อบรมผูต้ รวจประเมินคุณภาพ [2-3 มีนาคม 2552]
(15) ตรวจติดตามการปรับปรุ งหลังการตรวจและปิ ดใบ CAD [พฤศจิ กายน 2551]
(16) ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบคุณภาพ CU-QA โดยในปี นี ตรวจฐาน 2 และฐาน 6 [5-6 สิ งหาคม 2552]
(17) ตรวจประเมินหลักสู ตรตามตัวชีวัดในระบบคุณภาพ CU-CQA จํานวน 3 หลักสูตร [20 กรกฎาคม 2552]
-หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2543)
-หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
-หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
 ด้ านระบบคุณภาพและมาตรฐาน (M3):
(18) ศึกษาตัวชี วัดทุกระบบในระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ และระบบอืนที คณะต้องรายงานข้อมูล
[พฤศจิ กายน 2551-มีนาคม 2552]
-ตัวชีวัดในระบบ CU-QA
-ข้อมูลพืนฐาน (Common Dataset) ของ สกอ.
-ตัวชีวัดตามเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบ 9 ด้านของ สกอ.
-ตัวชีวัด SDA ของส่ วนแผนและคลัง
-รายงานรายไตรมาสของส่ วนวิจยั มหาวิทยาลัย
(19) วางแผนการเก็บข้อมูลและกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลแต่ละตัวชีวัด [เมษายน 2552]
 ด้ านเครืองมือ (M4) :
(20) พัฒนาแบบฟอร์ มกิจกรรมประจําวัน (Daily KPI Report) สําหรับบันทึกกิจกรรมทีเกียวกับระบบคุณภาพ
แบ่งเป็ น 2 แบบฟอร์ม คือแบบฟอร์มสําหรับภาควิชาและหน่วยงานทีดูแลหลักสูตร และแบบฟอร์ มสําหรับ
หน่วยงานส่ วนกลาง ซึ งมีกิจกรรมในตัวชีวัดบางส่ วนแตกต่างกัน [เมษายน-พฤษภาคม 2552]
(21) เริ มใช้ระบบรายงานกิจกรรมประจําวัน (Daily KPI Report) [1 มิถนุ ายน 2552]
 ด้ านระบบเอกสาร และระบบงาน (M5) :
(22) ทบทวนจํานวนเอกสารคุณภาพ SD WI FI ของหน่วยงานต่างๆในคณะอักษรศาสตร์ [พฤศจิ กายน 2551เมษายน 2552]
(23) ปรับปรุ งคู่มือคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ และ PM การแก้ไขปรับปรุ ง [พฤศจิ กายน 2551-เมษายน 2552]
(24) จัดทํารายงานประกันคุณภาพประจําปี 2551 และจัดพิมพ์รายงานประกันคุณภาพประจําปี 2551 รายงาน
ประกันคุณภาพประจําปี 2550 และรายงานประจําปี 2548 พร้อมจัดทํารายงานประกันคุณภาพในรู ปแบบ
CD และเผยแพร่ ทีเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ [กรกฎาคม 2552]
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กิจกรรมการด้ านคุณภาพทีมีดาํ เนินการประจําปี งบประมาณ 2552
ช่ วงเวลา
กิจกรรมการด้ านคุณภาพทีมีดาํ เนินการ ประเภท
ผลทีเกิดขึนจากการดําเนินการ
1 ตุลาคม 2551 แต่งตัง QMR ใหม่
M1 คณะอักษรศาสตร์ มี QMR ใหม่แทนที QMR เดิมทีหมด
วาระ
3 พฤศจิกายน แต่งตังรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะ M1 QMR คณะอักษรศาสตร์ ดาํ รงตําแหน่ งรองคณบดีฝ่าย
2551
อักษรศาสตร์
ประกันคุณภาพ
25 พฤศจิกายน แต่งตังคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
M1 แต่งตังคณะกรรมการในระบบคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
แทนทีคณะกรรมการชุดเดิมทีหมดวาระ
2551
- คณะกรรมการอํา นวยการการประกัน
คุณภาพคณะอักษรศาสตร์
- คณะกรรมการดํา เนิ น การการประกัน
คุณภาพคณะอักษรศาสตร์
- คณะกรรมการประสานงานการประกัน
คุณภาพ
ทบทวนจํานวนเอกสารคุณภาพ
พฤศจิกายน
M5 หน่วยงานในคณะอักษรศาสตร์ ได้ทบทวนและปรับปรุ ง
ระบบแฟ้ มในหน่วยงาน
2551-เมษายน
2552
ปรับปรุ งคู่มือคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
พฤศจิกายน
M5 ปรับปรุ งคู่มือคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ ให้มีเนื อหาการ
ดํา เนิ น งานคุ ณ ภาพครอบคลุ ม ตัว ชี วัด ของสกอ. และ
2551-เมษายน
โครงสร้ างคณะ พันธกิ จและวัตถุประสงค์ของคณะที มี
2552
การปรับปรุ ง
พฤศจิกายน
ตรวจติดตามการปรับปรุ งหลังการตรวจและ M2 หน่วยงานได้ปรับปรุ งงานตามทีเสนอในใบ CAD เป็ นที
เรี ยบร้อย
2551
ปิ ดใบ CAD
28 พศจิกายน ดูงานทีส่ วนประกันคุณภาพ เรื อง ตัวชีวัด
M0 ทํา ความเข้า ใจระบบประกัน คุ ณ ภาพให้ ดี ยิ งขึ น เพื อ
วางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานของมหาวิทยาลัย
2551
แนวทางการดําเนินการ แผนการดําเนินการ
การเก็บข้อมูล
ศึกษาตัวชีวัดทุกระบบในระบบคุณภาพและ M3 บูรณาการการเก็บข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
พฤศจิกายน
2551-มีนาคม ระบบอืนทีต้องรายงานข้อมูล
-ตัวชีวัดในระบบ CU-QA
2552
-ข้อมูลพืนฐาน ของ สกอ.
-ตัวชีวัดของ สกอ.
-ตัวชีวัด SDA ของส่ วนแผนและคลัง
-รายงานรายไตรมาสของส่ วนวิจยั
มหาวิทยาลัย
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ช่ วงเวลา
22 ธันวาคม
2552
2-3 มีนาคม
2552
เมษายน 2552

21 เมษายน
2552
24 เมษายน
2552
27 เมษายน
2552

กิจกรรมการด้ านคุณภาพทีมีดาํ เนินการ ประเภท
เข้าร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อการปรับปรุ ง
M0
ตัวชีวัดและรู ปแบบรายงานประกันคุณภาพ
ประจําปี
อบรมผูป้ ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน M2
ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเพื อการขยายผล
หลักสู ตรที 2 ของ สกอ. (รุ่ นที 2 ของจุฬาฯ)
วางแผนการเก็บข้อมูลและกําหนด
M3
ผูร้ ับผิดชอบ ในการบันทึกข้อมูลแต่ละ
ตัวชีวัด
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
M0
ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ในส่ วน M0
เจ้าหน้าทีส่ วนกลางของคณะ
อบรม QAIS (นอกรอบ) ที ส่ วนประกัน M0
คุณภาพ

เมษายนพฤษภาคม
2552
19 พฤษภาคม
2552

พัฒนาแบบฟอร์ มกิจกรรมประจําวัน (Daily M4
KPI Report)

29 พฤษภาคม
2552
1 มิถุนายน
2552
1 มิถุนายน
2552
10 มิถุนายน
2552
12 มิถุนายน
2552

ประชุมชีแจงการเก็บข้อมูลรายงานกิจกรรม
คุณภาพประจําวัน
เริ มใช้ระบบรายงานกิจกรรมประจําวัน
(Daily KPI Report)
บรรยายให้ความรู้ ดา้ นการประกันคุณภาพ
แก่นิสิตอักษรศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ในส่ วน M0
ภาควิชา/ศูนย์ทีมีหลักสูตร

เข้าร่ วมประชุมชีแจงวิธีการกรอก
แบบฟอร์ม Change Request ของข้อมูล
CDS ในระบบ QAIS ระยะที 2

M0
M4
M0
M0
M0

ผลทีเกิดขึนจากการดําเนินการ
คณะรั บทราบแนวทางการดํา เนิ น งานประกันคุ ณ ภาพ
ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ 3 ท่ า นได้รั บ ความรู้ แ ละสามารถเป็ นผูต้ รวจ
ประเมินคุณภาพได้ และเจ้าหน้าที 6 ท่านมีความรู้สาํ หรับ
การรับการตรวจประเมินคุณภาพแบบสกอ.ได้
วางระบบการเก็บข้อมูล และทําให้มีผรู้ ับผิดชอบตัวชีวัด
ทุกตัว
ปรับปรุ งคู่มือคุณภาพ แจกตัวชีวัด เลือกเสา-ฐานสําหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพประจําปี
รวบรวมข้อ มูลสําหรั บตรวจประเมิ นคุ ณภาพประจําปี
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และตามระบบ CU-QA
QMR เจ้าหน้าที ฝ่ ายประกันคุ ณภาพของคณะ และ
เจ้าหน้าทีคณะ รวม 4 คน ได้รับความรู ้สาํ หรับการเตรี ยม
ข้อมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
คณะมี ระบบรายงานข้อ มูลที คล่องตัวและมี ข อ้ มูล การ
ดําเนินงานต่างๆทีทันสมัยอยูเ่ สมอ
ตรวจสอบข้อมูลที คณะกรรมการประสานงานในส่ วน
ส่ ว นกลางของคณะฯ ได้ร วบรวมไว้ และให้ ข ้อ มู ล
เพิมเติมกรณี ทีหลักฐาน อยูก่ บั ภาควิชา
เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้เรื องประกันคุณภาพ
และเข้าใจระบบเก็บข้อมูลตัวชีวัดคุณภาพ
คณะเริ มมีขอ้ มูลกิจกรรมทีทันสมัย
นิ สิ ตได้ รั บความรู ้ เรื องการประกั น คุ ณ ภาพตาม
ข้อกําหนดของตัวชีวัดสกอ. (องค์ประกอบที 9)
อนุ ม ัติ คู่ มื อ คุ ณภาพและ เลื อ กผูต้ รวจประเมิ นคุ ณ ภาพ
ประจําปี
คณะรั บแนวทางการดําเนิ นงานเพือการตรวจประเมิ น
คุณภาพประจําปี
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ช่ วงเวลา
กรกฎาคม 2552
16 กรกฎาคม
2552
20 กรกฎาคม
2552
31 กรกฎาคม
2552

16 กรกฎาคม
2552
5-6 สิ งหาคม
2552

19 สิ งหาคม
2552

กิจกรรมการด้ านคุณภาพทีมีดาํ เนินการ ประเภท
จัดพิมพ์รายงานคุณภาพประจําปี 2551
M5
แต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจหลัก สู ต รของ M1
คณะอักษรศาสตร์
ดํา เนิ น การตรวจหลัก สู ต รด้ว ยมาตรฐาน M2
CU-CQA
เข้าร่ วมการประชุ มเพือรั บฟั งและทําความ M0
เข้า ใจเกี ยวกับ กระบวนการในการตอบ
แบบสอบถาม แบบประเมิ นความพึงพอใจ
ของบุ ค ลากรที มี ต่อ หน่ วยงานตามตัวชี วัด
ฐานบ้าน
แต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ ภาพ M1
ภายในของคณะอักษรศาสตร์
ตรวจประเมินคุณภาพประจําปี
M2

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ - รายงาน M0
ผลเรื องการตรวจประเมิน

ร่วมกิจกรรมตามทีส่วนประกันคุณพาพ มหาวิทยาลัยจัด

ผลทีเกิดขึนจากการดําเนินการ
คณะมีขอ้ มูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ
คณะมี ก รรมการสํ า หรั บ ตรวจประเมิ น หลัก สู ต รตาม
ระบบ CU-CQA
หลัก สู ต รที ยัง ไม่ ไ ด้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ในระยะเวลา 5 ปี
จํานวน 3 หลักสู ตร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
คณะดําเนิ นการเก็บข้อมูลสําหรับตัวชีวัดในระบบ CUQA และของ สกอ.

คณะมีผตู ้ รวจประเมินคุณภาพประจําปี
คณะกรรมการตรวจประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตาม
ตัวชีวัดของสกอ. และตามตัวชีวัดของ CU-QA ในฐานที
2 การบริ หารข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ และ 6 การ
ตรวจติดตาม การป้ องกันและการรับมือ
รายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพประจํา ปี แก่
คณะกรรมการ
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2.2 กิจกรรมทีส่ รางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปทสี่ ะทอนการพัฒนาคุณภาพ
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 เชื่อมความสัมพันธ ฯลฯ
อาจารย 12 คน ไปเจรจาสรางความรวมมือ 11 ครั้ง
 ผูบริหาร/ผูแทนจากตางประเทศเดินทางมาเจรจาความรวมมือ สรางกิจกรรมความรวมมือ เชื่อม
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
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 3 คน
ระดับชาติ 1 คน
ระดับนานาชาติ

2 คน

ภาควิชา

ชืออาจารย์

ชือผลงาน

ชือรางวัล/ประกาศ
เกียรติคณ
ุ

ระดับ

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.สุรเดช โชติ
อุดมพันธ์
ผศ.รัศมี กฤษณมิษ

นั กวิจัยรุน
่ เยาว์ ประจําปี 2551

ประสาทมืด

ชาติ

โม

นานาชาติ

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล

ั
รับมอบเครืองราชอิสริยาภรณ์ชน
อัศวินในฐานะผู ้มีบทบาทสําคัญยิง
ในการเผยแพร่ภาษาและ
วัฒนธรรมอิตาเลียน

ผลงานแปล
วรรณกรรมเยาวชน
ประเทศคอสตาริกา
จากภาษาสเปนเป็ น
ภาษาไทย
Cavaliere
Dell'Ordine Della
Stella Della
Solidariet
a'ltaliana

นานาชาติ

หน่วยงานที
ให ้รางวัล
สภาวิจัย
แห่งชาติ
International
Board on
Books for
Young
People
สํานั ก
ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐ
อิตาลี

 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 182 รายการ
ระดับชาติ 173 รายการ
ระดับนานาชาติ
9 รายการ
อาจารย์ เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 173 รายการ
ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

วิทยากรงานประชุมประจําปี 2552
ศวท. เรือง เครือข่ายความร่วมมือ
บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศ
ศาสตร์ด ้วยไอซีท ี
สอนวิชา 810-401 History แก่
นั กศึกษาปี 4 คณะการบริการและ
การท่องเทียว
วิทยากรงานเสวนา "กําเนิดใหม่
ของหนั งสือเก่า: เปิ ดตัวเว๊บไซต์
หนั งสือเก่าชาวสยาม" เพือ
อภิปรายเรือง "คําให ้การของ
หนั งสือเก่า:วรรณกรรม
ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติพันธ์"

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

วิทยากรบรรยายความรู ้ด ้านการ
่ าธารณชนทาง
เขียนบทความสูส
โทรทัศน์

ชมรมนั กเขียนและผู ้จัดทํา
หนั งสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.สุธาชัย
ยิมประเสริฐ

วิทยากรบรรยาย เรือง "โปรตุเกส
กับเอเชีย" ในการประชุมสัมมนา
เรือง "500 ปี แห่งความสัมพันธ์
ไทย-โปรตุเกส"

อุทยานประวัตศ
ิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา

ศวท.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
17-18 ก.ย.52

ศุกร์ท ี 5 มิ.ย.
- ศุกร์ท ี 25
ก.ย. 52
9 มิ.ย. 52
13.15-14.45
น.
ณ ห ้องประชุม
ศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรน
ิ ธร
(องค์การ
มหาชน)
23 มิ.ย.
5209.0016.00 น.

30 มิ.ย. 52
09.45-10.30
น.
รร.กรุงศรีว ิ
เวอร์
จ.อยุธยา

31

ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.สุวม
ิ ล รุง่
เจริญ

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

สอนวิชา 810-401 History แก่
นั กศึกษา
ปี 4 คณะการบริการและการ
ท่องเทียว
บรรยายเรือง "เอกสารดัตช์วา่ ด ้วย
ข ้อบังคับสําหรับพ่อค ้าฮอลันดาที
อยุธยา"
วิทยากรในหัวข ้อ "แนวคิดเกียวกับ
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร"
คณะกรรมการดําเนินการจัดตังหอ
จดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ระบบ
สุขภาพไทย
คณะกรรมการอํานวยการจัดตังหอ
จดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ระบบ
สุขภาพไทย
วิทยากรปาฐกถาเรือง
"ประวัตศ
ิ าสตร์เทคโนโลยี"

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง

วิทยากรอภิปรายเรือง "งานศึกษา
ประวัตศ
ิ าสตร์กับสุขภาพใหม่ๆ"

สํานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง

สอนวิชา LCCU 500 Principle
concepts in cultural หัวข ้อเรือง
"วัฒนธรรมบริโภคในสังคมไทย:
บทสะท ้อนผ่านสือ"หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรม
และการพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ศึกษา
วิทยากรวิชา VA 221
Contemporary Art and Post
Modem Issues โดยบรรยายใน
เรือง “หลังสมัยใหม่ : จากมุมมอง
ทางประวัตศ
ิ าสตร์”
ทีปรึกษา รุไบยาต: วาราสาร
วิชาการด ้านเอเชียศึกษา

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "การ
อนุรักษ์ และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์อย่างยังยืน" ในการ
ประชุมวิชาการประจําปี 2552 เรือง
"กรุงรัตนโกสินทร์ในประวัตศ
ิ าสตร์
ไทย: การอนุรักษ์ และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์อย่างยังยืน"
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
พิจารณาร่างหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา
วิเทศธุรกิจ (จีน) สาขาวิชาจีน
ศึกษาและสาขาวิชาไทยศึกษา
เป็ นทีปรึกษาคณะกรรมการจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2552)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ณ ห ้องประชุมศูนย์รไี ซเคิล
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สํานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
ศุกร์ท ี 3 ก.ค.
ศุกร์ท ี 7 และ
28 ส.ค. 52
เสาร์ 25 ก.ค.
52
13.00-14.15
8 ก.ย. 52
08.30-16.30
น.
22 ก.ย. 52
9.00-12.00
น.
22 ก.ย. 52
9.00-12.00
น.
5 ส.ค. 52
9.00-10.00
น.
5 ส.ค. 52
14.00-16.30
น.
15 ส.ค. 52
9.00-12.00
น.
ณ สถาบันวิจัย
ภาษาและ
วัฒนธรรมเพือ
พัฒนาชนบท
ตังแต่ 1 ก.ค.
52
เป็ นต ้นไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

17 ก.ย. 52
14.00-16.30
น.

โครงการภูมภ
ิ าคศึกษา
สํานั กวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมาคมประวัตศ
ิ าสตร์
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตังแต่ ก.ย. 52

มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลา
นครินทร์ วิทยาภูเก็ต

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7 ก.พ. 53
เวลา 10.1512.00 น.
ณ ห ้องประชุม
ใหญ่สนง.
ิ ส่วน
ทรัพย์สน
พระมหากษั ตริย ์
2 ต.ค. 51

15 ต.ค. 51
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ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

ปรัชญา

รศ.ดร.สมภาร
พรมทา

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

ปรัชญา

ผศ.ดร.ประทุม
อังกูรโรหิต

ภาษาตะวันตก

ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
พิจารณาตรวจแก ้ไขและให ้
ข ้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ประเมินผลงานวิชาการ(ตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์)
อาจารย์พเิ ศษสอนนั กศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปริญญา
เอกสาขาวิชาการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติรว่ มกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ) หัวข ้อ
เรือง “Antirealism/
Postmodernism”
อาจารย์พเิ ศษสอนนั กศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตร
นานาชาติรว่ มกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ) วิชา RANS 607
Philosophy of Science and
theoretical Perspectives
วิทยากร บรรยาย ให ้มูลนิธ ิ พลตรี
จําลอง ศรีเมือง

ภาษาตะวันตก

ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล
ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

วิทยากร หัวข ้อ "ภาษาและ
วัฒนธรรมของชนชาติอต
ิ าลี"
เป็ นประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถาบันภาษา

ม.เกษตรศาสตร์วท
ิ ยาเขตศรี
ราชา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

เป็ นผู ้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สํานั กงานจัดการศึกษาทัวไป
อาคารวิทยพัฒนาชัน4

อ.กาญจนา
บุนนาค

วิทยากร บรรยายในหัวข ้อเรือง
"วัฒนธรรมของคนไทย(Cross Cultural)"
วิทยากร บรรยาย หัวข ้อ "การ
ตีความบทละครของโมลิแยร์ใน
มุมมองของนั กวิจารณ์สมัยใหม่"
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ เพือประเมิน
โครงการวิจัย

บจก. Total E&P Thailand

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

อ.พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์
ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์
ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์
ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

กรรมการพิจารณาข ้อสอบปลาย
ภาคหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาคุณภาพ
บทความวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
สงขลาสงขลานครินทร์ วิทยา
ปั ตตานี

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
17 ธ.ค. 51

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 พ.ย. 51

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

25 ม.ค. 52
เวลา 9.00 –
12.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคปลาย ปี
การศึกษา
2552

สถาบันฝึ กอบรมผู ้นํ า มูลนิธ ิ พล
ตรี จําลอง ศรีเมือง

7 พ.ย. 51
และ 23 พ.ย.
51
6 ก.พ. 52
23 - 24 ก.ค.
52
23 ก.ค. 52
เวลา 09.0015.00 น.
2 ธ.ค. 51

ม.เกษตรศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์

17 ธ.ค. 51

คณะมนุษยศาสตร์ มศว.

ก.พ. 52

ม. สยาม

4 ก.พ. 52

ม.สงขลานครินทร์

มี.ค. 52

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

กรรมการประเมินคุณภาพภายใน

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ธุรกิจ
บัณฑิตย์

29 มิ.ย. 52

อ.ดร.สุวรรณา
สถาปั ตย์พัฒนา

ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถาบันภาษา จุฬาฯ

14 ส.ค. 52

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

กรรมการผู ้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

17 ส.ค. 52

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจ
ประเมินคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ไทย

22 ก.ค. 52

33

ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
ตังแต่ พ.ศ.
2552

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

ทีปรึกษาวิทยาลัยสาวิกาสิกขาลัย

เสถียรธรรมสถาน

อ.กาญจนา
บุนนาค

มหาวิทยาลัยสยาม

1 ต.ค. 51 30 ก.ย. 52

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเทียว
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาฝรังเศส

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต

11 ก.ย. 52
ภาคเรียนที1
และ 2 ปี
การศึกษา
2552
26 มิ.ย. 52
14.00 15.00 น.
พ.ย. 51

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

เป็ นอาจารย์สอนออกอากาศ
ทางไกลผ่านดาวเทียมวิชา
ภาษาเยอรมัน

โรงเรียนวังไกลกังวล

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน

อ.อารตี แก ้ว
สัมฤทธ์

ร่วมกันระดมความคิดเห็นและ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาเยอรมัน
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาของ ม.พายัพ
วิทยากร บรรยายในหัวข ้อเรือง
"มุมมองเกียวกับภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย"
คณะกรรมการดูแลคุณภาพข ้อสอบ
PAT 2 (ภาษาเยอรมัน)

อ.อารตี แก ้ว
สัมฤทธ์
ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ภาษา
ตะวันตก/
รัสเซีย
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ไรซา ซาไนวา

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

รศ.วรรณา แสง
อร่ามเรือง
รศ.วรรณา แสง
อร่ามเรือง

ม.พายัพ
คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

29-30 พ.ย.
51

สทศ.

พ.ย.52-พ.ค.
53

คณะกรรมการสมาคมครูภาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาเยอรมันแห่ง
ประเทศไทย

พ.ค.52-พ.ค.
53

ประธานกรรมการตรวจและ
ประเมินผลงานทีเกิดจากการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีสําหรับวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ
วิทยากรบรรยายให ้ความรู ้และ
ประสบการณ์แก่ครูและผู ้เข ้า
สัมมนาในเรืองการจัดทําผลงาน
วิชาการภาษาเยอรมันเพือพัฒนา
วิชาชีพครู ในการประชุมสัมมนา
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมัน
ขอความอนุเคราะห์จัดหลักสูตร
การเรียนภาษารัสเซีย

สํานั กงานเขตพืนทีการศึกษา
กรุงเทพฯ เขต 1

ปี 52

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน และ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

26 มิ.ย. 52

ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ

เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือง
"คุณค่าแห่งความเป็ นครู"

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ
ศึกษาศาสตร์

ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ

เป็ นวิทยากรร่วมเสวนาทางวิชาการ
เรือง "จิตอาสาใน
สถาบันการศึกษา"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์

ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ
รศ.
ดร.สถาพร ทิพย
ศักดิ อ.ดร.หนึง
หทัย แรง
ผลสัมฤทธิ
อ.สุ
กิจ พูพ
่ วง
ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ

เป็ นวิทยากรโครงการค่ายภาษา
และวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศึกษา 2552

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือง
"อาจารย์ทปรึ
ี กษากับการพัฒนา
คุณภาพนั กศึกษา"

คณะศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สํานั กราชเลขาธิการ สวน
จิตรลดา
16 ก.ค. 52
เวลา 13.00 16.00 น.
วันพฤหัสบดีท ี
23 ก.ค. 52
เวลา 09.0012.00 น.
7-9 ส.ค. 52

วันอังคารที 28
ก.ค. 52เวลา
10.00 น.

34

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ

วิทยากร ในการประชุมปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้บริหารโรงเรียนวิถพ
ี ท
ุ ธฯ

สํานั กคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
13-16 มี.ค.
52

ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ

ิ สัมพันธ์ จุฬาฯ
สํานั กงานนิสต

27 เม.ย. 52

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ

บรรยายในหัวข ้อเรือง
"ประสบการณ์การเป็ นอาจารย์ท ี
ปรึกษาในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือง เทคนิคการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาสําหรับอาจารย์
ทีปรึกษาหลักสูตรพืนฐาน"
เป็ นวิทยากรให ้ความรู ้กับนั กเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน

ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล

ศิลป์ แผ่นดินพระทีนั งอนั นต
สมาคม

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

อ.นํ าทิพย์ เมธ
เศรษฐ

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

วิทยากรบรรยายเรืองประวัตแ
ิ ละ
ศิลปะ
ในพระทีนั งอนั นตสมาคม
ร่วมกับ ท่านผู ้หญิงสุภรเพ็ญ
หลวงเทพ รองราชเลขานุการใน
พระองค์ สมเด็จพระบรมราชินน
ี าถ
ซึงบรรยายเกียวกับงานศิลป์
แผ่นดิน ให ้กับสมาชิกโครงการ
The Power of One
วิทยากรในการจัดประชุม"
เสวนาการแปลและล่าม ประจําปี
2552 ครังที 2" หัวข ้อ "อาชีพนั ก
แปล"
พิจารณาหลักสูตร

ทุกวัน
พฤหัสบดี
เวลา 7.509.30 น.
29 มี.ค. 52

ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.ศศิพร เพ
ชราภิรัชต์
อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.ศศิพร เพ
ชราภิรัชต์

ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

สํานั กงานศูนย์การแปลและการ
ล่าม คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

10 ก.ย. 52
เวลา 8-14 น.

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.บูรพา

10 มิ.ย. 52

อ.สุภาพร บุญรุง่

คณะกรรมการหลักสูตรวิชาโท
ึ ษา คณะศิลปศาสตร์
เกาหลีศก

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.สุภาพร บุญรุง่

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
พิจารณาตรวจแก ้ไขและให ้
ข ้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2547
การฝึ กอบรมผู ้บริหารสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี

24 พ.ย. 51

สํานั กงานเขตพืนทีราชศึกษา
กรุงเทพฯ
สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

19 มิ.ย.-17
ก.ค.52
ศ. 26 มิ.ย.52
13.00-15.30
น.
ตังแต่วันที 20
พ.ค.52-เสร็จ
สินการประเมิน

ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย
คณะกรรมการพิจารณามาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน(หลักสูตร
นานาชาติ)
เข ้าร่วมเป็ นคณะทํางานเพือจัดทํา
และพัฒนาสือและตําราการเรียน
การสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
เข ้าร่วมเป็ นคณะทํางานเพือจัดทํา
และพัฒนาสือและตําราการเรียน
การสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
วิทยากรในการประชุมฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารความรู ้เบืองต ้นเกียวกับ
ภาษาจีนสําหรับผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ

สกอ.

28 พ.ค. 52
เป็ นต ้นไป

สกอ.

28 พ.ค.52
เป็ นต ้นไป

สํานั กงานเขตพืนทีราชศึกษา
กรุงเทพฯ เขต 1

19 มิ.ย.-17
ก.ค.52
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ชืออ.

ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.ศศิพร เพ
ชราภิรัชต์

ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช
รศ.พัชรี ตังยืนยง

ภาษา
ตะวันออก/จีน

รศ.พัชรี ตังยืนยง

ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน

รศ.พัชรี ตังยืนยง

ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ผศ.ดร.ชมนาด ศีต ิ
สาร

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ผศ.ดร.ชมนาด ศีต ิ
สาร

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ

รศ.พัชรี ตังยืนยง

งานบริการวิชาการทีทํา
ขอเชิญเป็ นผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ําเนิน
การศึกษาโครงการ "การจัดทํา
ความตกลง การขยายความร่วมมือ
ทวิภาคีทางเศรษฐกิจฯ"ภายใต ้
กรอบอาเซียน+3 และอาเซียน+6
และแนวทางการเจรจาทีเหมาะสม
สําหรับไทย
ประชุมพิจารณามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
วิชาการ
วิทยากรในงานสัมมนา"จับตามอง
คนไทยในการเรียนภาษาจีนกับ
การกอบกู ้วิกฤติการเงินโลก ณ
ธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน)
สํานั กงานใหญ่
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาผลงาน
วิชาการ

หน่วยงานทีเชิญ

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

28 ส.ค. 52
1 มิ.ย.51-31
พ.ค.53
17 ต.ค. 51

พ.ย.2551พ.ค.53

รศ.พัชรี ตังยืนยง

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
วิชาการ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาผลงาน
วิชาการ
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ

สํานั กงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รศ.พัชรี ตังยืนยง

กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

รศ.พัชรี ตังยืนยง

มหาวิทยาลัยสยาม

รศ.พัชรี ตังยืนยง

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา
กรรมการสอบไล่ภายนอก

รศ.พัชรี ตังยืนยง

กรรมการสอบไล่ภายนอก

รศ.พัชรี ตังยืนยง

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
วิชาการ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาผลงาน
วิชาการ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาผลงาน
วิชาการ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาผลงาน
วิชาการ

ธ.ค.51-ธ.ค.
52
19 ส.ค.51ปั จจุบน
ั
พ.ย.48ปั จจุบน
ั
มิ.ย.49ปั จจุบน
ั
2 มิ.ย.51-2
มิ.ย.53
มิ.ย.50ปั จจุบน
ั
1 มิ.ย.51-31
พ.ค.53
23 มิ.ย. 52

รศ.พัชรี ตังยืนยง

รศ.พัชรี ตังยืนยง
รศ.พัชรี ตังยืนยง
รศ.พัชรี ตังยืนยง

ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ตรวจบทความ
วิชาการเรือง “ตัวเลขกับ
ความหมายแฝงในวัฒนธรรมจีน”
ในการจัดทําวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “Cross
Culture Awareness” ให ้พนั กงาน
บริษัทไทย-เอ็มซี จํากัด ในเครือ
ของบริษัท มิตซูบช
ิ ิ คอร์ปอเรชัน
เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง
“Working Poor: โรคร ้ายใหม่ทบั
ี น
ทอนสังคมญีปุ่ น” ในการอบรมเรือง
“ญีปุ่ นศึกษา”
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอก เพือพิจารณาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาญีปุ่ น

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานั กงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต

บริษัทไทย-เอ็มซี จํากัด ในเครือ
ของบริษัท มิตซูบช
ิ ิ คอร์ปอเรชัน

7 พ.ย. 51

ก.ย.51-มี.ค.
52
พ.ย.2551พ.ค.53

13 ก.พ. 52

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ 20 มี.ค. 52
มหาวิทยาลัย ร่วมกับสํานั กข่าวสาร
ญีปุ่ น สถานเอกอัครราชทูตญีปุ่ น
ประจําประเทศไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

36

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
13 ก.ค. 52

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ

ให ้คําปรึกษาเรืองตัวอักษรญีปุ่ น
โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร

สํานั กพระราชวัง ณ วังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

อ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

แนะนํ าการศึกษาวิจัยวรรณคดี
ญีปุ่ นและการทําวิทยานิพนธ์

ึ ษา
สหสาขาวิชาเกาหลีศก

อ.อัษฎายุทธ ชูศรี

บรรยายการเรียนภาษาญีปุ่ นใน
ประเทศไทย

บริษัท Tokyo Kyoiku koron

อ.อัษฎายุทธ ชูศรี

วิทยากรร่วมเสวนาในหัวข ้อ"เปิ ด
โลกภาษาญีปุ่ นกับเอรีน"

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีปุ่ น)

อ.อัษฎายุทธ ชูศรี

บรรยายในหัวข ้อ"การเขียน
แผนการวิจัยและแผนการเรียนเพือ
ศึกษาต่อในประเทศญีปุ่ น"

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศ
ญีปุ่ น

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

อ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

กรรมการเครือข่ายญีปุ่ นศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

เครือข่ายญีปุ่ นศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

26 ส.ค. 52
เวลา 13-16
น.
26 ก.ค. 52
เวลา 13.00 14.30
1 ส.ค. 52
เวลา 12.3017.00 น.
29-30 ส.ค.
52
เวลา 10.0018.00 น.
ต.ค.51ปั จจุบน
ั

อ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

ภาควิชาภาษาไทย ม.
ธรรมศาสตร์

29 ม.ค.52 5
12 19 ก.พ.52

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

อ.กนกวรรณ เลาห
บูรณะกิจ คะตะกิร ิ

คณาจารย์พเิ ศษ ป.โท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชา
วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม
ตะวันออก
เป็ นวิทยากรให ้กับอาจารย์ทสอน
ี
ภาษาญีปุ่ นชาวไทย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทยญีปุ่ น
ภาควิชาภาษาญีปุ่ น คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

กรรมการตัดสินการแข่งขันงาน
มหกรรมญีปุ่ น รังสิต ครังที 2
(RSU) Japanese Fair 2008
วิทยากรในงานเสวนาพิเศษของ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต หัวข ้อเรือง “เรียนภาษาญีปุ่ น
อย่างไรให ้ได ้เรือง”
วิทยากรร่วมอภิปราย หัวข ้อ"
่ งั คมอุดมคุณธรรม"
ครอบครัว สูส

4 เมษายน
2552 เวลา 912 น.
21 พ.ย. 51

เป็ นทีปรึกษาประจําคณะอนุ
กรรมาธิการศึกษาปั ญหากฎหมาย
และกิจการพระพุทธศาสนา
วิทยากรโครงการฝึ กอบรมเทคใน
การบริหารและการจัดการงานด ้าน
รังสีแพทย์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ผู ้ทรงคุณวุฒ)ิ

สภาผู ้แทนราษฎร(สํานั ก
กรรมาธิการ 3 )

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

วิทยากรในการอภิปราย เรือง
ประสบการณ์และแนวคิดในการจัด
Liberal Arts Colleges /
Education ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
กรรมการสรรหาคณบดี

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ
ผศ.ดร.ชมนาด ศีต ิ
สาร

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ
ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

วิทยากรบรรยายเรือง “Sanskrit
Inscriptions in South-east Asia”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

23 ส.ค. 52
เวลา 13.0016.00 น.

สํานั กปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 ก.ย. 52
เวลา 15.1517 น.

สมาคมรังสีการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

22 ธ.ค. 52
8.30-9.30

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 มี.ค. 52

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กรุงเทพมหานคร

30 มี.ค. 52

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
นครปฐม

ตังแต่วันที 21
ส.ค. 52
8 ก.ย. 52
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ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

เข ้าร่วมประชุมโครงการจัดทํา
นโยบายภาษาแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

ทีปรึกษาโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถเครืองแปลภาษา
(Phraselator)
เป็ นผู ้เชียวชาญตรวจสอบ
โปรแกรมพจนานุกรมมัลติมเี ดีย
เพือการเรียนรู ้ภาษามลายูปาตานี

สํานั กนโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาไทย

ภาควิชาเทคโนโลยีและสือสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธรบุร ี

6 พ.ค.51
22 เม.ย.53

เข ้าร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตร"
อบรมล่ามภาษามลายูปาตานี"

มูลนิธเิ อเชีย

9-เม.ย.-09

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

เข ้าร่วมประชุมโครงการจัดทํา
นโยบายภาษาแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

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

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

บรรยายพิเศษในหัวข ้อ"เวียดนาม
เพือนบ ้านของเรา"

สํานั กพระราชวัง ณ วังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

13 ก.ค. 52

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ระดมความคิดเห็นและวิพากษ์
่ ารพัฒนา
หลักสูตรเพือนํ าไปสูก
หลักสูตรทีมีคณ
ุ ภาพ
ขอเชิญเป็ นอาจารย์พเิ ศษ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(คณะสังคมศาสตร์)

2 ส.ค. 52
เวลา 9-16 น.

กรรมการสอบโครงการวิทยานิพนธ์
ของนายชาญชัย คงเพียรธรรม ใน
หัวข ้อ "การศึกษาวิเคราะห์กวี
นิพนธ์เขมรแนวประจักษ์ พยานฆ่า
ล ้างเผ่าพันธุ"์
กรรมการตัดสินการประกวดเพลง
พืนบ ้าน ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจประเมินผลงานของ
ข ้าราชการและบุคคลทางการ
ศึกษาเพือเลือนวิทยฐานะเป็ น
ผู ้เชียวชาญสายงานการสอน
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน
กลุม
่ หลักภาษาและการใช ้
ภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 13
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน
กลุม
่ หลักภาษาและการใช ้
ภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 13
กรรมการในกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ สาขาปรัชญา
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “บุญคุณ
ปั จจัยทางวัฒนธรรมทีมีผลต่อการ
ั พันธ์ในภาษาไทย :
ปฏิสม
ึ ษาการตอบรับคําขอบคุณ
กรณีศก
ตามแนว Emancipatory
Pragmatics”

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท
รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี จรัสจรุง
เกียรติ

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ
ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิทอง

ภาษาไทย

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
5 มิ.ย.52
19 มิ.ย.52
30 มิ.ย.52

ทุกวัน
พฤหัสบดี เริม
11 มิ.ย.52
13 ต.ค. 51

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

25 พ.ย. 51

สํานั ก ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

30 มี.ค. 52

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก.ค. – ก.ย.
52

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก.ค. – ก.ย.
52

สภาวิจัยแห่งชาติ

ตังแต่ 24 ก.ค.
52 เป็ นต ้นไป
11 ก.ย.52

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ชืออ.

ภาษาไทย

รศ.ดร.สุนันท์
อัญชลีนุกล
ู

ภาษาไทย

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผาสุข

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิงกาญจน์
เทพกาญจนา

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิงกาญจน์
เทพกาญจนา
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
อ.ดร.ธีราภรณ์ รติ
ธรรมกุล
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

ผู ้เชียวชาญตรวจเครืองมือวิจัย
ประกอบการทําวิทยานิพนธ์เรือง
“ภาษาและคุณค่าทีมีตอ
่ สังคม :
ศึกษาจากบทละครโทรทัศน์ทผลิ
ี ต
ซํา” ของนางรพีพรรณ เพชร
ิ หลักสูตรปรัชญา
อนั นต์กล
ุ นิสต
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “บุญคุณ
ปั จจัยทางวัฒนธรรมทีมีผลต่อการ
ั พันธ์ในภาษาไทย :
ปฏิสม
ึ ษาการตอบรับคําขอบคุณ
กรณีศก
ตามแนว Emancipatory
Pragmatics”
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบ
เครืองมือการวิจัยเรือง “การ
วิเคราะห์คณ
ุ ค่าและประโยชน์ของ
บทอาขยานภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาพืนฐาน พุทธศักราช
ั ติวัฒน์
2544” ของอาจารย์สน
จันทร์ใด
ไปบรรยายในโครงการทุน
มหาบัณฑิต สกว. ด ้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เมือ
วันที 1 เมษายน 2552 ในหัวข ้อ
"พลวัตคติชนในสังคมปั จจุบน
ั "
ซึงเป็ นหัวข ้อย่อยทีอยูภ
่ ายใต ้
โจทย์วจิ ัยใหญ่ในประเด็นหัวข ้อ
่ งั คมไทย
ั สูส
"สังคมไทยปั จจุบน
อนาคต"
วิทยากรงานสัมมนาเชิงปฎิบต
ั ก
ิ าร
“เอกลักษณ์ภาษาไทย: กึง
ศตวรรษการวิจัยภาษาไทยตาม
แนวทฤษฎีทางภาษาศาสตร์”
วิทยากรงานสัมมนาเชิงปฎิบต
ั ก
ิ าร
“เอกลักษณ์ภาษาไทย: กึง
ศตวรรษการวิจัยภาษาไทยตาม
แนวทฤษฎีทางภาษาศาสตร์”
กรรมการโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. (มีวาระ1ปี )
วิทยากรงานสัมมนาเชิงปฎิบต
ั ก
ิ าร
“เอกลักษณ์ภาษาไทย: กึง
ศตวรรษการวิจัยภาษาไทยตาม
แนวทฤษฎีทางภาษาศาสตร์”
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกบุคคลเพือรับทุนรัฐบาลที
จัดสรรให ้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามความต ้องการของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ประจําปี งบ2552
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการประจํา ม.พายัพ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ (Peer Review)
ตรวจสอบทางวิชาการบทความที
ตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 ก.ย.52

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม

1 ก.ย. 52

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุนการ
วิจัย (สกว.)

1 เม.ย. 52

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

14-15 พ.ย.
51

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

14-15 พ.ย.
51

สกว.

21 ต.ค. 94

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

14-15 พ.ย.
51

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ม.พายัพ

3-เม.ย.-09

สํานั กงาน ก.พ.

8 เม.ย. 52

ม.พายัพ

22 เม.ย. 52

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

16-มิ.ย.-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

18 มิ.ย. 52
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ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

ชืออ.
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ดารินทร์
ประดิษฐทัศนั ย
ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์
รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์
รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์
ผศ.ปทมา อัตนโถ

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ดารินทร์
ประดิษฐทัศนีย ์

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.พจี ยุวชิต

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิรันธรา ศรี
อุทัย

สกว.

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
17 มิ.ย. 52

สนง. ก.พ.

3 ก.ค. 52

คณะครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

20 ส.ค. 52
โรงแรมอิมพี
เรียลควีนส์
ปาร์ค

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสเทิรนเอเชีย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อีสเทิรน
์ เอเชีย

27 ม.ค. 52

งานบริการวิชาการทีทํา
ประเมินคุณสมบัตแ
ิ ละพิจารณา
ผู ้รับทุนผู ้ช่วยวิจัย คปก.
คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันและคัดเลือก
สํานั กงาน ก.พ.
วิทยากรปาฐกถาพิเศษ งาน
สัมมนาวิชาการนานาชาติ
ASIALEX 2009 เรือง
“Dictionaries in Education” ใน
หัวข ้อเรือง “Multilingual
dictionaries for linguistic and
educational purposes”
บรรยายหัวข ้อง "วรรณคดี
ภาษาอังกฤษและสิงแวดล ้อม"
บรรยายหัวข ้อ "Wuthering
Heihts : British Victorian
Aesthetics"
บรรยายหัวข ้อ "กวีนพ
ิ นธ์เกียวกับ
ความรักเนืองในวันวาเลนไทม์"
ร่วมประชุม ASEAN+3 Higher
Education Policy Dialogue
2009
บรรยายหัวข ้อ"ภาพลักษณ์ของ
ผู ้หญิงในกวีนพ
ิ นธ์รว่ มสมัย"
เป็ นวิทยากรรายการดีวด
ี เี พือ
การศึกษา เรือง "แปลให ้ได ้เรือง
และได ้รส"
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
"วรรณคดีภาษาอังกฤษและ
สิงแวดล ้อม"
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
"Wuthering Heights: British
Victorian Aesthetics" ให ้กับ
นั กศึกษาวิชาความรู ้เบืองต ้นทาง
วรรณคดีองั กฤษและอเมริกน
ั
อุปนายกสมาคมภาษาและหนั งสือ
แห่งประเทศไทยในพระบรมรา
ชูปถัมถ์
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
พิจารณาตรวจแก ้ไข หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ผู ้แปลและตรวจแก ้ภาษาหนั งสือ
Prince of Empire ในวาระ
ครบรอบ 60 ปี มูลนิธฟ
ิ ล
ู ไปร์ท
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(International Program)
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เป็ นวิทยากรในการสัมมนาเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง "การเขียนข ้อเสนอ
โครงการวิจัยทางด ้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ"

หน่วยงานทีเชิญ

30 ม.ค. 52

รายการวิทยุจฬ
ุ าฯของชมรมจุฬา
ฯ-พฤษาจารย์
อาเซียน

15-ก.พ.-09

รายการวิทยุจฬ
ุ าฯของชมรมจุฬา
ฯ-พฤษาจารย์
สํานั กเทคโนโลยีการศึกษา ม.
สุโขทัยธรรมาธิราช

22-มี.ค.-09

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อีสเทิรน
์ เอเชีย ในงานศิลป
ศาสตร์แฟร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อีสเทิรน
์ เอเชีย

27 ม.ค. 52

สมาคมภาษาและหนั งสือแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรา
ชูปถัมถ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลาสงขลานครินทร์ วิทยา
ปั ตตานี
มูลนิธฟ
ิ ล
ู ไปร์ท

20-22 มี.ค.52

ส.ค.52

30 ม.ค. 52

ม.ค. 51 ถึง
ธ.ค. 52
10 ต.ค. 51

ม.ค.52-มี.ค.
53

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ตังแต่ 1 ส.ค.
50 ถึงปั จจุบน
ั

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ตังแต่ 1 ต.ค.
46 ถึงปั จจุบน
ั

มหาวิทยาลัยนานาชาติ
Stamford

ตังแต่ 1 ต.ค.
45 ถึงปั จจุบน
ั

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 มี.ค. 52
เวลา 8.4516.15 น.
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งานบริการวิชาการทีทํา

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

เป็ นวิทยากรในการสัมมนาเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง "การเขียนข ้อเสนอ
โครงการวิจัยทางด ้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ"
วิทยาการบรรยายในหัวข ้อ
"ภาษาอังกฤษสําหรับผู ้บริหาร"

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ปรีณา
แข่งขัน

วิทยาการบรรยายในหัวข ้อ
"ภาษาอังกฤษสําหรับผู ้บริหาร"

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์
รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

กรรมการสอบคัดเลือกนั กเรียนทุน
ก.พ. และทุนเล่าเรียนหลวง
วิทยากรบรรยายและฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ าร
ในหัวข ้อ "การใช ้เสียงในการ
ตีความและสือความหมายกวีนพ
ิ นธ์
ภาษาอังกฤษ"
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา 416
401 Seminar in Geographic
Thoughts โดยบรรยายในหัวข ้อ
“ปรัชญาต่างๆ เช่น Positivism,
Humanism, Marxism,
Pragmatism, Environmental
Determinism ฯลฯ ในทาง
ภูมศ
ิ าสตร์”
กรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนั งสือดีเด่น ประเภทเรือง
สัน
กรรมการตัดสินการประกวดวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี 2552
กรรมการตัดสินการประกวดวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี 2552
กรรมการตัดสินการประกวดวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี 2552
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรือง
“พืนทีซ ้อนทับและการประกอบ
สร ้างอัตลักษณ์ของชาวแอฟริกน
ั
อเมริกน
ั ในนวนิยายเรือง Song of
Solomon โดย Toni Morrison”
ของนางสาวธาริตา อินทนาม
นั กศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
เป็ นคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ผู ้ผลิตและคัดสรรรายการ (กลุม
่
รายการละครและภาพยนตร์)
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู ้ผลิต
และคัดสรรรายการ(กลุม
่ รายการ
ละครและภาพยนตร์)
เป็ นผู ้อํานวยเพลง การขับร ้อง
เพลง ประสานเสียงของคณะ
นั กร ้องชายพระกิตติคณ
ุ แห่ง
กรุงเทพฯ
เป็ นวิทยากรงาน "เทศกาลละคร
ศิลปะ และวัฒนธรรม" Arts
Culture & Theatre festival
2009 (ACT fest 09) ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

ภูมศ
ิ าสตร์

รศ.นโรตม์ ปาล
กะวงศ์ ณ อยุธยา

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จาตุร ี ติงศ
ภัทย
ิ ์
ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
อ.ดร.สุรเดช โชติ
อุดมพันธุ์
อ.ดร.สุรเดช โชติ
อุดมพันธุ์

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

หน่วยงานทีเชิญ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
19 มี.ค. 52
เวลา 8.4516.15 น.

สถาบันเกษตราธิการ สํานั กงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สถาบันเกษตราธิการ สํานั กงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สํานั กงาน ก.พ.

1-2ก.ค.52

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 ส.ค. 52

มหาวิทยาลัยสยาม

ตังแต่ 1 ต.ค.
49 ถึง 30
ก.ย. 53
2 และ 9 ก.ย.
52

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

1-2ก.ค.52

ส.ค.-ต.ค.52

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ
เทพยสุวรรณ
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ
เทพยสุวรรณ
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ
เทพยสุวรรณ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตังแต่ พ.ศ.
2537-ปั จจุบน
ั

องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ตังแต่วันที 1
มิ.ย. 52

องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ตังแต่1 มิ.ย.
52 เป็ นต ้นไป

คริสตจักรบ ้านยง

8-12 ส.ค. 52
เมืองเชียงรุง่ อ.
สิบสองปั นนา
มณฑลยูนนาน
25 ม.ค. 52

กลุม
่ ละครชุมชน "กับไฟ"
(เชียงใหม่)

22 มิ.ย. 52
22 มิ.ย. 52
22 มิ.ย. 52
15 ธ.ค. 52
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ภาควิชา

ชืออ.

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

ศูนย์การแปล
และการล่ามฯ

ผศ.ดร.สงวนศรี
ขันธวิเชียร

ศูนย์การแปล
และการล่ามฯ

อ.ทองทิพย์ พูล
ลาภ

ศูนย์การแปลฯ

ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

ศูนย์ไทย
ศึกษา

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

หน่วยบริหาร
วิชาอารยธรรม
ไทย
หน่วยบริหาร
วิชาอารยธรรม
ไทย

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)

อ.สถาพร อรุณ
วิลาส

เป็ นวิทยากรหัวข ้อ "การพัฒนา
บุคลิกภาพและการแต่งกาย"
(สภาพสตรี)
วิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ
สัมมนาวิชาการ "การแปลข ้าม
ภาษา" บรรยายเรือง "การแปล
วรรณกรรมและงานวัฒนธรรม
อังกฤษ"
วิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ
สัมมนาวิชาการ "การแปลข ้าม
ภาษา" บรรยายเรือง"การแปลข ้าม
ภาษา : กลวิธแ
ี ละปั ญหา"
กล่าวแนะนํ าหลักการแปลในงาน
แถลงข่าวโครงการ CyberDict
Translation Championship สาน
ฝั นสูว่ งการนั กแปลมืออาชีพ
วิทยากรบรรยายเรือง "หลักการ
แปลสําหรับนั กแปลทีดี" ใน
โครงการ CyberDict Translation
Championship สานฝั นสูว่ งการนัก
แปลมืออาชีพ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการ
วิพากษ์ หลักสูตรไทยศึกษา
นานาชาติ
บรรยายกระบวนวิชา TP311 การ
วิจัยทางศิลปะการแสดง

อ.สถาพร อรุณ
วิลาส

วิทยากรบรรยายเรือง "ความ
ภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย"

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
17-19 ส.ค.
52

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

29 ส.ค. 52

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

29 ส.ค. 52

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

30 ก.ค. 52

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

15 ส.ค. 52

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

17 มิ.ย. 52

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

9 มิ.ย. 52, 16
มิ.ย. 52

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

31 ก.ค. 52
เวลา 8.0017.00 น.

อาจารย์ เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 9 รายการ
ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

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

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์
อ.ดร.สุภัควดี
อมาตยกุล

Asia - Pacific Conference on
Library & Information
Education and Practice (A LIEP2009)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒช
ิ ําระและ
จัดพิมพ์เผยแพร่หนั งสือประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เล่ม 14 ณ ประเทศญีปุ่ น
คณะบรรณาธิการ (Editorial
Board) ของวารสาร Itinerasio:
International Journal on the
History of European Expansion
and Global Interaction
Philosophy

ปรัชญา

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ
ผศ.ดร.ประพจน์

ร่วมสอนรายวิชา “Philosophical
Conceptions of Critical Reasoning”
ซึงเป็ นวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชาปรัชญา ของ Cybermedia
Center มหาวิทยาลัยโอซากา ทีญีปุ่ น
เป็ นวิทยากรในการสัมมนา
"ความสัมพันธ์ไทยและออสเตรีย
จากอดีตถึงปั จจุบน
ั "
จัดตังสมาคม Society for
Cultural Interaction in East
Asia
กล่าวสุนทรพจน์หลักในการประชุม

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
6 - 8 มี.ค. 52

กรมศิลปากร สํานั กวรรณกรรม
และประวัตศ
ิ าสตร์

20 – 27 เม.ย.
52

The Institute for the
History of European
Expansion (IGEER)

ตังแต่ ก.ย. 52

Gadjah Mada University

28กย. – 13
ตค. 52
25 – 11 ก.ค.
52

มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศ
ญีปุ่ น

พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศ
ิ าสตร์
ธรรมชาติ

11 ก.ย. 52

มหาวิทยาลัย Kwansai

มิ.ย. 52

Institute of Southeast Asian

16 – 18 ก.พ.
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งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

วันที/ช่วงเวลา
ทีเชิญ
52

ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

อัศววิรฬ
ุ หการ

นานาชาติ

Studies

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต ้ศึกษา

26-27 มิ.ย.52

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.อิงโก ้ ปี
เตอร์ส (Ingo
Peters)

คณาจารย์ในหลักสูตร 9 เดินทาง
ิ
ไปดําเนินการคัดเลือกนิสต
โครงการ Weaving the Mekong
into Southeast Asia(WMSEA)
รุน
่ ที 7
บรรยายในหัวข ้อ “Key
challenges for EFL teaching in
Germany from an international
perspective” ที University of
Erlangen-Nuremberg ประเทศ
เยอรมันนี

University of ErlangenNuremberg ประเทศเยอรมันนี

26 ม.ค. 52

 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 78 รายการ
ระดับชาติ 22 รายการ
ระดับนานาชาติ
56 รายการ
อาจารย์ เสนอผลงาน/ไปร่ วมประชุ มวิชาการระดับชาติ 22 รายการ
ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

ชืออ.
อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

ชือการประชุม
การจัดการเปลียนแปลงห ้องสมุด
ในทศวรรษหน ้า

สถานทีจ ัด
รร.แอมบาสซา
เดอร์

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จน
ู
กรุงเทพฯ

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

การประชุมวิชาการประจําปี 2552
ศวท. เรือง “เครือข่ายความร่วมมือ
บรรณารักษศาสตร์ / สารสนเทศ
ศาสตร์ด ้วยไอซีท”ี
งานประชุมวิชาการประจําปี 2552
สวท.(ศูนย์บริการความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ)
งานประชุมวิชาการประจําปี 2552
สวท.(ศูนย์บริการความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ)
การประชุมปฏิบัตก
ิ ารจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศที 2

ภาษาตะวันตก รศ.ดร.วรรณา แสง
อร่ามเรือง

โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จน
ู

สวท.

17-18
ก.ย. 52

โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จน
ู

สวท.

17-18
ก.ย. 52

โรงแรมเฟิ สท์ ถ.
เพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่

สํานั กงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
กระทรวงศึกษ
าธิการ
สํานั กงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
กระทรวงศึกษ
าธิการ
สํานั กพิมพ์
แห่งจุฬาฯ

6-7 มี.ค.
52

ภาษาตะวันตก รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ

การประชุมปฏิบัตก
ิ ารจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศที 2

โรงแรมเฟิ สท์ ถ.
เพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่

ภาษาตะวันตก ผศ.รัศมี กฤษณ
มิษ

สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง "การ
เพิมคุณภาพตํารา หนั งสือวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา"
ประชุมวิชาการเอเชียตะวันออก
ศึกษา

โรงแรมทวินโลตัส
จ.นครศรีธรรมราช

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

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษาไทย

อ.อรรถยา สุวรรณ
ระดา
อ.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

หน่วยงานทีจ ัด ว ันเวลาทีจ ัด
สํานั กหอสมุด
3-4 ก.ย.
มหาวิทยาลัย
52
ธรรมศาสตร์
ศวท.
17-ก.ย.52

โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพฯ

คณะอักษร
ศาสตร์ ม.
ศิลปากร
คณะอักษร
ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

6-7 มี.ค.
52

2-4 พ.ค.
52
25-26
พ.ย.51
13-ก.พ.52

43
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

ชืออ.
รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปริมา มัลลิกะ
มาส

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิรันธรา ศรี
อุทัย

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.นั ฐมา พงษ์
ไพโรจน์

ภาษาอังกฤษ

อ.จิตติมา พฤฒิ
พฤกษ์

ภาษาอังกฤษ

อ.รักสงบ วิจต
ิ ร
โสภณ

ภาษาอังกฤษ

อ.สมจิต จิระนั นทิ
พร

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

ชือการประชุม
เข ้าร่วมประชุม ASEAN+ 3
Higher Education Policy
Dialogue 2009
สัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประชุมสังสรรค์เสวนาเครือข่าย
นั กวิชาการสือสารการแสดง/การ
ละคร ครังที 5"
การประชุมสังสรรค์เสวนาเครือข่าย
นั กวิชาการสือสารการแสดง/การ
ละคร ครังที 5"
การประชุมเครือข่ายนั กวิชาการ
ศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย
(PAAN-THAI) ครังที 6
การประชุมเครือข่ายนั กวิชาการ
ศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย
(PAAN-THAI) ครังที 6
การประชุม "เครือข่ายนั กวิชาการ
ศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย
(PAAN-THAI)" ครังที 7
การประชุม "เครือข่ายนั กวิชาการ
ศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย
(PAAN-THAI)" ครังที 7

สถานทีจ ัด
ณ โรงแรม Dusit
Thani Laguna
จังหวัดภูเก็ต
ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

หน่วยงานทีจ ัด ว ันเวลาทีจ ัด
20- 22
มี.ค. 52
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
จุฬาฯและ
ธรรมศาสตร์

18 พ.ค.
52 เวลา
8.00 16.00 น.

ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
จุฬาฯและ
ธรรมศาสตร์

18 พ.ค.
52 เวลา
8.00 16.00 น.

ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
จุฬาฯและ
ธรรมศาสตร์

18 พ.ค.
52 เวลา
8.00 16.00 น.

ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
จุฬาฯและ
ธรรมศาสตร์

18 พ.ค.
52 เวลา
8.00 16.00 น.

ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
จุฬาฯและ
ธรรมศาสตร์

18 พ.ค.
52 เวลา
8.00 16.00 น.

ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
จุฬาฯและ
ธรรมศาสตร์

18 พ.ค.
52 เวลา
8.00 16.00 น.

สถาบันคลังสมอง
ของชาติ เขตราช
เทวี

ิ ปะการ
ศูนย์ศล
ละครเพือการ
พัฒนา
สถาบันคลัง
สมองของชาติ
สถาบันคลัง
สมองของชาติ

12 พ.ย.
51

สถาบันคลัง
สมองของชาติ

22 เม.ย.
52

สถาบันคลัง
สมองของชาติ

22 เม.ย.
52

สถาบันคลัง
สมองของชาติ

20 พ.ค.
52

สถาบันคลัง
สมองของชาติ

20 พ.ค.
52

สถาบันคลังสมอง
ของชาติ เขตราช
เทวี
สถาบันคลังสมอง
ของชาติ เขตราช
เทวี
สถาบันคลังสมอง
ของชาติ เขตราช
เทวี
สถาบันคลังสมอง
ของชาติ เขตราช
เทวี
สถาบันคลังสมอง
ของชาติ เขตราช
เทวี

12 พ.ย.
51

44
อาจารย์ ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุ มระดับนานาชาติ 56 รายการ
ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์
ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ปรัชญา

ปรัชญา

ชืออ.
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

ชือการประชุม
Asia - Pacific Conference
on Library & Information
Education and Practice (A LIEP2009)
อ.ดร.ดินาร์ บุญ
1st ASEAN Media Forum
ธรรม
"HARNESSING THE MEDIA
FOR ASEAN
INTEGRATION"
รศ.ฉลอง สุนทร สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารนานาชาติ
วาณิชย์
“East Asian Regional
Formation, Networking and
Cooperation in Political,
Diplomatic, Security,
Economic, Business, Cultural
and/or Social Dimensions”
อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
"Fashions: Business Practices
ทอง
in Historical Perspectives" และ
เสนอบทความเรือง"Fashioning
Thai silk: Queen Sirikit, Jim
Thompson, and the Silk
Business in Thailand, 1950s1960s"
อ.ดร.ภาวรรณ
ประชุมวิชาการเรือง Of States
เรืองศิลป์
and Regions : Regional
Policies of Northern Asian
Nations-States and European
Patterns of Integration
รศ.สุวรรณา สถา ประชุมปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง “
อานั นท์
แลกเปลียนประสบการณ์
ความก ้าวหน ้าและซึงท ้าทาย
ึ ษาใน
ในการใช ้ความรู ้สตร์ศก
การทํางาน”
รศ.ดร.สุวรรณา
ประชุม Regional High-level
สถาอานั นท์
Meeting on Teaching
Philosophy in Asia

สถานทีจ ัด
เมือง
Tsukuba
ญีปุ่ น

หน่วยงานทีจ ัด
ว ันเวลาทีจ ัด
Graduate school of
6 - 8 มี.ค.
library and Media
52
Studies,University of
Tsukuba, Japan
Ambassado Asian Media
26-ก.พ.r Hotel,
Information and
52
Bangkok,
Communication Centre
ไทย
(AMIC)
Waseda
Waseda University
28 ก.พ. –
University
2 มี.ค.52
ญีปุ่ น

Bocconi
University,
Milan
อิตาลี

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

11-13
มิ.ย. 52

ณ เกาะมา
เก๊า จีน

Institute of European
Studies of Macau(IEEM)

13-14
มี.ค. 52

ณ หลวงพระ
บาง
ลาว

ศูนย์สตรศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28-29
มี.ค. 52

กรุงมะนิลา
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

The Asia Pacific
Philosophy Education
for Democracy
(APPEND)
South and Southeast
Asian Association for
the study of Culture
and Religion
มหาวิทยาลับโอซากา

25 – 26
พ.ค. 52

ปรัชญา

รศ ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

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

ปรัชญา

อ.ดร.สุภัควดี
อมาตยกุล

Critical Thinking

ปรัชญา

รศ ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

Buddhism and Militarism in
Northeast, Southeast and
South Asia

ภาษาตะวันตก ผศ.ดร.วารุณี
/ ฝรังเศส
ปั ทมะศังข์
ภาษาตะวันตก รศ.ดร.วรรณา
/ เยอรมัน
แสงอร่ามเรือง
ภาษาตะวันตก ศ.ถนอมนวล โอ
/ เยอรมัน
เจริญ
ภาษาตะวันตก ศ.ดร.พรสรรค์
/เยอรมัน
วัฒนางกูร

ประชุมระดับภูมภ
ิ าคเครือข่าย
นั กวิชาการด ้านการแปลภาษา
ฝรังเศส ณ เมืองฮานอย
"Autonomy, Governance
and Management in Higher
Education in Asia and
Europe"
"Autonomy, Governance and
Management in Higher
Education in Asia andEurope"
International symposium
"Buddhism in German
Philosophy and Literature :
An Intercultural Dialogue"

3-6
มิถน
ุ ายน
2552

มหาวิทยาลั
ยโอซากา
ญีปุ่ น
Faculty of
Faculty of Humanities,
Humanities, University of Oslo
University of
Oslo นอร์เวย์
เมืองฮานอย งานบริหารและธุรการ
เวียดนาม

12-15
มิ.ย. 52

กรุงฮานอย
เวียดนาม

EAHEP และ DAAD

24 - 26
พ.ย. 51

กรุงฮานอย
เวียดนาม

EAHEP และ DAAD

25 - 26
พ.ย. 51

อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
ไทย

ศูนย์ยโุ รปศึกษา/GoetheInstitut Thailand

6-7 ก.พ.
52

5–11
ก.ค. 52
24 – 25
กันยายน
2552

45
ภาควิชา
ชืออ.
ภาษาตะวันตก ศ.ถนอมนวล โอ
/ เยอรมัน
เจริญ

ภาษาตะวันตก รศ.ดร.วรรณา
/ เยอรมัน
แสงอร่ามเรือง

ชือการประชุม
การประชุมนานาชาติเรือง
"Enhancing international
cooperation and promoting
multilingualism in
translator and interpreter
education"
การประชุมนานาชาติของ IDT

ภาษาตะวันตก อ.เพ็ญพิสาข์
/ สเปน
ศรีวรนารถ

V Foro de Profesores de
E/LE

ภาษาตะวันตก ผศ.รัศมี กฤษณ
/ สเปน
มิษ

เข ้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี
(The Fiftieth Anniversary of
the founding of the Idente
Missionaries of Christ the
Redeemer) และเสนอผลงาน
ในหัวข ้อ “The Contribution
of Women to Solidarity
among Cultures and
Religions.”
การประชุมวิชาการด ้านการ
สอนภาษาสเปนเป็ น
ภาษาต่างประเทศประจํา
ภูมภ
ิ าคเอเชีย-แปซิฟิค ครังที
1
การประชุมวิชาการเรืองการ
สอนภาษาสเปนในประเทศ
ไทย และประเทศเวียดนาม
่ ตวรรษที 21
มุมมองสูศ
140 Years of Thai-Italian
Relations

ภาษาตะวันตก อ.ดร.หนึงหทัย
/ สเปน
แรงผลสัมฤทธิ

ภาษาตะวันตก อ.ดร.หนึงหทัย
/ อิตาเลียน
แรงผลสัมฤทธิ
ภาษาตะวันตก ผศ.ดร.หนึงฤดี
/ อิตาเลียน
โลหผล
ภาษา
อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
ตะวันออก /จีน หเรืองเดช
ภาษา
อ.ดร.ศศิพร เพ
ตะวันออก /จีน ชราภิรัชต์

ประชุม 2009 Joint
Conference of Confucius
Institutes in Asia
The Seventh International
Conference on the
Humanities

สถานทีจ ัด
กรุงปั กกิง
จีน

ณ เมือง
เยนา
เยอรมัน
UNIVERSIT
AT DE
VALÈNCIA
สเปน
ณ กรุงโรม
อิตาลี

3-8 ส.ค.
52

UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

27-28
ก.พ.52

Idente Foundation

24 มิ.ย.–2
ก.ค. 52

ณ กรุง
มะนิลา
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

สถาบัน Cervantes

20-22
พ.ย.52

จุฬาฯ
ไทย

สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬา
ฯ

5-6 มี.ค.
52

Congress
center in
Turin
(อิตาลี)
Hokuriku
University
ญีปุ่ น
กรุงปั กกิง
จีน

1 CESMEO,Turn(Italy)
2 สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงโรม

15-พ.ค.52

Confucius Institute at
Hokuriku University

21 – 26
พ.ค. 52

University of Illinois at
Urbana -Champaign

25 พ.ค. 6 มิ.ย. 52

1.University of Illinoist
at UrbadaChampaign2.QMIT
University Melbourne,
Australia
Japanese Studies
Association of Australia
(JSAA)

2-5 มิ.ย.
52

Japanese Studies
Association of Australia
(JSAA)
Ritsumeikan University

12 – 17
ก.ค.52

The Seventh International
Conference on the
Humanities

Beijing
Friendship
Hotel จีน

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

เข ้าร่วมประชุมวิชาการ “2009
International Conference of
JSAA-ICJLE”

ณ เมือง
ซิดนีย ์
ออสเตรเลีย

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

อ.นํ าทิพย์ เมธ
เศรฐ
อ.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ

ว ันเวลาทีจ ัด
25 - 26
เม.ย.52

Jena/Weimar Germany

ภาษา
ดร.ศศิพร เพ
ตะวันออก /จีน ชราภิรัชต์

ผศ.ดร.
กนกวรรณ เลาห
บูรณะกิจ คะตะกิ
ริ
อ.คิโยะมิ อิเกะ
ตะนิ

หน่วยงานทีจ ัด
มหาวิทยาลัย Beijing
Foreign Studies

เข ้าร่วมประชุมวิชาการ “2009
ณ เมือง
International Conference of ซิดนีย ์
JSAA-ICJLE”
ออสเตรเลีย
The Passage for South-East กรุงโตเกียว
Asia : Constructing
ญีปุ่ น
International Japanese
Culture Studies Theory
JSAA-ICJLE 2009
University
of New
South Wales
ออสเตรเลีย

The Society for
Teaching Japanese

12 – 17
ก.ค.52

13-15
มี.ค.52
15 ก.ค.
52
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ภาษา
ตะวันออก /
บาลี

ชืออ.
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.ดร.สุจต
ิ รา
จงสถิตย์วัฒนา

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

อ.ดร.นํ าผึง
ปั ทมะลางคุล

ภาษาไทย

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผาสุข

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิง
กาญจน์ เทพ
กาญจนา

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ธีราภรณ์
รติธรรมกุล

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

ชือการประชุม
การประชุมนานาชาติ
“Buddhism Across Asia :
Networks of Material,
Intellectual and Cultural
Exchange”
สัมมนาทางวิชาการเรือง ภาษา
วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย กับ
อาจารย์สอนภาษาไทยใน
ศูนย์วจิ ัยภาษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยโอซากา นั กศึกษา
ญีปุ่ นเอกวิชาภาษาไทย คณะ
ภาษาต่างประเทศ และนั กศึกษา
ญีปุ่ นของบัณฑิตวิทยาลัย
แผนกภาษาและสังคม
การประชุมวิชาการ 15th
Congress of the
International Society for
Folk Narrative Research
(ISFNR)
The 15th Congress of the
International Society for
Folk Narrative Research
(ISFNR)
การประชุมวิชาการ 15th
Congress of the
International Society for
Folk Narrative Research
(ISFNR)
ประชุม International
Conference on Thai Studies
หัวข ้อ Thai Food Heritage:
Local to Global
ประชุม International
Conference on Thai Studies
หัวข ้อ Thai Food Heritage:
Local to Global
ประชุม International
Conference on Thai Studies
หัวข ้อ Thai Food Heritage:
Local to Global
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 6th Malaysia
International Conference on
Languages, Literatures, and
Culture (MICOLLAC 2009)
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 6th Malaysia
International Conference on
Languages, Literatures, and
Culture (MICOLLAC 2009)
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 6th Malaysia
International Conference on
Languages, Literatures, and
Culture (MICOLLAC 2009)
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 6th Malaysia
International Conference on
Languages, Literatures, and
Culture (MICOLLAC 2009)

สถานทีจ ัด
ณ โรงแรม
Orchard
สิงคโปร์

หน่วยงานทีจ ัด
Institute of Southeast
Asian Studies

ว ันเวลาทีจ ัด
16 – 18
ก.พ. 52

ณ มหา
วิทยา ลัยโอ
ซากา ญีปุ่ น

Osaka University,
Research Institute for
World Languages

9 – 17
มี.ค. 52

ณ กรุง
เอเธนส์
กรีซ

International Society
for Folk Narrative
Research (ISFNR)

21-26
มิ.ย.52

ประเทศกรีซ

ประเทศกรีซ

21-27
มิ.ย.52

ณ กรุง
เอเธนส์ กรีซ

International Society
for Folk Narrative
Research (ISFNR)

21-26
มิ.ย.52

ทีโรงแรม
ตะวันนา
ไทย

สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-6 ส.ค.
52

ทีโรงแรม
ตะวันนา
ไทย

สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-6 ส.ค.
52

ทีโรงแรม
ตะวันนา
ไทย

สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-6 ส.ค.
52

เมือง
Putrajaya
มาเลเซีย

Universiti Putra
Malaysia

27 เม.ย.
– 1 พ.ค.
52

เมือง
Putrajaya
มาเลเซีย

Universiti Putra
Malaysia

27 เม.ย.
– 1 พ.ค..
52

ณ เมือง
Putrajaya
ประเทศ
มาเลเซีย

Universiti Putra
Malaysia

27 เม.ย.
– 1พ.ค.
52

ณ เมือง
Putrajaya
มาเลเซีย

Universiti Putra
Malaysia

27 เม.ย.
– 1พ.ค.
52
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ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ชืออ.
รศ.ดร.พจี ยุวชิต

ชือการประชุม
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 6th Malaysia
International Conference on
Languages, Literatures, and
Culture (MICOLLAC 2009)
รศ.สุรภีพรรณ
การประชุมนานาชาติ 2009
ฉั ตราภรณ์
Malaysian International
Conference on Languages,
Literatures and Cultures
(MICOLLAC)
รศ.สุรภีพรรณ
การประชุมนานาชาติ “The
ฉั ตรภรณ์
20th Annual Conference of
the American Literature
Association”
ผศ.ดร.จิรันธรา
การประชุมนานาชาติ 11th
ศรีอท
ุ ัย
International Pragmatics
Conference
อ.ดร.สุรเดช
The Annual Meeting of the
โชติอด
ุ มพันธ์
Association for Asian
Studies
ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
การประชุมวิชาการ "The
บุญขจร
Discovery of Classics in
East Asia in the Modern
Era"
รศ.นพมาส แวว
เข ้าร่วมประชุมและเสนอ
หงส์
รายงานในการประชุม EastWest Center Leadership
Meeting
อ.ปวิตร มหาสา
ร่วมประชุม 2009 theatre
รินันท์
school directors conference
of unesco-iti chair asianpacific bureau
อ.ปวิตร มหาสาริ ร่วมประชุม 2009 Theatre
นั นทน์
School Directors
Conference of UNESCO-ITI
Chair Asian-Pacific Bureau
รศ.พรรัตน์ ดํารุง ประชุมวิชาการนานาชาติ ในการ
ประชุม An International
Conference on Asian Folklore
2009" (ICAF 2009) และเสนอ
บทความ หัวข ้อ "Recycling-AsianFolklore: The Example of Sleeping
Beauty and Prince Toad"
รศ.พรรัตน์ ดํารุง สัมมนาและเสนอผลงานการ
เต ้นรํานานาชาติ Rooted in
Tradition : From New
Traditional Theatre to a
Contemporary
Performance, Malaysia

สถานทีจ ัด
ณ เมือง
Putrajaya
มาเลเซีย

หน่วยงานทีจ ัด
Universiti Putra
Malaysia

ว ันเวลาทีจ ัด
27 เม.ย.
– 1พ.ค.
52

ณ เมือง
Putrajaya
มาเลเซีย

Universiti Putra
Malaysia

27 เม.ย.
– 1พ.ค.
52

Boston
สหรัฐ
อเมริกา

the American Literature
Association

21 – 24
พ.ค. 52

Melbourne
ออสเตรเลีย

International
Pragmatics Association
(IPA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

12 – 17
ก.ค.52

สหรัฐ
อเมริกา

26-29
มี.ค.52

เมืองปูซาน
เกาหลีใต ้

Pusan National
University

25-มิ.ย.52

เกาะบาหลี
อินโดนีเซีย

8-16 พ.ย.
51

ณ เมือง
เซียงไฮ ้ จีน

ชมรม EAST-WEST
CENTER AND HAWAII
ALUMNI GROUP OF
THAILAND
shanghai theatre
academy

6-12 มิ.ย
52

เมืองเซียง
ไฮ ้ จีน

Shanghai Theatre
Academy

6-12 มิ.ย.
52

รร.มิราเคิล
แกรนด์
กรุงเทพฯ
ไทย

คณะอักษรศาสตร์ ม.
ศิลปากร, ศูนย์คติชนวิทยา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

2-3 ก.ค.
52

ประเทศ
มาเลเซีย

National Academy of
Culture, Arts and
Heritage,Ministry of
Information,
Communication and Culture
กระทรวงสารสนเทศ สือสาร
และวัฒนธรรม ประเทศ
มาเลเซีย
National Academy of
Culture, Arts and
Heritage,Ministry of
Information,
Communication and
Culture กระทรวงสารสนเทศ
สือสารและวัฒนธรรม
ประเทศมาเลเซีย
GOETHE – INSTITUT
(THAILAND)

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

สัมมนาและเสนอผลงานการ
เต ้นรํานานาชาติ Rooted in
Tradition : From New
Traditional Theatre to a
Contemporary
Performance, Malaysia

ประเทศ
มาเลเซีย

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
“TANZCONNEXIONS”

กรุง
จาการ์ตา
อินโดนีเซีย

28 ต.ค. 1 พ.ย. 52

28 ต.ค. 1 พ.ย. 52

4-9 ส.ค.
52
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ศิลปการละคร

ชืออ.
อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ชือการประชุม
ประชุมเชืงปฏิบต
ั ก
ิ าร
Tanzconnexions

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

MEKONG Arts and Media
Festival 2009

หอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ

อ.แม่ชวี ม
ิ ต
ุ ติยา
(รศ.ดร.สุภา
พรรณ ณ บาง
ช ้าง)

การประชุมทางวิชาการ
นานาชาติ “Theravada
Buddhism: Tradition,
Identity and Development”

สถานทีจ ัด
กรุง
จาการ์ตา
อินโดนีเซีย
เมือง
พนมเปญ
กัมพูชา
Sitagu
Internation
al Buddhist
Academy,
Sagaing,
พม่า

หน่วยงานทีจ ัด
GOETHE – INSTITUT
(THAILAND)
Philippine Educational
Theater Association
(PETA)
The Association of
Theravada Buddhist
Universities (ATBU)

ว ันเวลาทีจ ัด
4-9 ส.ค.
52
23-27
พ.ย. 52
4 – 11
มี.ค.52

 อาจารย์ไปต่างประเทศเพือวิจยั หรื อเพิมพูนความรู้ 11 คน รวม 14 รายการ
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันตก

ชืออ.
อ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป
อ.ดร.อติพร เสถียร
สุต

ชือการประชุม
ฝึ กอบรมวิจัยทางสาขาวรรณคดี
ฝรังเศส ณ University Paris 3
สาธารณรัฐฝรังเศสด ้วยทุน
โครงการศูนย์แห่งความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการด ้านภาภาษาศาสตร์
และวรรณคดี
ไปอบรมและประชุมวิชาการใน
หลักสูตรเข ้มข ้นสําหรับผู ้สอน
ภาษาและวัฒนธรรม อิตาเลียนใน
ต่างประเทศ
ไปเก็บข ้อมูลวิจัย เรือง “พุทธศาสนา
ในวรรณกรรมโลก” และเรือง “ศัพท์
ธรรมะเพือการปฏิบต
ั ิ 100 หัวข ้อ
ธรรม 550 ศัพท์ในทสุตตรสูตร ทีฆ
นิกาย พระสุตตันตปิ ฎก : การศึกษา
คุณค่าความหมาย การแปลจากบาฬ ี
เป็ นไทย อังกฤษ ฝรังเศส เยอรมัน อิ
ตาเลียน สเปน”

ประเทศ หน่วยงานทีจ ัด
ฝรังเศส ศูนย์แห่งความเป็ น
เลิศทางวิชาการด ้าน
ภาภาษาศาสตร์ และ
วรรณคดี

ภาษา
ตะวันตก

อ.ปาจรีย ์ ทาชาติ

ภาษา
ตะวันตก

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ภาษา
ตะวันตก

ผศ.ดร.วิลต
ิ า ศรี
อุฬารพงศ์

เพือเดินทางไปค ้นคว ้าและเก็บ
ข ้อมูลวิจัยเรือง “ประโยคกรรม
วาจกในภาษาเยอรมัน : การศึกษา
เปรียบต่าง”

เยอรมนี

ภาษา
ตะวันตก

อ. ดร. หนึงหทัย
แรงผลสัมฤทธิ

ไปค ้นคว ้าและเก็บข ้อมูลวิจัยเรือง
“ความสัมพันธ์ระหว่างการใช ้กาล
อดีตซึงมีการณ์ลักษณะสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ในภาษาสเปนกับ
วลีบอกเวลา”

สเปน

ภาษา
ตะวันตก

อ.ปาจรีย ์ ทาชาติ

เพือค ้นคว ้าและเก็บข ้อมูล ภายใต ้
โครงการวิจัยเรือง “ภาพยนตร์ อิ
ตาเลียน : สือทางวัฒนธรรม”
สําหรับใช ้เป็ นข ้อมูลในการผลิต
บทความวิจัยหัวข ้อ “อาหารใน
ภาพยนตร์ อิตาเลียนตังแต่ปี
ั ”
ค.ศ. 1950 จนถึงปั จจุบน

อิตาลี

ภาษา
ตะวันออก

อ.สุภาพร บุญรุง่

เข ้าร่วมอบรมการสอนภาษาเกาหลี
เพือวิชาชีพ

เกาหลี

อิตาลี

เยอรมนี

สถาบัน EDU
LINGUA Laboratorio
di lingua e cultura
italiana
ทุนจากโครงการ
ศูนย์แห่งความเป็ น
เลิศทางวิชาการด ้าน
ภาษา ภาษาศาสตร์
และวรรณคดี

ได ้รับทุนสนั บสนุน
จากโครงการศูนย์
แห่งความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการด ้าน
ภาษา ภาษาศาสตร์
และวรรณคดี คณะ
อักษรศาสตร์
ทุนจากโครงการ
ศูนย์แห่งความเป็ น
เลิศทางวิชาการด ้าน
ภาษา
ภาษาศาสตร์และ
วรรณคดี
ทุนโครงการ
พัฒนาการวิจัยของ
ิ
อาจารย์และนิสต
บัณฑิตศึกษา
กองทุนบรมราช
กุมารี

ว ันเวลาทีจ ัด
23 มี.ค. 52 22 พ.ค. 52

ระหว่างวันที
28 ก.ย. - 10
ต.ค.52
6 เม.ย.-31
พ.ค.52

7 เม.ย.- 31
พ.ค.52

21 เม.ย. - 20
พ.ค.52

3 – 16 พ.ค.
52

ได ้รับเชิญจาก
14-16 ม.ค.
มหาวิทยาลัย Ewha
52
Womans University
และได ้รับทุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสาธารณรัฐเกาหลี

49
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก

ชืออ.
อ.มิชโิ กะ อิไม

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ. ดร. ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ชือการประชุม
ไปเก็บข ้อมูลวิจัยในหัวข ้อเรือง
Improvements in efficacy on
role-play at speaking class
with various levels of students
ณ Konan University
ไปค ้นคว ้าข ้อมูลและเก็บข ้อมูลใน
หัวข ้อเรือง “โครงการการเดินทาง
เพือค ้นคว ้าและเก็บข ้อมูลเรือง
วรรณกรรมเด็กของประเทศ
อินเดีย”

ประเทศ หน่วยงานทีจ ัด
ญีปุ่ น
Konan University

โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลียนเรียนรู ้การจัดระบบการ
เรียนการสอนทางไกล
ชมละครเวทีและนาฏยศิลป์ ในงาน
Theatre and Dance
International Exposure 2009
ทําวิจัยในโครงการ International
Intangible Cultural Heritage
Research Project (Book of
Ghosts)
โครงการทัศนศึกษา-ดูงาน
ต่างประเทศ ประจําปี การศึกษา
2551
ชมงานศิลปะการแสดงในงาน
Sigapore Arts Festival 2009

ฮ่องกง
และ จีน
(มาเก๊า)
อิสราเอ
ล

อินเดีย

จีน

อิตาลี
สิงคโปร์

ทุนโครงการ
พัฒนาการวิจัยของ
ิ
อาจารย์และนิสต
บัณฑิตศึกษา
กองทุนบรมราช
กุมารี
หลักสูตรการจัดการ
ทางวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
กระทรวงการ
ต่างประเทศของ
ประเทศอิสราเอล
ZUNI
ICOSAHEDRON
ของ HONG KONG
ARTS FESTIVAL
หลักสูตรการจัดการ
ทางวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
NATIONAL ARTS
COUNCIL

ว ันเวลาทีจ ัด
4 – 12 ก.ค.
52

29 มี.ค. – 12
เม.ย. 52

10-17 ม.ค.
52
18-28 ม.ค.
52
7-17 ก.พ. 52

13-20 มี.ค.
52
20-24 พ.ค.
52
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2.2.2 ดานนิสติ
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปั จจุบนั 47 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 70 รายการ
นิสิตปั จจุบนั 2 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 6 รายการ
ศิษย์เก่า 2 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 2 รายการ
นิสิตปั จจุบนั ได้ รับรางวัล 47 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 70 รายการ
ภาควิชา

ชือ-นามสกุล

ว ันที
ประกวด

BALAC

นายกฤษณ์ปกรณ์ พันธุ์
คงชืน

6 พ.ค.52

บรรณารัก
ษศาสตร์

น.ส.วลี หวังถิระอํานวย

บรรณารัก
ษศาสตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์

น.ส.กวิสรา หุน
่ ประยงค์
น.ส.กานต์ชนก กันตะ

รายการประกวด/แข่งข ัน

การประกวดดนตรีแบบไม่ม ี
เครืองดนตรี ในงาน "Nestle
Extreme Ari Band Contest"
11 – 18
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ม.ค.52
แห่งประเทศไทย ครังที 36
“หัวหมากเกมส์” (แบดมินตัน)
26 ก.ค.52 โครงการประกวด "7 สี ปั นรักให ้
โลก ปี 2"
11 – 18
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ม.ค.52
แห่งประเทศไทย ครังที 36
“หัวหมากเกมส์” (คาราเต ้โด)
8 พ.ย.51 การประกวดสุนทรพจน์
ระดับอุดมศึกษาระดับประเทศ"
ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติ
ได ้อย่างไร"
8 พ.ย.51 การประกวดเรียงความ "ทุกชีวต
ิ
สิทธิเท่าเทียมกัน"

ภาษาไทย

น.ส.เชษฐ์ธด
ิ า กิตติชัย
วัชร

ภาษาไทย

น.ส.สุธญ
ิ า พูนเอียด

ภาษาไทย

น.ส.สุธญ
ิ า พูนเอียด

ภาษาไทย

น.ส.เชษฐ์ธด
ิ า กิตติชัย
วัชร

ภาษาไทย

น.ส.สุธญ
ิ า พูนเอียด

ภาษาไทย

นายณั ชพล ศิรส
ิ วัสดิ

ภาษาไทย

น.ส.ปิ ยรัศมิ คงแก ้ว

27 - 30
ก.ค.52

ภาษาไทย

น.ส.อรชุมา วงศ์ศรีกล
ุ

ภาษาไทย
ภาษาไทย

น.ส.หัตถกาญจน์ อารี
ศิลป
น.ส.สุธญ
ิ า พูนเอียด

12 ส.ค.52 ประกวดเรียงความเทิดพระคุณ
ของแม่ หัวข ้อ "วัฒนธรรมไทย
ในหัวใจของแม่"
21 ส.ค.52 โครงการประกวดเรียงความฯ

ภาษาไทย

น.ส.อรชุมา วงศ์ศรีกล
ุ

10 ธ.ค.51 การประกวดความประทับใจที
ศิษย์มต
ี อ
่ ครู เนืองในโอกาสวัน
ครู พ.ศ. 2552 เรือง"สองมือ
หนึงใจ จารึกไว ้ค่าแห่งครู"
24 ธ.ค.51 การประกวดผลงานศิลปะ
ประเภทวรรณกรรม ผลงานรวม
กวีนพ
ิ นธ์ "ละอองสีทปลาย
ี
แปรง" โครงการYoung Thai
Artist Award 2008
26 ก.ค.52 การประกวดเรียงความหัวข ้อ
"อนาคตประเทศไทยทีฉั นฝั น"
27 - 30
การแข่งขันอ่านออกเสียง ครังที
ก.ค.52
38 ประจําปี การศึกษา 2552
(ระดับอุดมศึกษา)
การแข่งขันอ่านออกเสียง ครังที
38 ประจําปี การศึกษา 2552
(ระดับอุดมศึกษา)

ผลการ
ประกวด

หน่วยงานที
จ ัดการประกวด

รางวัลชนะเลิศ
ประเภททีม

คลืนอ ้วน 104.5
แฟต เรดิโอ

1 เหรียญ
ทองแดง

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

รางวัลชนะเลิศ

สถานีโทรทัศน์ส ี
กองทัพบก ช่อง 7
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

1 เหรียญเงิน
รางวัลชนะเลิศ

ิ เก่า
สมาคมนิสต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลรอง
ชนะเลิศ

สภาสังคม
สงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยฯ
สํานั กงาน
เลขาธิการคุรส
ุ ภา
กระทรวงศึกษาธิก
าร
มูลนิธซ
ิ เิ มนต์ไทย
(SCG)

รางวัลชนะเลิศ

รางวัล
ทุนการศึกษาปี
ละ 20,000
บาท
รางวัลชนะเลิศ
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ /
โครงการนคร
หลวงไทย
อนุรักษ์
เอกลักษณ์ไทย
รางวัลชมเชย /
โครงการนคร
หลวงไทย
อนุรักษ์
เอกลักษณ์ไทย
รางวัลชมเชย

มูลนิธไิ ทยคม
ธนาคารนครหลวง
ไทย จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารนครหลวง
ไทย จํากัด
(มหาชน)
สภาสังคม
สงเคราะห์ แห่ง
ประเทศไทย
มูลนิธไิ ทยคม

รางวัลชมเชย
ระดับอุดมศึกษา
29 ก.ย.52 การประกวดเรียงความหัวข ้อ
รางวัลชนะเลิศ
องค์การบริหารส่วน
"ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
จังหวัดสุรน
ิ ทร์
ต่อพ่อหลวงของไทย"
29 ก.ย.52 การประกวดเรียงความหัวข ้อ
รางวัลรอง
องค์การบริหารส่วน
"ความรู ้สํานึกในพระกรุณาธิคณ
ุ
ชนะเลิศอันดับ1 จังหวัดสุรน
ิ ทร์
ต่อพ่อหลวงของไทย"
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ชือ-นามสกุล

ว ันที
ประกวด

รายการประกวด/แข่งข ัน

ผลการ
ประกวด

หน่วยงานที
จ ัดการประกวด

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

น.ส.หทัยชนก บุญพิชญา 1 ธ.ค.51
ภา

การประกวดเขียนเรียงความ
ภาษาเยอรมัน

รางวัลชนะเลิศ

Indochaina
Services Travel
Group

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

รางวัลชนะเลิศ

บริษัท อินโดไชน่า
เซอร์วส
ิ ทราเว
ลกรุ๊ป

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ

/

น.ส.หทัยชนก บุญพิชญา 13 ม.ค.52 ประกวดเขียนเรียงความ
ภา
ภาษาเยอรมันในหัวข ้อ “Meine
Traumdestination in
Indochina”
ิ ชมรมภาษาเยอรมัน 21-ส.ค.นิสต
การนํ าเสนอผลงานภาพและ
52
เสียงบรรยายประกอบผ่านสือ
อิเล็คทรอนิคส์ ในหัวข ้อ “Berlin
nach dem Mauerfall” (“กรุง
เบอร์ลน
ิ หลังกําแพงสินสลาย”)
น.ส.นลินา หิรัญพฤกษ์
21-ส.ค.การแข่งขันตอบปั ญหาความรู ้
52
ทัวไปเกียวกับประเทศเยอรมนี
น.ส.นั นทนา อนั นตโกศล 21-ส.ค.52

การแข่งขันตอบปั ญหาความรู ้
ทัวไปเกียวกับประเทศเยอรมนี

รางวัลชนะเลิศ

/

นายอัคร เช ้าฉ ้อง

21-ส.ค.52

การแข่งขันบรรยายภาพระดับ
มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ

น.ส.วนิสา ชิตวรากร

21 ส.ค.52 การประกวดเขียนเรียงความ
ภาษาเยอรมัน

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ

น.ส.บัณฑิตา กระแสร์
ทรัพย์

29 พ.ย.51 การจัดบอร์ดนิทรรศการ
ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรม
ประจําปี 2551 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
(สคฝท.)
29 พ.ย.51 การจัดบอร์ดนิทรรศการ
ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรม
ประจําปี 2551 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
(สคฝท.)
29 พ.ย.51 การจัดบอร์ดนิทรรศการ
ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
(สคฝท.)
29 พ.ย.51 การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
ฝรังเศส ในงานกิจกรรมประจําปี
51 ของสมาคมครูภาษาฝรังเศส
แห่งประเทศไทย (สคฝท.)
29 พ.ย.51 การจัดบอร์ดนิทรรศการ
ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
(สคฝท.)
29 พ.ย.51 การจัดบอร์ดนิทรรศการ
ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
(สคฝท.)
29 พ.ย.51 การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
ฝรังเศส ในงานกิจกรรมประจําปี
51 ของสมาคมครูภาษาฝรังเศส
แห่งประเทศไทย (สคฝท.)
29 พ.ย.51 การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
ฝรังเศส ในงานกิจกรรมประจําปี
51 ของสมาคมครูภาษาฝรังเศส

รางวัลยอดเยียม สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก
ฝรังเศส

/

/

/

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.ขวัญธิดา เจียรมาศ

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.จุฑาภรณ์ วิรย
ิ ะ
เมตตากุล

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.ณิชากร อูด
่ าราศักดิ

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.ณิชาภัทร นพกูล

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.นพรัตน์ ศิวารัตน์

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.บัณฑิตา กระแสร์
ทรัพย์

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.ผกาวลี คงกระพันธ์

รางวัลยอดเยียม สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลยอดเยียม สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลที 1

สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลยอดเยียม สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลยอดเยียม สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลที 1

สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลที 1

สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย
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ชือ-นามสกุล

ว ันที
ประกวด

รายการประกวด/แข่งข ัน

ผลการ
ประกวด

หน่วยงานที
จ ัดการประกวด

แห่งประเทศไทย (สคฝท.)

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.พรสวรรค์ เขียวอ่อน

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.พิมพ์นารา จิรวรดา
เกียรติ

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.พิรย
ิ า ขจรศักดิ
บําเพ็ญ

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.สรรพัชญ สกุล
พฤกษาชาติ

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.สุดา หงษ์ ทรงธรรม

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

นายจิรวัฒน์ สีดานนท์

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

นายณั ฐกรณ์ อังสิรเิ สณี

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

นายอัศฎากร กีรตินันท์
วัฒนา

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.ขวัญธิดา เจียรมาศ

17 ม.ค.52 การแข่งขันร ้องเพลงภาษา
ฝรังเศส ในงานประชาคมผู ้ใช ้
ภาษาฝรังเศส ประจําปี 2552

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.พริมา ผู ้พัฒน์

17 ม.ค.52 การแข่งขันตอบปั ญหาเกียวกับ
ประชาคมผู ้ใช ้ภาษาฝรังเศส ใน
งานประชาคมผู ้ใช ้ภาษาฝรังเศส
ประจําปี 2552

29 พ.ย.51 การจัดบอร์ดนิทรรศการ
ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
(สคฝท.)
29 พ.ย.51 การจัดบอร์ดนิทรรศการ
ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
(สคฝท.)
29 พ.ย.51 การแข่งขันตอบคําถามความรู ้
ทัวไปเกียวกับประเทศฝรังเศส –
ไทย ในงานกิจกรรมประจําปี 51
ของสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
29 พ.ย.51 การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
ฝรังเศส ในงานกิจกรรมประจําปี
51 ของสมาคมครูภาษาฝรังเศส
แห่งประเทศไทย (สคฝท.)
29 พ.ย.51 การแข่งขันตอบคําถามจากวีด ิ
ทัศน์ในงานกิจกรรมประจําปี 51
ของสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
29 พ.ย.51 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็ น
ภาษาฝรังเศสในงานกิจกรรม
ประจําปี 51 ของสมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
(สคฝท.)
29 พ.ย.51 การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ
เป็ นภาษาฝรังเศสในงาน
กิจกรรมประจําปี 51 ของสมาคม
ครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศ
ไทย (สคฝท.)
31 ต.ค.51 โครงการแลกเปลียนบุคลากร
และนั กศึกษาไทยกับประเทศอนุ
ภูมภ
ิ าคลุม
่ แม่นําโขง (GMS)
ประจําปี งบประมาณ 2552

รางวัลยอดเยียม สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลยอดเยียม สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลที 1

สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลที 1

สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลยอดเยียม สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลที 2

สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลที 2

สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย

ได ้รับการ
คัดเลือกให ้เป็ น
นั กศึกษาใน
โครงการ
แลกเปลียนเพือ
ไปศึกษาภาษา
เวียดนามที
มหาวิทยาลัย
ฮานอย ประเทศ
เวียดนาม
(ตุลาคม 2552
- มกราคม
2553)
รางวัลที 1

สมาคมครูภาษา
ฝรังเศสแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลที 3

สถาน
เอกอัครราชทูต
ของกลุม
่ ประเทศที
ใช ้ภาษาฝรังเศสใน
ประเทศไทย
สถาน
เอกอัครราชทูต
ของกลุม
่ ประเทศที
ใช ้ภาษาฝรังเศสใน
ประเทศไทย
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ชือ-นามสกุล

ว ันที
ประกวด

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.พิรย
ิ า ขจรศักดิ
บําเพ็ญ

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

รายการประกวด/แข่งข ัน

ผลการ
ประกวด

หน่วยงานที
จ ัดการประกวด

17 ม.ค.52 การแข่งขันเขียนตามคําบอก ใน
งานประชาคมผู ้ใช ้ภาษาฝรังเศส
ประจําปี 2552

รางวัลที 2

น.ส.ขวัญธิดา เจียรมาศ

17 ม.ค.52 การแข่งขันร ้องเพลงภาษา
ฝรังเศส

รางวัลชนะเลิศ

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.พริมา ผู ้พัฒน์

17 ม.ค.52 การแข่งขันตอบปั ญหาเกียวกับ
ประชาคมผู ้ใช ้ภาษาฝรังเศส

รางวัลที 3

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

น.ส.พิรย
ิ า ขจรศักดิ
บําเพ็ญ

17 ม.ค.52 การแข่งขันเขียนตามคําบอก

รางวัลที 2

ภาษา
ตะวันออก
/จีน
ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

11 – 18
ม.ค.52

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

11-18
ม.ค.52

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

11-18
ม.ค.52

การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที 36
ประจําปี 2552

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

11-18
ม.ค.52

การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที 36
ประจําปี 2552

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

11-18
ม.ค.52

การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที 36
ประจําปี 2552

ภาษา
ตะวันออก
/จีน
ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.ธนาศรี สุธรี ภาคย์

6 มิ.ย.52

3 เหรียญทอง,
1 เหรียญ
ทองแดง
ชนะเลิศอันดับที
3 เหรียญ
ทองแดง ผีเสือ
200 ม. หญิง
ชนะเลิศอันดับที
1 เหรียญทอง
ผลัดผสม
4x100ม.หญิง
ชนะเลิศอันดับที
1 เหรียญทอง
ผลัดฟรีสไตล์
4x200 ม.หญิง
ชนะเลิศอันดับที
1 เหรียญทอง
ผลัดฟรีสไตล์
4x100 ม. หญิง
รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2

สถาน
เอกอัครราชทูต
ของกลุม
่ ประเทศที
ใช ้ภาษาฝรังเศสใน
ประเทศไทย
สถาน
เอกอัครราชทูต
ของกลุม
่ ประเทศที
ใช ้ภาษาฝรังเศสใน
ไทย
สถาน
เอกอัครราชทูต
ของกลุม
่ ประเทศที
ใช ้ภาษาฝรังเศสใน
ไทย
สถาน
เอกอัครราชทูต
ของกลุม
่ ประเทศที
ใช ้ภาษาฝรังเศสใน
ไทย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.ทิพารัตน์ แซ่ตงั

15 ส.ค.52 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฏ (นานาชาติ) ครังที 4
ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฏ

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.บุษรินทร์ อินทรน ้อย 15 ส.ค.52 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฏ (นานาชาติ) ครังที 4
ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฏ

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

ั
น.ส.ธนาพร สังขวุฒช
ิ ย
กุล

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฏ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที 36
“หัวหมากเกมส์” (ว่ายนํ า)
การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที 36
ประจําปี 2552

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครังที
8
น.ส.กัณฑริกา จึงสง่าสม 15 ส.ค.52 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฏ (นานาชาติ) ครังที 4
ระดับอุดมศึกษา

15 ส.ค.52 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฏ (นานาชาติ) ครังที 4
ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฏ

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถานทูตจีนประจํา
ประเทศไทยและ
หน่วยงานอืน
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา
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ชือ-นามสกุล

ว ันที
ประกวด

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.จิรัชญา ตะวันเทียง

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

13 ก.ย.52 การประกวดสุนทรพจน์ประจําปี
2009 (2009 Taiguo
Zhonghua Huiguan Hanyu
Yanjiang Bisai)
13 ก.ย.52 การประกวดสุนทรพจน์ประจําปี
2009 (2009 Taiguo
Zhonghua Huiguan Hanyu
Yanjiang Bisai)
21 ก.ย.52 การประกวดรางวัลเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) ประจําปี 2552

ภาษาอังก
ฤษ

นายวีระ แสงสิทธิ

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

น.ส.นภัค ไครเจริญเดช
น.ส.พัชรกมล จันทร์ตรี

รายการประกวด/แข่งข ัน

11 – 18
ม.ค.52

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที 36
“หัวหมากเกมส์” (ครอสเวิรค
์ )
20 ธ.ค.51 ประกวดสดใสอวอร์ด 51 บท
ละครเรือง "วัยหวาน"
20 ธ.ค.51 ประกวดสดใสอวอร์ด 51 บท
ละครเรือง "วัยหวาน"

ผลการ
ประกวด

หน่วยงานที
จ ัดการประกวด

รางวัลรอง
สมาคมจงหัวแห่ง
ชนะเลิศอันดับที ประเทศไทย
2
(สมาคมไต ้หวัน)
รางวัลรอง
สมาคมจงหัวแห่ง
ชนะเลิศอันดับที ประเทศไทย
3
(สมาคมไต ้หวัน)
รางวัลเยาวชน
ดีเด่น
กรุงเทพมหานค
ร (ประกาย
เพชร) ประจําปี
2552 ด ้านกีฬา
รุน
่ อายุ 15 - 18
ปี
1 เหรียญทอง,1
เหรียญเงิน, 1
เหรียญทองแดง
รางวัลบทละคร
ดีเด่น
รางวัลนั กแสดง
ยอดเยียม

กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
บริษัท ดรีมบอกซ์
จํากัด
บริษัท ดรีมบอกซ์
จํากัด

นิสิตปั จจุบนั ได้ รับรางวัล นิสิต 2 คน ได้ รางวัลระดับนานาชาติ 6 รางวัล
ภาควิชา

ชือ-นามสกุล

วันที
ประกวด

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการ
ประกวด

ภาษา
ตะวันตก /
สเปน

นายรัฐธีร ์ เรืองพิศาลสิน

ก.ค. 52

2009 fellowship programs in
Spain for foreign citizens

ไปอบรมภาษา
สเปนภาคฤดู
ร ้อนทีประเทศ
สเปน

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

9-22
ธ.ค.51

การแข่งขัน The 14th ASEAN
University Games National
Aquatic Centre

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

9-22
ธ.ค.51

การแข่งขัน The 14th ASEAN
University Games National
Aquatic Centre

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

9-22
ธ.ค.51

การแข่งขัน The 14th ASEAN
University Games National
Aquatic Centre

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

9-22
ธ.ค.51

การแข่งขัน The 14th ASEAN
University Games National
Aquatic Centre

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พรทิพย์ สมิทธ์ศรา
การย์

9-22
ธ.ค.51

การแข่งขัน The 14th ASEAN
University Games National
Aquatic Centre

ชนะเลิศอันดับ
ที 1 เหรียญ
ทอง กรรเชียง
200 เมตรหญิง
ชนะเลิศอันดับ
ที 2 เหรียญ
เงิน กรรเชียง
50 เมตร
ชนะเลิศอันดับ
ที 3 เหรียญ
ทองแดง
กรรเชียง 100
เมตรหญิง
ชนะเลิศอันดับ
ที 3 เหรียญ
ทองแดง ผลัด
ผสม 4x100
เมตรหญิง
ชนะเลิศอันดับ
ที 3 เหรียญ
ทองแดง ผลัด
ฟรีสไตล์
4x100 เมตร
หญิง

ศิษย์ เก่ าได้ รับรางวัล ได้ รับรางวัลระดับชาติ 2 รางวัล

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

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Malaysia
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ภาควิชา

ชือ-นามสกุล

ภาษาอังก
ฤษ

ธัชวรรณ วงศ์ดล
ี าภ (ได ้
เปลียนเป็ น นาง เขมิอร
วงศ์ดล
ี าภ)

-

น.ส.ธันยธร ปลืมมนั ส

ว ันที
ประกว
ด
10 เม.ย.
52

2 พ.ย.
51

รายการประกวด/แข่งข ัน

ผลการ
ประกวด

หน่วยงานที
จ ัดการประกวด

การประกวดข่าว-สารคดีวท
ิ ยุและ
โทรทัศน์ ปี 2552 จากผลงาน
สารคดีเชิงข่าว "จระเข ้แก่ง
กระจาน"

รางวัลชมเชย
ประเภทสาร
คดีเชิงข่าว
โทรทัศน์
รางวัลแสงชัย
สุนทรวัฒน์
Selected to
be Thailand
representativ
e to compete
in an
International
final round
at Singapore

ิ สงชัย
มูลนิธแ
สุนทรวัฒน์

การประกวดแข่งขัน Best
Business English Speaker
Competition

Corporate
English and
CombridgeUnive
rsity

 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 28 คน
นิสิตได้ รับทุนไปต่ างประเทศ
ลํา
ด ับ
1

ิ
ชือนิสต
น.ส.พิรย
ิ า นวมง
คลวัฒนา

ระด ับ
ั
ชน
ป.ตรี
ปี 4

2

น.ส.สุภัทรา
อนั นต์วทัญ ู

3

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคต ้น –
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ปลาย ปี การศึกษา ณ Satama University
2551)
ประเทศญีปุ่ น

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคต ้น ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ปลาย ปี การศึกษา ณ Kyoto University
2551)
ประเทศญีปุ่ น

น.ส.ศิยารัตน์
ประทุมวัลย์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

4

น.ส.พิมพาพร
เนาสราญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

5

น.ส.นั นทรัตน์
ชาญชาคริตพงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคต ้น ปลาย ปี การศึกษา
2551)
1 ปี (ภาคต ้น ปลาย ปี การศึกษา
2551)
1 ปี (ภาคปลาย
2551 - ภาคต ้น
2552)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Keisen University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Toyo Eiwa
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Hiroshima
University ประเทศญีปุ่ น

6

น.ส.วิมัญชลี
ดุลยสิทธิกร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคปลาย
2551 - ภาคต ้น
2552)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Rykoku University
ประเทศญีปุ่ น

7

น.ส.นฤภร วุฒ ิ
จริยากุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคปลาย
2551 - ภาคต ้น
2552)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Osaka University
ประเทศญีปุ่ น

8

น.ส.สุชาดา
ท ้องธาร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2551 - ภาคต ้น
2552)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Soka University
ประเทศญีปุ่ น

9

น.ส.ชุตม
ิ า เพิม
สุขจารุทรัพย์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

10

น.ส.ธันญา ยง
ธนวณิช

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

11

น.ส.ปุญชรัสมิ
หิรัญสัจจาเลิศ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคต ้น ปลาย ปี การศึกษา
2551)
1 ปี (ภาคต ้น ปลาย ปี การศึกษา
2551)
1 ปี (ภาคต ้น ปลาย ปี การศึกษา
2551)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Tokyo Gakugei
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Tohoku University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Kanazawa
University ประเทศญีปุ่ น

หน่วยงานทีให้ทน
ุ
JASSO (Japan
Student Services
Organization) ประเทศ
ญีปุ่ น
JASSO (Japan
Student Services
Organization) ประเทศ
ญีปุ่ น
Keisen Unversity
ประเทศญีปุ่ น
Toyo Eiwa Unversity
ประเทศญีปุ่ น
JASSO (Japan
Student Services
Organization) ประเทศ
ญีปุ่ น
JASSO (Japan
Student Services
Organization) ประเทศ
ญีปุ่ น
JASSO (Japan
Student Services
Organization) ประเทศ
ญีปุ่ น
JASSO (Japan
Student Services
Organization) ประเทศ
ญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น
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ลํา
ด ับ
12

ิ
ชือนิสต

13

น.ส.ทานพร
ตระการเถลิง
ศักดิ
น.ส.วิจต
ิ รา
จรรโลงศิลป

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

15

นายอานนท์ บัว
แสงธรรม

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

16

น.ส.อัญญรัตน์
เจริญศิลปกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

17

น.ส.พัทธจิต
ตังสินมันคง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

18

น.ส.พิชญา
วิภาวีนุกล
ู

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี (ภาคปลาย
2551 -ภาคต ้น
2552)

19

น.ส.ธัญญา
ลัญฉประสิทธิ
น.ส.วรัญญา
มหาจุนทการ

ป.ตรี
ปี 3
ป.ตรี
ปี 4

ภาษาฝรังเศส

21

น.ส.รุง่ อรุณ
พัฒนธเนศ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

22

น.ส.ชิดชนก ตัง
ประเสริฐ

ป.ตรี
ปี 4

สารนิเทศ
ศึกษา

23

น.ส.เรวดี พิทรุ
เวโรจน์

ป.ตรี
ปี 4

สารนิเทศ
ศึกษา

1 เดือน 1 - 31
ตุลาคม 2551
1 ปี (ภาคต ้น ปลายปี การศึกษา
2552)
1 ปี (ภาคต ้น ปลายปี การศึกษา
2551)
1 เดือน 30
มิถน
ุ ายน -30
กรกฎาคม 2552
4 สัปดาห์(1-29
สิงหาคม 2552)

24

น.ส.ชุตม
ิ า วิชา
เจริญ

ป.ตรี
ปี 4

สารนิเทศ
ศึกษา

25

นายอรรถพล
เตชะพันธุ์

ป.โท
ปี 2

26

น.ส.จินดา ศรี
รัตนสมบุญ

27

น.ส.โสรัจ เรือง
มณี

28

นายอัคร เช ้า
ฉ ้อง

ป.
เอก
ปี 4
ป.
เอก
ปี 4
ป.ตรี
ปี 2

ภาษาเยอรมัน 10 เดือน (ภาค
ทุนศึกษาค ้นคว ้าข ้อมูล
ปลาย 2551 -ภาค ประกอบการทําวิทยานิพนธ์
ต ้น 2552)
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
วรรณคดีและ 5 เดือน (15 ส.ค. ทุนมูลนิธ ิ Hanns Seidel
วรรณคดี
51 -15 ม.ค. 52
ศึกษาวิจัย ณ ประเทศ
เปรียบเทียบ
เยอรมนี
ภาษาศาสตร์ 7 เดือน (ภาค
ทุนศึกษาวิจัย ณ
ปลาย 2551 )
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ภาษาเยอรมัน 3 สัปดาห์ (4 ทุนรางวัลชนะเลิศการ
24 ก.ค. 52 )
แข่งขันโอลิมปิ กวิชาการ
ภาษาเยอรมัน กรุงเบอร์ลน
ิ
ประเทศเยอรมนี

14

20

น.ส.ศิวพร แซ่
เฮง

ระด ับ
ั
ชน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

หน่วยงานทีให้ทน
ุ

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคต ้น ปลาย ปี การศึกษา
2551)
1 ปี (ภาคปลาย
2551 -ภาคต ้น
2552)
1 ปี (ภาคปลาย
2551 - ภาคต ้น
2552)
1 ปี (ภาคปลาย
2551 - ภาคต ้น
2552)
1 ปี (ภาคปลาย
2551 -ภาคต ้น
2552)
1 ปี (ภาคปลาย
2551 -ภาคต ้น
2552)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Saitama University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Osaka University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Tsukuba University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Hitotsubashi
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Soka University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนไปศึกษา ณ Beijing
Language and Culture
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ทุนไปศึกษา ณ Beijing
Language and Culture
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ทุนไปศึกษา ณ
สาธารณรัฐฝรังเศส
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Toyo Eiwa
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Kyoto Notre Dame
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยคยองฮี
ประเทศเกาหลีใต ้
ทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยฮาหลงเจียง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลญีปุ่ น

ภาษาญีปุ่ น

2 สัปดาห์ (22
ก.ค. - 2 ส.ค.
2552)

โครงการแลกเปลียน
วัฒนธรรมและศึกษาดูงาน
ณ ประเทศเกาหลีใต ้

รัฐบาลญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น
Heiwa Nakajima
Foundationประเทศ
ญีปุ่ น
รัฐบาลจีน

รัฐบาลจีน

รัฐบาลฝรังเศส
Toyo Eiwa Unversity
ประเทศญีปุ่ น
Keisen Unversity
ประเทศญีปุ่ น
Global Collaborative
and Krean Language
2009
HSK (สํานั กงานการ
สอบวัดระดับความรู ้
ภาษาจีน)จาก OCA
(วิทยสถานแห่ง
วัฒนธรรมตะวันออก)
YICA (Youth in
Community Action)
ซึงเป็ นโครงการของ
UNESCO
Tubingen University
สหพันธ์ สาธารณรัฐ
เยอรมนี
มุลนิธ ิ Hanns Seidel
ประเทศเยอรมนี
มุลนิธ ิ SEASREP
FOUNDATION
สถาบันเกอเธ่กรุงเทพ
และสถาบันเกอเธ่ประ
เทศเยอรมัน
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตโปรแกรมเกียรติยมปัจจุบนั มีจาํ นวน 10 คน และได้สาํ เร็จการศึกษาไป 7 คน
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2552 นิสิตทีเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจาํ นวน 5 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที 5 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที 3 รุ่ นที 5 มีจาํ นวนทังหมด 10 คน
ในปี งบประมาณ 2552 นิสิตรุ่ นที 2 จํานวน 7 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2551 รายละเอียดดังนี

-

-

นายธนพล จึงศิรกุลวิทย์ ภาควิชาภาษาไทย คะแนนเฉลีย 3.91
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอัสนี พูลรักษ์
ภาควิชาภาษาไทย คะแนนเฉลีย 3.83
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวพิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คะแนนเฉลีย 3.86

-

ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิ ดล ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ ณ Leiden University ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
นางสาวจัสมิน
เบเกอร์ ภาควิชาศิลปการละคร คะแนนเฉลีย 3.86

-

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาการละคร ณ Warwick University สหราชอาณาจักร และ Amsterdam University
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
นางสาวมนทกานต์ สุ วรรณทรรภ ภาควิชาศิลปการละคร คะแนนเฉลีย 3.81

-

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาโบราณคดี ณ Durham University สหราชอาณาจักร

-

นางสาวปรารถนา อึงชู ศักดิ ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คะแนนเฉลีย 3.91

-

ได้รับทุนจากรัฐบาลญีปุ่ น ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขา Cultural Studies ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประเทศญีปุ่ น
นางสาวพจนรรฏ สุ ทธิพนิ ิจธรรม ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คะแนนเฉลีย 3.94
อยูร่ ะหว่างขอพระราชทานทุนอนันทมหิดล และขอทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิ งคโปร์

58

 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษาจํานวน 56 คน จาก 13 สาขาวิชา มีการเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการรวมทังหมด 73 ครัง
ระดับชาติ 41 ครัง
ระดับนานาชาติ
32 ครัง
ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาโท
ชือ-นามสกุล /เลข ชือบทความ
ประจําตัว
1 นายวีรยุทธ ศรีกจิ บทความ เรือง “การพักผ่อนหย่อนใจ
สุวรรณ
แบบตะวันตกของชนชันนํ าสยามกับการ
(468 02119 22) แสดงสถานภาพและการเลือนสถานภาพ
ทางสังคมสมัยรัชกาลที 5-7”
บทความเรือง “การพักผ่อนหย่อนใจแบบ
ตะวันตกของชนชันนํ าสยาม พ.ศ.24452475”
2 นายปราการ กลิน บทความเรือง “ตามรอยพระยุคลบาท
ฟุ้ ง(4880159122) การเสร็จพระราชดําเนินชนบทกับการ
ต่อต ้านคอมมิวนิสต์”
3 นายกําพล จําปา “รัฐและความเป็ นไทยในประวัตศ
ิ าสตร์
พันธ์
นิพนธ์ลาว (พ.ศ.2429-2484 )
(508 01070 22)
“ “ข่า” กับ “ความเป็ นลาว”: ความหมาย
และความเป็ นมาของ “ลาวเทิง” ใน
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยและลาว จากยุคอาณา
นิคมถึงรัฐประชาชาติ”

การ
เผยแพร่

วัน/เดือน/ ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
ปี ที
เผยแพร่
ระดับชาติ ก.ย. –
รัฐศาสตร์สาร, ปี ที 29 ฉบับที 3
ธ.ค. 2551
ระดับชาติ 2551

วารสารสมาคมประวัตศ
ิ าสตร์ฯ, ฉบับที
30 (2551): 156-184

ระดับชาติ ต.ค. –
ฟ้ าเดียวกัน, ปี ท ี 6 ฉบับที 4 (ทาง
ธ.ค. 2551 แพร่งประชาธิปไตยไทย)
ระดับชาติ เม.ย. –
วารสารเมืองโบราณ ปี ท ี 35 ฉบับที 2
มิ.ย. 2552
ระดับชาติ 28-29
เอกสารประกอบการสัมมนา ม.อบ.วิจัย
ก.ค. 2552 ครังที 3 จัดโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาเอก
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 นายธิกานต์ ศรี
นารา
(518 05052 22)

2 นายนนทพร อยู่
มังมี
(518 05069 22)

ชือบทความ
หนั งสือสร ้างประชาธิปไตยด ้วยมือเรา
(บรรณาธิการ)
“หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด ้วยความขัดแย ้งทาง
ความคิดระหว่างขบวนการนั กศึกษากับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”
“การรําลึก 14 ตุลา ในสถานการณ์ส ู ้รบ
ทีปฏิวัต”ิ
“ “พระโกษฐลันยินแสยงพอแจ ้งเหตุ”:
การ “ไม่เผาผี” ในงานพระเมรุวังหน ้า
สมัยรัชกาลที 1”
“พัฒนาการของการใช ้ยาฝรังในกรุง
สยาม”
“ “จุฬาลงกรณ์” ในต่างแดน และ
“นํ ายาจุฬาลงกรณ์” ”
“ลักพระศพ-ลักศพ : ธรรมเนียมการ
พระศพในยามวิกาล”
ผู ้เขียนร่วม หนั งสือ “บันทึก
ประวัตศ
ิ าสตร์การประกันภัยไทย” ที
ระลึกในวโรกาสทีสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระ
ราชดําเนินเปิ ดทีทําการสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปก.)
(เขียนบทที 1, 2 และบทที 3 ตอน 3.1
และ 3.2)

การ
เผยแพร่

วัน/เดือน/ ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
ปี ที
เผยแพร่
ระดับชาติ 2552
กรุงเทพฯ: มูลนิธ ิ 14 ตุลา
ระดับชาติ สิงหาคม
2552

สนพ. 6 ตุลารําลึก

ระดับชาติ ตุลาคม
ว่าด ้วย 14 ตุลา รําลึก
2552
กรุงเทพฯ: มูลนิธ ิ 14 ตุลา
ระดับชาติ พฤศจิกาย ศิลปวัฒนธรรม ปี ท ี 30 ฉบับที 1
น 2552
ระดับชาติ มกราคม
2552
ระดับชาติ กุมภาพันธ์
2552
ระดับชาติ มิถน
ุ ายน
52
ระดับชาติ 16
กันยายน
2552

ศิลปวัฒนธรรม
ปี ท ี 30 ฉบับที 3
ศิลปวัฒนธรรม ปี ท ี 30 ฉบับที 4
ศิลปวัฒนธรรม ปี ท ี 30 ฉบับที 8
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง
แอนพับลิชชิง

59
ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 น.ส.อนงค์นาฎ นุ
ศาสตร์เลิศ
(498 02220 22)

ชือบทความ

2 นายธนนท์ หลี
น ้อย
(488 01401 22)
3 นายยูทากะ โทมิ
โอกะ
(508 01969 22)

Building a Gold Standard for Thai
WordNet

4 นายนฤดล จันทร์
จารุ
(508 01574 22)

Causative Constructions in
Wuming Zhuang

5 น.ส.ยุพาพร
ฮวดศิร ิ
(478 01882 22)

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

6 น.ส.สุภาพร
ผลิพัฒน์
(478 02258 22)

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

7 น.ส.กนิษฐา
พุทธเสถียร
(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

8 นายปริญญา วงศ์
ตะวัน
(498 01620 22)

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

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

Stylistic Variation of /h/ in Lao

การ
วัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับ
2552
Proceedings of Chulalongkornนานาชาติ
Japan Linguistics Symposium.
published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
ระดับ
2552
Proceeding of The International
นานาชาติ
Conference on Asian Language
Processing 2008
ระดับ
2552
Proceedings of Chulalongkornนานาชาติ
Japan Linguistics Symposium.
published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
ระดับ
2552
Proceedings of Chulalongkorn-Japan
นานาชาติ
Linguistics Symposium. published by
Global Center of Excellence Program
"Corpus-Based Linguistics and
Language Education" Tokyo
University of Foreign Studies Tokyo
ระดับ
2552
Proceedings of Chulalongkornนานาชาติ
Japan Linguistics Symposium.
published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
ระดับ
2552
Proceedings of Chulalongkornนานาชาติ
Japan Linguistics Symposium.
Published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
ระดับ
2552
Proceedings of Chulalongkornนานาชาติ
Japan Linguistics Symposium.
published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies
Tokyo,Japan.Proceedings of
Chulalongkorn
ระดับ
2552
Proceedings of MICOLLAC
นานาชาติ
2009,28-30 April,2009

60
ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 นายวิชาติ บูรณะ
ประเสริฐสุข
(468 09167 22)

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

2 น.ส.วรวรรณา
เพ็ชรกิจ
(468 09144 22)

Cancer Conceeptual Metaphors in
Thai

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

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

4 นายคเชนทร์
ตัญศิร ิ
(508 05022 22)

The Fundamental Frequencies of
Tai Yuan tones spoken by Lua’
(Mal) speakers in Nan
Tai loanwords in Mal: a minority
language of Thailand
คําความถีมูลบานของวรรณยุกต์ภาษา
คําเมืองถินน่านทีออกเสียงโดยผุ ้พูด
ภาษาลัวะ-มัล บ ้านตาหลวง ตําบลป่ า
กลาง อ.บัว จ.น่าน
Relative Clauses in Wuming
Zhuang

การ
วัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับ
2552
Proceedings of Chulalongkornนานาชาติ
Japan Linguistics Symposium.
Published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
ระดับ
มีนาคม
Proceedings of Chulalongkornนานาชาติ 2552
Japan Linguistics Symposium.
Published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
ระดับ
ตุลาคม
Proceedings of Chulalongkornนานาชาติ 2551
Japan Linguistics Symposium.
Published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
ระดับ
ตุลาคม
Manusya:Journal of Humanities
นานาชาติ 2551
(special Issue No.17,2009)
ระดับ
2552
นานาชาติ
ระดับชาติ 2552

Mon-Khmer studies Vol.39,2009

ระดับ
2552
นานาชาติ

Proceedings of ChulalongkornJapan Linguistics Symposium.
Published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
Proceedings of ChulalongkornJapan Linguistics Symposium.
Published by Global Center of
Excellence Program "CorpusBased Linguistics and Language
Education" Tokyo University of
Foreign Studies Tokyo,Japan.
Proceedings of MICOLLAC
2009,28-30 April,2009

5 น.ส.ญาณินท์
สวนะคุณานนท์
(508 05068 22)

Tone Sandhi in Wuming Zhuang

6 น.ส.ปนีตา นิตยา
พร
(488 09066 22)

Message from the Sky: A Study of ระดับ
2552
Language in Advanced Technology นานาชาติ

ระดับ
2552
นานาชาติ

รวมบทความภาษาศาสตร์ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ 2552

61
ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ระดับปริญญาโท
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 น.ส.กัญญา
วัฒนากุล
(488 01030 22)

ชือบทความ

การ
วัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่

ลักษณะหลังสมัยใหม่ในรวมเรืองสัน
ชุด "ความน่าจะเป็ น" ของ ปราบดา
หยุน
่

ระดับชาติ

14 พ.ย.
2551

การประชุมระดับชาติมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครังที 4

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ระดับปริญญาเอก
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 น.ส.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์
(468 09201 22)
2 น.ส.วิมลมาศ
ปฤชากุล
(468 09304 22)

3

4

5

6

7

ชือบทความ
Can Children Emancipate
Themselves from Adults’
Children’s Worlds in Contemporary
German and Thai’s Children
Literature
‘Tam Nam Kluang’ (Hoax Legend)
Traditional Legend and Its Power
of Identity Formation
ตํานานกลวง: ท ้องถินและอํานาจใน
การสร ้างอัตลักษณ์
Southern Woman Identities in
Contemporary Thai Literature
อัตลักษณ์พนถิ
ื นในบันเทิงคดีภาคใต ้
(พ.ศ. 2522-2546)

การ
วัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับ
2008
นานาชาติ

ระดับ
2008
นานาชาติ

ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
MANUSYA: Special Issue
Number 15, 2008

South East Asian Vol. 46 No.46

ระดับชาติ พ.ย. 2551 วารสารวรรณวิทัศน์ ปี ท ี 8 ฉบับ

ระดับ
2009
Southest Asia Journal No.19
นานาชาติ
ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
ครังที 1จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นายสหะโรจน์
The Concept of “Aristocracy” and
ระดับ
2552
The First Annual International
กิตติมหาเจริญ
“Gentlemanness” from
นานาชาติ
Graduate Research Conference
(478 09116 22) Sriburapha’s Perspective: Middleon Social Sciences and
Class Intellectual’s Criticism and
Humanities / SD Avenue Hotel
Rebuttal in the Literary Space
Bangkok
นายพิเชฐ แสง
The Co-Structure of the Thai
ระดับ
2552
The Journal of The Thai Studies
ทอง
Legends and the Malay Hikayats
นานาชาติ
No.1 of 2009
(478 09065 22) ตํานานไทยพุทธและมลายูมส
ุ ลิม:
ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
อํานาจและการต่อต ้านในภาคใต ้ของ
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
ไทย (Legends of Thai Buddhists
ครังที 1จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก
and Malay Muslim: Power and
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
Resistance in Southern Thailand)
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
น.ส.เสาวณิต
ความซับซ ้อนของการเล่าเรือง :
ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
จุลวงศ์
ลักษณะหลังสมัยใหม่ในบันเทิงคดีรว่ ม
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
สมัยของไทย (Complexities of
ครังที 1จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก
Story-telling: Postmodern
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
Features in Contemporary Thai
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
Fiction)
มหาวิทยาลัย
น.ส.สรณั ฐ ไตลัง เรืองสันไทยแนวคตินย
ิ มสมัยใหม่ พ.ศ. ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
คะ
2507-2516 (Modernist Thai Short
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
Stories, 1964-1973)
ครังที 1 จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
น.ส.พรธาดา
ผู ้หญิงกับบทบาทความเป็ นแม่ในนว
ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
สุวัธนวนิช
นิยายไทย ตังแต่ พ.ศ.2510-2546
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
(468 09115 22) (Women and Motherhood in Thai
ครังที 1 จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก

62
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว

ชือบทความ

การ
วัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่

Novels, 1967-2003)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ วรรณคดี
ก.ค. 2552 และวรรณคดีเปรียบเทียบ ครังที 1 จัด
ึ ษา คณะอักษร
โดยศูนย์วรรณคดีศก
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ
ห ้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
ครังที 1 จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
ครังที 1 จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

8 นางเดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

พัฒนาการการสร ้างตัวละครหญิงใน
วรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร
(The Development of Female
Characterization in Oe
Kenzaburo’s Literary Works)

9 น.ส.ถนอมนวล
หิรัญเทพ
(468 09035 22)

วาทกรรมความพิการในเรืองเล่า
สมัยใหม่ของไทย (Disability
Discourses in Modern Thai
Narratives)

10 น.ส.ศศิพร เพ
ชราภิรัชต์

โรงอุปรากรสามชัน “เก๋งเสียงเสนาะ”:
ตัวบทแห่งความผสมผสานระหว่าง
ความเป็ นจีนกับความเป็ นยุโรปและ
ความเป็ นจักรพรรดิจน
ี (The ThreeTiered Stage Pleasant Sound
Pavilion: A Text of Sino-European
Synthesis and Chinese
Emperorship)
ศาสตราแลบง: วัฒนธรรมทาง
วรรณศิลป์ พัฒนาการและ
ความสัมพันธ์กบ
ั วัฒนธรรมเขมร
(Sastralbaeng: Literature
Tradition, Development and its
Relationship with Khmer Culture)

11 นายศานติ ภักดี
คํา

12 น.ส.อารียา หุตน
ิ
ทะ

แนวคิดเรืองกุลสตรีในนวนิยายของ
นั กเขียนสตรีเขมร (Concepts of the
Perfectly Virtuous Woman in
Novels of Cambodian Women
Writers)

ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม

ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
ครังที 1 จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ 28-29
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ก.ค. 2552 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ึ ษา
ครังที 1 จัดโดยศูนย์วรรณคดีศก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาโท
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 น.ส.สุรเี นตร จรัส
จรุงเกียรติ
(498 02157 22)
2 น.ส.ณีรนุช
แมลงภู่
(498 01322 22)
3 นายนรุตม์ คุปต์
ธนโรจน์
(498 01534 22)
4 น.ส.สุธาสินี
พลอยขาว
(498 02128 22)
5 น.ส.พรรณราย
ชาญหิรัญ

ชือบทความ

การ
วัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ ธันวาคม
2551

คําช่วยหน ้ากริยา "ยัง" และคําบุพบท
"ยัง": คําหลายหน ้าทีหรือ คําพ ้องรูป
พ ้องเสียง
อนุภาคการให ้รางวัลทีเกียวกับการทํา
ระดับชาติ 16 มีนาคม
ทานในนิทานพืนบ ้านภาคเหนือ:
2552
ความสัมพันธ์กบ
ั พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม
บทร ้องในพิธโี อยปอถะ โอยไน่ต:ี
ระดับชาติ ธันวาคม
บทบาทในการสืบทอดวรรณกรรมนิทาน
2551
จีนชุดยีสิบสียอดกตัญ ู
วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจใน
ระดับชาติ 2552
กระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ ต
ตัวละครจระเข ้: ความสัมพันธ์กบ
ั
ประเภทของนิทานไทย

ระดับชาติ ธันวาคม
2551

ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปี ท ี
25
วารสาภาษาและวรรณคดีไทย ปี ท ี
25 (ธันวาคม 2551)
วารสาภาษาและวรรณคดีไทย ปี ท ี
25 (ธันวาคม 2551)
วารสาภาษาและวรรณคดีไทย ปี ท ี
26 (ธันวาคม 2551)
วารสาภาษาและวรรณคดีไทย ปี ท ี
25 (ธันวาคม 2551)

63
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
(498 01689 22)
6 น.ส.สุวรรณา ตัน
เจริญ
(498 02186 22)
7 น.ส.บุษดี อรสิร ิ
วรรณ
(498 01592 22)

ชือบทความ

การ
วัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่

ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม

การสร ้างตัวละครของปิ ยะพร ศักดิ
เกษม: กลวิธใี นการนํ าเสอนมโนทัศน์
เกียวกับผู ้หญิง

ระดับชาติ 22
มกราคม
2552

กลวิธก
ี ารสร ้างอารมณ์ขน
ั ในการ์ตน
ู สาม
ก๊กฉบับบรรลือสาส์น

ระดับชาติ 11
กันยายน
2551

การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
ครังที 3 ระหว่างวันที 21-22
มกราคม 2552
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิต
ครังที 10

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาเอก
ชือ-นามสกุล /เลข
ประจําตัว
1 น.ส.มารศรี สอ
ทิพย์
(478 09088 22)
2 น.ส.รัชนียญ
์ า
กลินนํ าหอม
(478 09094 22)

3 น.ส.พัชรินทร์
บูรณะกร
(478 09059 22)

ชือบทความ

การ
เผยแพร่
ระดับ
นานาชาติ

วัน/เดือน/ปี
ทีเผยแพร่
Historical Narratives About King
2-3
Naressuan the Great: the Making
กรกฎาคม
of a Hero
2552
Thai boxing metaphor
ระดับ
4-5
นานาชาติ สิงหาคม
2552
การเมือง คือ การรักษาโรค:มโนลักษณ์ ระดับชาติ ธันวาคม
ทีสะท ้อนจากถ ้อยคํา อุปลักษณ์ของ
2551
นั กการเมืองไทย
Sorrow from Separation in
ระดับ
2-3
Pannasa Jataka: Emotion and the
นานาชาติ กรกฎาคม
Teaching of Buddhist Dharma.
2552

ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
International Conference on Asian
Folklore (ICAF 2009) ณ โรงแรม
มิลาเคิลแกรนด์ กรุงเทพ ฯ
CUASEAN Conference, Chulalongkorn
University Proceedings of CUASEAN
Conference
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉบับ
ที 25
International Conference on Asian
Folklore (ICAF 2009) ณ โรงแรม
มิลาเคิลแกรนด์ กรุงเทพ ฯ

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 น.ส.พิชญาภา
สิรเิ ดชกุล
(498 01746 22)
2 น.ส.สมพธู หวัง
ทอง
(498 02352 22)

ชือบทความ
A Haunting Past: The Role of
Ghosts in Reflecting Chinese
Immingrant Identity in Amy Tan's
Novels
Media as Tool of Consumerism in
Don DeLillo's Americana

การ
เผยแพร่
ระดับ
นานาชาติ

วัน/เดือน/ปี
ทีเผยแพร่
28
เมษายน
2552

ระดับ
28
นานาชาติ เมษายน
2552

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

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาโท
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 น.ส.รสุ รุม
่ จิตร
(498 01884 22)
2 น.ส.เสาวภา หลิม
วิจต
ิ ร
(498 02214 22)

ชือบทความ
ความพึงพอใจของนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัย-ลักษณ์ตอ
่ ระบบการ
สืบค ้นและบริการสมาชิก ของระบบ
ห ้องสมุดอัตโนมัตวิ ลัย
การจัดการความรู ้ในห ้องสุมด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

การ
วัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ กรกฎาคม วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี 29
2552
ฉบับที 1 (มกราคม 2552)
ระดับชาติ กรกฎาคม
2552

วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี 29
ฉบับที 1 (มกราคม 2552)

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชา ภาษาญีปุ่ น ระดับปริญญาโท
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 นายทินภาส
พาหะนิชย์
(498 01368 22)
2 นางภัทร์อร
พิพัฒนกุล
(498 01803 22)

ชือบทความ

การ
วัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
การแสดงความรู ้สึกของสุนัขเลียงใน
ระดับชาติ กุมภาพันธ์ เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
วรรณกรรมของ มุกุ ฮะโตจู
2552
ระดับชาติ เครือข่ายญีปุ่ นศึกษาใน
ประเทศไทย ครังที 2
ไฟกับการคลอดบุตรในตํานานเทพ
ระดับชาติ กุมภาพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย
ญีปุ่ น ศึกษาจากบทบาทของเทพผู ้เป็ น
2552
ญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครังที 2
แม่ในวรรณกรรมเรือง โคะจิก ิ และนิฮน
โฌะกิ

64
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
3 น.ส.สุวภา ธีร
กิตติกล
ุ
(498 02170 22)

4 น.ส.วิวันพร กิจ
ไกรลาศ
(498 01964 22)
5 น.ส.ณั ฏฐิกา
กอบสิรส
ิ วัสดิ
(508 01299 22)

ชือบทความ
ความจงรักภักดีของตัวละครของมิ
นะโมะโตะ โนะโยะฌิทซ
ิ เุ นะ ใน
วรรณกรรมเรือง กิเกะอิก ิ
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพีน ้อง
ตระกูลซะโต ในนิยายสงครามเรือง กิ
เกะ อิก ิ
ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของ ฮิงช
ุ ิ
อิชโิ ยกับผู ้หญิงยุคเมจิ

การ
วัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ กุมภาพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย
2552
ญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครังที 2
ระดับ
มิถน
ุ ายน
นานาชาติ 2552
ระดับชาติ กุมภาพันธ์
2552

์ ะ ระดับ
การศึกษาเรืองทมโบะนิคคิ -มิฌท
ิ ซุน
มิถน
ุ ายน
โนะ ฮะฮะ และความรัก ของผู ้เป็ นแม่- นานาชาติ 2552

รายงานการประชุมการนํ าเสนอผลงาน
วิชาการ ไทย-ญีปุ่ น ปั ญหาในการเรียน
การสอนภาษาญีปุ่ น ครังที 4-5
เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายญีปุ่ นศึกษาใน
ประเทศไทย ครังที 2
รายงานการประชุม การนํ าเสนอผลงาน
วิชาการ ไทย-ญีปุ่ น "ปั ญหาในการเรียน
การสอนภาษาญีปุ่ น" ครังที 4

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาต่ างประเทศ ระดับปริญญาโท
ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
1 น.ส.เขมวันต์
แสงจินดาวงษ์
(508 01115 22)

ชือบทความ

2 น.ส.อัจฉรา อึง
ตระกูล
(508 02443 22)

การสํารวจการสร ้างแรงจูงใจ กิจกรรม
การเรียนการสอนและกลยุทธ์ในการ
เรียนของผู ้เรียนภาษาญีปุ่ นชันต ้นชาว
ไทย -กรณีโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่ นการศึกษาภาษาญีปุ่ นในภาคเหนือของ
ประเทศไทย -รายงานการสัมภาษณ์
ผู ้เชียวชาญภาษาญีปุ่ น-

3 นายสมชาย ไชย
เขตธนั ง
(508 02174 22)

ี ้ใน
ความเชือ (Belief) และกลยุทธ์ทใช
การเรียนตัวอักษรคันจิของผู ้เรียน
ภาษาญีปุ่ นชาวไทย

การ
วัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับ
3
นานาชาติ พฤศจิกายน
2551

ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม

รายงานการประชุม
การนํ าเสนอผลงานวิชาการ ไทย-ญีปุ่ น
“ปั ญหาในการเรียนการสอนภาษาญีปุ่ น”
ครังที 5
ระดับ
3
รายงานการประชุม
นานาชาติ พฤศจิกายน การนํ าเสนอผลงานวิชาการ ไทย-ญีปุ่ น
2551
“ปั ญหาในการเรียนการสอนภาษาญีปุ่ น”
ครังที 5
ระดับ
3
รายงานการประชุม
นานาชาติ พฤศจิกายน การนํ าเสนอผลงานวิชาการ ไทย-ญีปุ่ น
2551
“ปั ญหาในการเรียนการสอนภาษาญีปุ่ น”
ครังที 5

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสั นสกฤต ระดับปริญญาโท
1

ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
นายนาวิน วรรณ
เวช
(498 01557
22)

ชือบทความ
การแต่งคําประพันธ์ให ้อ่านได ้สองทาง
ใน ภาษาสันสกฤต

การ
วัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ มกราคม
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
2553
ศิลปากร ปี ท ี 31 ฉบับที 1 (2552)

ข้ อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต สาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาโท
1

ชือ-นามสกุล /
เลขประจําตัว
นายเจิด
บรรดาศักดิ

ชือบทความ
ชีวต
ิ ที Absurd ไร ้ความหมายหรือไม่
ในปรัชญาของ ธอมัส เนเกล

การ
วัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ 21
ตุลาคม
2551

ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เสนอบทความวิชาการ ในการสัมมนา
ทางวิชาการประจําปี 2551 ของ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศ
ไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2.2.3 ดานกิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ 8 ครัง
ระดับนานาชาติ
5 ครัง
 การการจัดประชุมวิชาการอืนๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
47 กิจกรรม
 กิจกรรมอืนๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทีจัดให้นิสิตทุก
ระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 162 กิจกรรม
การจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติ
8 ครัง
ภาควิชา
ฝ่ ายวิจัย

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา
การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

ภาษาตะวันออก

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรือง มลายูบนแผ่นดิน
ไทย(Melayu in Thailand)

ภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษา
มาเลย์
ภาษาศาสตร์

ประชุมเพือขอข ้อเสนอแนะ “โครงการจัดทํา
พจนานุกรมภาพและบทสนทนาภาษามลายูถนปา
ิ
ตานีเพือการสือสาร”
การประชุมงานวิจัยภาษาไทยถิน: ปั จจุบน
ั -อนาคต
เนืองในโอกาส ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทย
ิ ์
เกษี ยณอายุราชการ
จัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เล่าเรืองจากเรืองเล่า: ข ้อคิดจากการประชุมคติชน
วิทยาในต่างแดน (ISFNR)
ประชุมวิชาการ "มิตท
ิ างสังคมและจริยธรรมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ"

ภาษาอังกฤษ

ศูนย์คติชนวิทยา
ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

จัดการประชุมระดับชาติ วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ ครังที 1

วันเวลาและสถานทีจัด
17 ก.พ. 52 เวลา 12.00 –
14.00 น. ณ ห ้อง 203
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
วันพฤหัสบดีท ี 20 ส.ค. 52 ณ
ห ้อง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
วันศุกร์ท ี 9 ม.ค. 52 ณ ห ้อง
203 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
วันศุกร์ท ี 14 ส.ค. 52 ณ ห ้อง
105 และบริเวณห ้องโถง
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
18 พ.ค. 52 เวลา 8.00 16.00 น. ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
25
250
60

ส.ค.52 ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
15 ก.ค.52 ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
28-29 ก.ค. 52 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

100 คน

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

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
200

5 - 6 มี.ค. 52 เวลา 9.00 16.00 น. ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
วันจันทร์ท ี 3 พ.ย. 51 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

60

2-3 ก.ค. 52 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์

ิ
นิสต
บัณฑิตศึกษา
และนั กวิชาการ
รวม 200 คน
-

-

การจัดการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ 5 ครัง
ภาควิชา
ภาษาตะวันตก

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันออก

ศูนย์คติชนวิทยา

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "140 ปี ความสัมพันธ์
ไทย – อิตาลี" (The International Symposium
"140 Years of Thai-Italian Relations") เพือร่วม
ฉลองวาระครบรอบ 140 ปี แห่งความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและประเทศอิตาลี
จัดการประชุมทางวิชาการเรือง “การเรียนการสอน
ภาษาสเปนในประเทศไทยและเวียดนาม : มุมมอง
ในศตวรรษที 21
สัมมนาแลกเปลียนทางวิชาการระดับนานาชาติของ
ิ ในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
นิสต
ิ ใน
ภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาต่างประเทศ และนิสต
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ภาษาญีปุ่ น ร่วมกับอาจารย์ และนั กศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
การประชุมวิชาการนานาชาติ International
Conference on Asian Folklore 2009 (ICAF
2009) (จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร)
สัมมนานานาชาติ เรือง“พุทธศาสนาในปรัชญาและ
วรรณกรรมเยอรมัน–การสนทนาเชิงสหวัฒนธรรม

การการจัดประชุ มวิชาการอืนๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สั มมนา

6 - 7 ก.พ. 52
ณ ห ้อง 105อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

47 กิจกรรม

-
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ภาควิชา

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา

โครงการนํ าร่อง
การพัฒนานั ก
อักษรศาสตร์รน
ุ่
ใหม่

จัดกิจกรรมให ้แก่นักเรียนโครงการนํ าร่อง การ
พัฒนานั กอักษรศาสตร์รน
ุ่ ใหม่ชมภาพยนตร์องิ
ประวัตศ
ิ าสตร์และฟั งการบรรยายเรือง “พระเจ ้า
อักบาร์ในประวัตศ
ิ าสตร์อน
ิ เดีย : อํานาจรัก กับ
อํานาจรัฐ”
บรรยายพิเศษสําหรับนั กเรียนในโครงการนํ า
ร่องการพัฒนานั กอักษรศาสตร์รน
ุ่ ใหม่ รุน
่ ที 1
และรุน
่ ที 2 เรือง “อ่านวรรณคดีไทยอย่างไร
ไม่ให ้น่าเบือ”
บรรยายพิเศษ ชุด "แนวโน ้มปั จจุบน
ั ในการวิจัย
ด ้านความสุภาพในภาษาและภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ศุกร์ท ี 19 ธ.ค. 51 ณ
ห ้อง 503 อาคารบรม
ราชกุมารี

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการในรูปแบบ
Video Conference เรือง “Library and
Information Science Education: The
Challenge of Producing Industry – Ready
Graduates” (จัดร่วมกับสถาบันวิทยบริการ)

โครงการนํ าร่อง
การพัฒนานั ก
อักษรศาสตร์รน
ุ่
ใหม่
โครงการศูนย์
ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการด ้าน
ภาษา
ภาษาศาสตร์
และวรรณคดี
ร่วมกับ ภาควิชา
ภาษาศาสตร์
บรรณารักษศาส
ตร์

วันเวลาและสถานทีจัด

0

-

13-16 ม.ค. 52 ณ ห ้อง
402 อาคารบรมราช
กุมารี

150 คน

150

พฤหัสบดีท ี 4 ก.พ. 53
เวลา 8.00 – 11.00 น.
ณ ห ้อง E-learning ชัน
3 สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ท ี 27 ก.ค. 52 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.ตรี 23
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอกนิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 16
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ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 31
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 3
บุคลากร 1
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 16
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก12
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก8
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 18
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก25
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 3

44

ิ ระดับ
โครงการบรรยายสําหรับนิสต
บัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ เรือง
“ค่าความถีของการอ ้างอิงบทความวารสาร
(Impact Factor) กับการเผยแพร่ผลงานวิจัย”

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2552
เรือง "จากเยาวราช ถึง พลับพลาไชย:
ถอดรหัสสงครามเย็นผ่านมุมมอง
จีนสยาม"

15 มิ.ย. 52

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2552
เรือง "อํานาจตํารวจ กับ การก่อตัวของรัฐไทย:
ตํารวจภูธรและนายตํารวจชาวเดนมาร์ก, พ.ศ.
2440-2469"

22 มิ.ย. 52
13.00-16.00
ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2552
เรือง "บทบาททางการเมืองของ
จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ.2506-2516"

13 ก.ค.52
13.00-16.00
ห ้อง 708 อาคารบรมฯ

ประวัตศ
ิ าสตร์

บรรยายพิเศษ เรือง "Some
Observations on the Post-National
History of Southeast Asia
สําหรับรายวิชา 2204634
ปั ญหาในประวัตศ
ิ าสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2552
เรือง "สยามใหม่ แน่หรือ?: สังคม
และวัฒนธรรมในช่วงทศวรรษ 1930"

14 ก.ค. 52
09.00-12.00
ห ้อง 704 อาคารบรมฯ

20 ก.ค.52
13.00-15.00
ห ้อง 708 อาคารบรมฯ

การบรรยายพิเศษ "220 ปี การปฏิวัต ิ
ฝรังเศส"

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

ประวัตศ
ิ าสตร์

รวม

วันอังคารที 24 มี.ค. 52
ณ ห ้อง 504 อาคารบรม
ราชกุมารี

บรรณารักษศาส
ตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
-

ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก12
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 5

0

34

41

49

21

38

16
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ภาควิชา

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา

วันเวลาและสถานทีจัด

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2552
เรือง "ฝรังรุน
่ ใหม่ในยุคหลังอาณานิคม"

3 ส.ค.52
13.00-15.00
ห ้อง 708 อาคารบรมฯ

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2552
เรือง "วรรณศิลป์ ": การเมืองของความรู ้และ
การสร ้างมาตรฐานวรรณกรรมสมัยใหม่ 19101960

10 ส.ค.52
13.00-15.30
ห ้อง 708 อาคารบรมฯ

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2552
เรือง "การเล่าเรืองโจรผู ้ร ้ายใน
หนั งสือพิมพ์ นวนิยายและของ
ตํารวจ พ.ศ.2440-2469"

17 ส.ค.52
13.00-15.30
ห ้อง 708 อาคารบรมฯ

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2552
เรือง “ความขัดแย ้งระหว่าง มอญเก่า และ
มอญใหม่ กับสถาปนาราชวงศ์จักรี พ.ศ.2325”

11 ม.ค. 53
ห ้อง 708 อาคารบรมฯ

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2552
เรือง “ประวัตศ
ิ าสตร์เพศวิถ ี และ หนั งสือโป๊
ตลาดล่าง: เพศ/เพศวิถก
ี บ
ั ประวัตศ
ิ าสตร์

18 ม.ค. 53
ห ้อง 708 อาคารบรมฯ

ปรัชญา

บรรยายพิเศษเรือง “The Meaning of
Waiting”

วันศุกร์ท ี 31 ต.ค. 51 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

ปรัชญา

ภาษา , ความเป็ นจริง , ความว่าง และเสียง
หัวเราะ

8 ส.ค.52 ห ้องประชุม
708 อาคารบรมฯ

ปรัชญา

บรรยายพิเศษ 2 เรือง "Thai- Sri Lanka
Relations: A Historical Overview" และเรือง
"Possible Approaches in Social Sciences
using Buddhist Epistemology"
Applying the Art of Questioning to critical
thinking Education

วันจันทร์ท ี 10 ส.ค. 52
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

ปรัชญา

15 ส.ค. 52 ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

ภาษาตะวันตก

จัดบรรยายพิเศษ เรือง การแปลวรรณกรรม :
รูปแบบ เนือหา ลีลา และอารมณ์

4 ส.ค. 52 ห ้องประชุม
707 อาคารบรมราช
กุมารี

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ิ ฟั งเป็ นภาษาอิตาเลียนเรือง
บรรยายให ้นิสต
“มองอิตาลีผา่ นแผ่นปิ ดภาพยนตร์” รายวิชา
2234251 ชีวต
ิ อิตาเลียน
บรรยายแก่คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก
หัวข ้อ "Scopus : Aims, advantages and
limits. A relevant selection from the
Scopus list of Western reviews"
บรรยายพิเศษ

วันพฤหัสบดีท ี 8 ม.ค.
52

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน
ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

21 ม.ค. 52

16 ก.ค. - 18 ส.ค. 52

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
ิ ป.ตรี
นิสต
ิ ป.โท 14
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 6
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 18
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 6
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 7
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 2
-

รวม

ิ ป.ตรี
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอกนิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์ 12

17

ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 5
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ภาควิชา

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา

วันเวลาและสถานทีจัด

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

บรรยายพิเศษในหัวข ้อ “ประสบการณ์การแปล
วรรณกรรมอิตาเลียน”

วันอังคารที 8 ก.ย. 52
ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน
ภาษาตะวันออก

บรรยายพิเศษ+Workshop

25 พ.ย. 52

บรรยายพิเศษเรือง “ประโยคเงือนไขใน
ภาษาญีปุ่ น : มุมมองจากวัจนกรรม”

วันพฤหัสบดีท ี 13 พ.ย.
51 ณ ห ้อง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี

ภาษาตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีปุ่ น

โครงการสัมมนา 80 ปี ชาติกาล ศ.เทะระมุระ
อิเดะโอะ

ศุกร์ท ี 12 ธ.ค. 51 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

ภาษาตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีปุ่ น

โครงการบรรยายพิเศษ “คําแสดงหัวเรือง” ใน
รายวิชา 2223741 เรืองคัดเฉพาะทางการสอน
ไวยากรณ์ภาษาญีปุ่ น

วันอังคารที 30 มิ.ย. 52
ห ้อง 414 อาคารบรมราช
กุมารี

ภาษาตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีปุ่ น

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

วันพุธที 26 ส.ค. 52 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

ภาษาตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีปุ่ น

บรรยายพิเศษเรือง “Japanese Modern
Literature as Contemporary Cultural
issue”

วันพุธที 2 ก.ย. 52 ณ
ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

ภาษาตะวันออก/
จีน

งานการปาฐกถาทางวิชาการเรือง "วิถ ี
วรรณศิลป์ ในจีนร่วมสมัย" จัดร่วมกับสถาบัน
ขงจือ
ปาฐกถาทางวิชาการเรือง “ประวัตค
ิ วามเป็ นมา
และ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติ
จ ้วง-ไท” (จัดร่วมกับสถาบันขงจือ)
บรรยายในรายวิชา 2201327 การเขียน
ี หัวข ้อ “เขียนสารคดี
ภาษาไทยเพือวิชพ
อย่างไรให ้น่าสนใจ”
บรรยายในรายวิชา 2201327 การเขียน
ภาษาไทยเพือวิชาชีพ หัวข ้อ “การเขียนเพือ
ประชาสัมพันธ์”
บรรยายพิเศษ “รัตนวิทยา” เพือเสนอผลงาน
ของศูนย์วจิ ัยภาษาและวรรณคดีไทย (จัด
ร่วมกับ ศูนย์วจิ ัยภาษาและวรรณคดีไทย)

วันเสาร์ท ี 17 ม.ค. 52 ณ
ห ้อง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
วันพุธที 4 ก.พ. 52
ณ ห ้อง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
เมือวันพุธที 17 ธ.ค. 51
ณ ห ้อง 503 อาคารบรม
ราชกุมารี
วันพุธที 11 ก.พ. 52
ณ ห ้อง 503 อาคารบรม
ราชกุมารี
วันศุกร์ท ี 26 มิ.ย. 52 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

บรรยายในหัวข ้อ "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
สัมมนาเรือง “การสอนวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์” (Film and Literature: A
Pedagogic Workshop) จัดร่วมกับศูนย์ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการด ้านภาษา ภาษาศาสตร์
และวรรณคดี

วันศุกร์ท ี 9 ม.ค. 52
เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีท ี 19 มี.ค.
52 ณ ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอกนิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 5
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 1
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอกนิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอกนิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก _
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก2
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 1
-

รวม
58

14
27

10

7

18

15

0
0

ิ ป.ตรี 300
นิสต

300

ิ ป.ตรี 300
นิสต

300

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 40
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 10
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอกนิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอกนิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 15

90

27

50
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ภาควิชา

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา

วันเวลาและสถานทีจัด

ภาษาอังกฤษ

บรรยายพิเศษ เรือง “On Beautiful ? : The
Problem of Novelistic Aesthetics” (จัด
ร่วมกับ ศูนย์ไทยศึกษา)

วันพุธที 17 มิ.ย. 52
ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

ภาษาอังกฤษ

โครงการบรรยายพิเศษ “การใช ้สถิตเิ พือการ
วิจัย”

วันอังคารที 30 มิ.ย. 52
ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

ภาษาอังกฤษ

การบรรยายทางวิชาการ ในหัวข ้อ "Speaking
about Time: Contextual Inferences and
Pragmatic Defaults"
บรรยายพิเศษ หัวข ้อ
"การแสดงข ้ามวัฒนธรรม: สนทนากับ Prof.
Rustom Bharucha"

วันพฤหัสบดีท ี 13 ส.ค.
52 ณ ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
ศุกร์ท ี 29 ม.ค. 53 เวลา
18-21 น. ทีห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์การแปล
และการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์การแปล
และการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์การแปล
และการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการบรรยายทางวิชาการ เรือง การแปลสู่
อาชีพ

ศูนย์ไทยศึกษา
ร่วมกับ ศูนย์คติ
ชนวิทยา

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

19 มิ.ย. 52 เวลา 13.00
- 16.00 น.ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
วันจันทร์ท ี 20 ก.ค. 52
ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
วันศุกร์ท ี 7 ส.ค. 52 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี
วันศุกร์ท ี 26 ธ.ค. 51
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ห ้อง 608 อาคารบรมราช
กุมารี คณะอักษรศาสตร์
วันจันทร์ท ี 10 ส.ค. 52
ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

ศิลปการละคร

บรรยายทางวิชาการเรือง Characterisation in
Audiovisual Translation
บรรยายพิเศษเรือง “Cohesion and English –
Thai Translation”
บรรยายเรือง "Learning from Bhavaviveka:
A Sixth – Century Buddhist Rationalist"

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.ตรี
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 2
-

รวม

ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก _
บุคคลภายนอก 33

31

-

0

-

0

-

0

-

0

33

15

0

33

กิจกรรมอืนๆ ด้ านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้ านคุณธรรมจริยธรรม ทีจัดให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร
และบุคคลภายนอก รวม 162 กิจกรรม
ภาควิชา
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC

BALAC
BALAC

ชือโครงการ/กิจกรรม
ชมการแสดงลิเกประยุกต์เรือง “ลิขต
ิ นาคา”
ของคณะมะขามป้ อม ในงานเทศกาลละคร
กรุงเทพฯ 2551
BALAC พบผู ้ปกครอง ประจําปี การศึกษา
2551
ิ ใหม่หลักสูตรอักษรศาสตร
ปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการศึกษานอกสถานที ณ จังหวัดชลบุร ี
และจังหวัดระยอง

วันเวลาและสถานทีจัด
25 พ.ย. 51

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
58

รวม
58

วันเสาร์ท ี 24 ม.ค. 52 ณ ห ้อง
105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
วันจันทร์ท ี 25 พ.ค. 52
ณ ห ้อง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
29-31 ก.ค.52

อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 38
ิ ป.ตรี 75
นิสต
อาจารย์ 10

46

ชมการแสดงร่วมสมัยเรือง “Three Sister”
ของคณะ Pappa TARAHUMARA ณ โรง
ละคร Theatre in the garden ภัทราวดีเธีย
เตอร์
โครงการเรียนละครออนไลน์:สาวชาวนา

วันพุธที 26 ส.ค. 52

ชมการแสดงร่วมสมัยเรือง“Moon Water”
ของคณะ Cloud Gate Dance Theatre of
Taiwan ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ระหว่างเดือนกันยายน ธันวาคม 2552 ณ ห ้อง 203
ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 3
วันพุธที 23 ก.ย. 52

ิ ป.ตรี 84
นิสต
อาจารย์ 9
บุคลากร 4
ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 4

85
97
89

ิ ป.ตรี 120
นิสต
อาจารย์ 5

125

ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 4

89

70
ภาควิชา
BALAC

BALAC
คณะอักษร
บรรณารักษ
ศาสตร์

ชือโครงการ/กิจกรรม
ชมการแสดงร่วมสมัยเรือง “Press”ของ
Compagnie Dernière Minute ในงาน
เทศกาลวัฒนธรรมฝรังเศส-ไทย 2552 (la
fête 2009) ณ โรงละครอักษรา
โครงการฝึ กพูดภาษาญีปุ่ น
จุฬาฯวิชาการ ’51 ในหัวข ้อ “อักษร รัก
โลก”
โครงการเสนอความก ้าวหน ้าในการทํา
วิทยานิพนธ์

วันเวลาและสถานทีจัด
วันพุธที 24 พ.ย.52

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 4

รวม
89

วันศุกร์ท ี 21 ส.ค.- วันศุกร์ท ี
27 พ.ย. 52
26-30 พ.ย. 51

ิ ป.ตรี 15
นิสต
อาจารย์ 2
-

17

วันจันทร์ท ี 16 ก.พ.52 ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
ิ ป.ตรี 22
นิสต
ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
ิ ป.ตรี 19
นิสต
ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
ิ ป.ตรี 38
นิสต
ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
อาจารย์ 2

20

บรรณารักษ
ศาสตร์

โครงการสร ้างเสริมประสบการณ์วช
ิ าชีพ

มี.ค.-พ.ค.52

บรรณารักษ
ศาสตร์

โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให ้แก่
ิ เรือง การประยุกต์ใช ้โปรแกรม
นิสต
สําเร็จรูปเพือประกอบวิชาชีพ
“โครงการพัฒนาห ้องสมุดเพือน ้องโรงเรียน
วัดบ ้านดง” ณ อําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุร ี (จัดร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการนํ าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

13, 27 ก.ค. 52

การสัมมนาเรือง"สถานะทางความรู ้ของ
หนั งสือการเมืองภายหลังการปฏิวัต ิ 2475
(2475-2484)"
การสัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์"
โรงเรียนจีนในมณฑลกรุงเทพฯ พ.ศ.24612475"
การสัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์"การ
เผยแพร่คริสต์ศาสนาในสมัยพระสังฆราชเรอ
เน มารี ยอแซฟ แปร์รอส พ.ศ.2452-2490
"
การสัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์"
ปราสาทเปรียะห์วเิ ฮียร: การเมืองวัฒนธรรม
ในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นย
ิ ม พ.ศ.24982513"
การสัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์
"การค ้ารังนกและอากรรังนกในหัวเมือง
ภาคใต ้ พ.ศ.2310-2482"
การสัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์"มโน
ทัศน์เรือง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ.23942478"
- "การผลิตซําและการสร ้างความนิยมของ
เรืองเล่าเกียวกับ "เสือ" ในสังคมไทย
พ.ศ.2460-2510"
การสัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์
"วชิรณาณ" กับการแสวงหาความรู ้
ของชนชันนํ าของสยาม พ.ศ.2427-2448
การสัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์"
ภาพลักษณ์จอมพล ป.พิบล
ู สงครามใน
ประวัตศ
ิ าสตร์การเมืองไทย พ.ศ.24762540"
การสัมมนาเรือง"ประวัตศ
ิ าสตร์และการเมือง
ของการฆ่าล ้างเผ่าพันธุ"์
ิ บัณฑิตศึกษา
การบรรยายพิเศษแก่นส
ิ ต
“การปกครองท ้องถินไทย หลัง 2475”
ิ บัณฑิตศึกษา
การบรรยายพิเศษแก่นส
ิ ต
“Lao War Captives in Bangkok in the
19th Century”

24 พ.ย. 51
13.00-16.00 น.

บรรณารักษ
ศาสตร์

บรรณารักษ
ศาสตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์

22–23 ส.ค. 52

-

22
19
60

ิ ป.ตรี
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
35

35

1 ธ.ค. 51
14.15-15.15 น.

25

25

1 ธ.ค. 51
13.00-14.15 น.

25

25

1 ธ.ค. 51
15.30-16.30 น.

25

25

8 ธ.ค. 51
14.30-15.45 น.

25

25

8 ธ.ค. 51
13.00-14.15 น.

25

25

12 ธ.ค. 51
09.00-10.00 น.

25

25

12 ธ.ค. 51
11.00-12.00 น.

25

25

12 ธ.ค. 51
10.00-11.00 น.

25

25

15 ธ.ค. 51
13.00-16.00 น.
9 ม.ค. 52
9.00-12.00 น.
16 ม.ค. 52
09.30-11.30 น.

35

35

20

20

20

20

31 ส.ค. 52

7

71
ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ประวัตศ
ิ าส
ตร์
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ชือโครงการ/กิจกรรม
การสัมมนาเรือง "สถานะของพุทธศาสนาใน
สังคมไทยหลัง 14 ตุลา"
การสัมมนาเรือง "ประวัตศ
ิ าสตร์นพ
ิ นธ์ พหุ
ชนชาติ:มุมมองจากประวัตศ
ิ าสตร์เวียดนาม
สมัยใหม่"
เสวนาปรัชญา
เสวนาปรัชญา
การรายงานความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์
ปริญญาโท
การสัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
โครงการบูรณาการสาระพระไตรปิ ฎกสู่
สาธารณชนเพือสันติสข
ุ : รายการวิทยุ
"กําลังใจจากหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ"
วารสารร่มชงโค ปี การศึกษา 2551
(Romchongko Journal 2008)
ลอยกระทง 2551 (Loy Krathong Day
2008)
ิ
เสนองานวิเคราะห์วรรณกรรมของนิสต
ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ ใน
งานจุฬาฯวิชาการ
แนะน ้องมองอักษร ปี 2551 (Arts Open
House 2008)
เปิ ดภาพค่าย

วันเวลาและสถานทีจัด
26 ม.ค. 52
13.00-16.00 น.
2 ก.พ. 52
13.00-16.00 น.

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
35

รวม
35

35

35

31 ต.ค. 51
21 พ.ย. 51
9 ม.ค. 52

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.ตรี 28
นิสต
ิ ป.โท 26
นิสต

30
28
26

23 ม.ค. 52
1 มิ.ย 51 - 31 พ.ค.52

ิ ป.เอก 29
นิสต
ิ ป.ตรี 65000
นิสต

29
65000

1 พ.ย.-31 ธ.ค. 51 และ 1
ม.ค. 52
11-12 พ.ย. 51

ิ ป.ตรี 1200
นิสต

1200

ิ ป.ตรี 312
นิสต

312

26-พ.ย.-51

ิ ป.ตรี 40
นิสต

40

29-พ.ย.-51

ิ ป.ตรี 220
นิสต

220

2-ธ.ค.-51

ิ ป.ตรี 129
นิสต

129

Arts Singing Contest 2008

8-9 และ 20 ม.ค. 52

ิ ป.ตรี 154
นิสต

154

โครงงานปี ใหม่คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี
2552

ิ ป.ตรี 245
นิสต

245

งานปี ใหม่คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี 2552

9 มกราคม 2552 หน ้า
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารละคร อาคาร
บรมราชกุมารี
9-ม.ค.-52

ิ ป.ตรี 150
นิสต

150

สํารวจค่ายอักษร (Arts Camp Survey)

14-15 ม.ค. 52

ิ ป.ตรี 10
นิสต

10

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กร
นั กศึกษาพุทธสัมพันธ์ เรือง “รักษ์ โลก
รักษ์ แผ่นดิน” จัดโดย : หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ
เครือข่ายองค์กรนั กศึกษาพุทธสัมพันธ์ 60
ิ ั ญญาสร ้างสรรค์
สถาบัน, สถาบันภูมป
และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดแข่งขันตอบปั ญหาในงานวันประชาคม
โลกฝรังเศส (Fête de francophonie
2009)
ิ อักษรศาสตร์
เลือกตังคณะกรรมการนิสต
ประจําปี การศึกษา 2552
อาร์ตส์ คอนเสิรต
์ ครังที 9 (Arts Concert
9th)
งานปั จฉิมนิเทศ ประจําปี พ.ศ. 2552

16 – 18 ม.ค. 52

ิ ป.ตรี 100
นิสต

100

17-ม.ค.-52

ิ ป.ตรี 211
นิสต

211

5-ก.พ.-52

ิ ป.ตรี 750
นิสต

750

5-ก.พ.-52

ิ ป.ตรี 200
นิสต

200

-

บายเนียร์ ปี 2551 (Bye'nior 2008)

วันศุกร์ท ี 6 ก.พ. 52 ณ ห ้อง
210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
6-ก.พ.-52

ิ ป.ตรี 177
นิสต

177

โครงงาน "เราไทยอักษรไทย เราแต่ง สิฮา"

11 กุมภาพันธ์ 2552

ิ ป.ตรี 52
นิสต

52

โครงการร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม จัดทํานิทรรศการ “โครงการ
พัฒนาองค์กรเครือข่ายคุณธรรม : บูรณาการ
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ต ้นแบบ) ณ
จังหวัดน่าน” ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรเนืองในวโรกาสเสด็จพระราช

24 – 27 ก.พ. 52

ิ ป.ตรี 500
นิสต

500

0

72
ภาควิชา

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ชือโครงการ/กิจกรรม
ดําเนินเยียมชมกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
ปริยัตธิ รรมตามพระราชดําริ วันพฤหัสบดีท ี
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ณ โรงเรียนวัด
ราษฎร์บํารุงวิทยา อําเภอทุง่ ช ้าง จังหวัด
น่าน
ิ อักษร
โครงงานสัมมนา คณะกรรมการนิสต
ศาสตร์ (ก.อศ.)

วันเวลาและสถานทีจัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

38

ิ อักษร
สัมมนาต ้นปี คณะกรรมการนิสต
ศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2552
ค่ายอักษร (Arts Camp)

6-8 มี.ค. 52

ิ ป.ตรี 36
นิสต
บัณฑิตศึกษา 1
บุคลากร 1
ิ ป.ตรี 20
นิสต

12-21 มี.ค. 52

ิ ป.ตรี 37
นิสต

37

โครงงานสัมมนาค่ายอักษร ปี การศึกษา
2552
โครงงานซุ ้มแสดงความยินดีแก่ผู ้ทีผ่านการ
ิ ใหม่ ประจําปี
สอบคัดเลือกเข ้าเป็ นนิสต
การศึกษา 2552 (CU First Date)
โครงงานเทวะกับโยคะ

7-8 เมษายน 2552

ิ ป.ตรี 24
นิสต

24

17 พฤษภาคม 2552

ิ ป.ตรี 320
นิสต

320

ปี การศึกษา 2552 ทางเดิน
เชือมระหว่างอาคารมหา
จุฬาลงกรณ์และอาคารมหา
วชิราวุธ
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 35
นิสต

35

ิ ป.ตรี 40
นิสต

40

ิ ป.ตรี 300
นิสต

300

ิ ป.ตรี 350
นิสต

350

ิ ป.ตรี 40
นิสต

40

สนามกีฬาจุฬลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ิ ป.ตรี 280
นิสต

280

อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 75
นิสต

75

ปี การศึกษา 2552 ณ บริเวณ
โถงอาคารบรมราชกุมารี
1 มิ.ย. 52 ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์

ิ ป.ตรี 840
นิสต
อาจารย์ 14
ิ ป.ตรี 1151
นิสต

854

วันพฤหัสบดีท ี 11 มิ.ย. 52 ณ
ห ้อง 210 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

ิ ป.ตรี 173
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 17
142

210

ิ ป.ตรี 175
นิสต

175

ิ ป.ตรี 150
นิสต

150

ิ ป.ตรี 280
นิสต

280

โครงงานการแข่งขันร ้องเพลงภาษาสเปน
โครงงานกิจกรรมเชียร์คณะอักษรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2552
โครงงานกีฬาน ้องใหม่
โครงงานคริสต์มาสสเปน
โครงงานซุ ้มแสดงความยินดีแก่ผู ้ทีผ่านการ
ิ ใหม่ ประจําปี
สอบคัดเลือกเข ้าเป็ นนิสต
การศึกษา 2552
โครงงานนิทรรศการนั กร ้องเพลงจีนและการ
ประกวดร ้องเพลงภาษาจีน
โครงงานวารสารร่มชงโค
งาน “อักษรชุมนุม”
ิ
-การแสดงรําไทย และการแสดงจากนิสต
-“กิจกรรมสําหรับเด็กเรียน การเรียนสําหรับ
เด็กกิจกรรม” ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์
ิ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสต
-“สิทธิและหน ้าทีกับ Quality Control”
อ.เนณุภา สุภเวชย์ รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ
-“ตามระเบียนอย่างไรไม ้ให ้เชย : ทางเลือก
ิ ” ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
ใหม่ของชุดนิสต
จากภาควิชาศิลปการละคร
-“สวยด ้วยปั ญญา” คุณแทนคุณ จิตต์อส
ิ ระ
จัดพิธไี หว ้ครู ประจําปี การศึกษา 2552

ิ ใหม่คณะอักษร
งานพบผู ้ปกครองนิสต
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานแนะแนวการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
โครงงานการจัดสอบสมิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ TOEIC
โครงงานรับน ้องอักษรฯ (ชงโคแรกบานบน
ลานจามจุร)ี

6-8 มีนาคม 2552

มิ.ย. 2552 ห ้อง 210 อาคาร
มหาจุฬลงกรณ์
มิ.ย. 2552 สนามกีฬาจุฬลง
กรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารบรมราชกุมารี

13 มิ.ย. 52 ห ้อง 503 อาคาร
บรมราชกุมารี
เดือน กรกฎาคม - กันยายน
2552
เดือน กรกฎาคม - กันยายน
2552 อาคารบรมราชกุมารี
กรกฎาคม 2552 อาคารบรม
ราชกุมารี

20

1151

146

73
ภาควิชา
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ชือโครงการ/กิจกรรม
โครงงานอักษรฯ รักษ์ นํา

วันเวลาและสถานทีจัด
4/7/2552 แม่นําเจ ้าพระยา

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 35
นิสต

รวม
70

โครงงานซุ ้มรับปริญญา ประจําปี การศึกษา
ประจําปี 2552

8 ,11 กรกฎาคม 2552 โถง
กลางและลานหน ้าอาคารบรม
ราชกุมารี
13/8/2552 ลานชันใต ้ถุน
อาคารบรมราชกุมารี
18-ส.ค.-52

ิ ป.ตรี 215
นิสต

215

ิ ป.ตรี 54
นิสต

54

183

183

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเหนือ
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี
ระหว่างวันที 22 - 23
สิงหาคม 2552
22-ส.ค.-52

ป.ตรี 38
อาจารย์ 2

40

ิ ป.ตรี 51
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 2
ิ ป.ตรี 45
นิสต
อาจารย์ 1

57

ิ ป.ตรี 38
นิสต
อาจารย์ 3

41

อาจารย์ 10
บุคลากร 6
รวม 16 คน
ิ ป.ตรี 182
นิสต

16
182

ิ ป.ตรี 297
นิสต

297

อาจารย์ 7
บุคลากร 10

17

อาจารย์
บุคลากร
อาจารย์
บุคลากร

16

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

โครงการสนุกกับคาราโอเกะและเพลงญีปุ่ น
(คาราโอเกะไทไค)
โครงการธารนํ าใจอักษรศาสตร์

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

การชมการแสดงโขนร่วมสมัย "ศึก
แสงอาทิตย์"

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ทัศนศึกษา และปลูกต ้นกล ้าสําหรับป่ าชาย
เลนทีอุทยานการเรียนรู ้พันท ้ายนรสิงห์
ตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการทัศนศึกษาทีงาน CP ALL Global
Network Exhibition 2009

ฝ่ าย
วิชาการ

การผลิตสือการสอนในรูปแบบสือ
อิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ าย
วิชาการ
ฝ่ าย
วิชาการ
ฝ่ าย
วิชาการ
ฝ่ าย
วิชาการ
ฝ่ าย
วิชาการ

นิเทศวิชาเอก-โท ประจําปี การศึกษา 2551
ิ ระดับปริญญาบัณฑิต ชันปี ท ี 1
ให ้แก่นส
ิ ต
ิ ใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต
ปฐมนิเทศนิสต
ประจําปี การศึกษา 2552
โครงการอบรมการผลิตสืออิเล็กทรอนิกส์
ด ้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร E-learning
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือง “การผลิตสือการ
สอนในรูปแบบสืออีเล็กทรอนิกส์”
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือง “การผลิตสือการ
สอนในรูปแบบสืออีเล็กทรอนิกส์ ครังที 2 ”

ฝ่ ายวิรัชกิจ

International New Year’s Party

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันตก
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ิ ชันปี ท ี 3 ไปฟั งการบรรยายรหัสวิชา
พานิสต
2232324

โครงงานพัฒนาห ้องสมุดเพือน ้อง

งานลอยกระทงสําหรับผู ้พูดภาษาฝรังเศสที
อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพ

22-ส.ค.-52
10 กันยายน 2552 หอประชุม
สถาบันเทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน์ ชัน 3 ถนนแจ ้งวัฒนะ
13 ม.ค. 52 เวลา 9.00 –
12.00 น. ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
วันศุกร์ท ี 6 ก.พ. 52
วันจันทร์ท ี 25 พ.ค. 52 ณ
ห ้อง 503 อาคารบรมราชกุมารี
23-24 ก.ค. 52 ณ ห ้องศูนย์
คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
อาคารบรมราชกุมารี
วันอังคารที 13 ม.ค. 52 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี
วันที 24 – 26 ก.พ. 52 ณ ห ้อง
707 และห ้อง 501 อาคารบรม
ราชกุมารี
พุธที 17 ธ.ค. 51 ณ ห ้อง 111
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
ภาคต ้น 2552 เวลา 12.0015.30 น. สถาบันจิตวิทยา
ความมันคง
12 พ.ย. 51

13
3
9
6

46

15

-

0

ิ ป.ตรี 14
นิสต

14

ิ 70
นิสต

70

งานประชาคมโลกผู ้พูดภาษาฝรังเศส

17 ม.ค. 52

ิ 15
นิสต

15

ิ ภาษาฝรังเศส
โครงการค่ายนิสต

8-9 ส.ค. 52

ิ 45
นิสต

45

งานอ่านวรรณกรรมของนั กเขียนชาว
ออสเตรีย โฟลคเดอ เทเกทโฮฟ (Folke
Tegetthof) มีนักเรียนจาก โรงเรียนเตรียม
ิ
อุดม โรงเรียนศึกษานารี และนิสต
คณาจารย์จากสาขาภาษาเยอรมัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เข ้าร่วมงาน จัดโดยชมรมเยอรมัน
ร่วมกับสถานทูตออสเตรีย แห่งประเทศไทย
และสถาบันเกอเธ กรุงเทพ

วันอังคารที 28 ต.ค. 51 ณ
ห ้อง 105อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

-

0

74
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน

ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันออก
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

ชือโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมวัฒนธรรมประกอบการศึกษา

วันเวลาและสถานทีจัด
16 ธ.ค. 51

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
100

รวม
100

งานส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยมี
แขกพิเศษ 3 ท่าน คือ Frau Elke Tiedt ทูต
วัฒนธรรมจากสถานทูตเยอรมัน Herr F.
Milan ทูตวัฒนธรรมจากสถานทูต
สวิตเซอร์แลนด์ และ Herr Arnold
Obermayr ทูตวัฒนธรรมจากสถานทูต
ออสเตรีย เข ้าร่วมงาน
จัดงานส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม

อังคารที 16 ธ.ค. 51 ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก3

23

16-ธ.ค.-51

-

0

ค่ายภาษาเยอรมัน

6-7 มี.ค.52

ิ ป.ตรี 41
นิสต
อาจารย์ 6

47

ทัศนศึกษาบ ้านพิพธิ ภัณฑ์

11 พ.ย. 51

37

37

จัดกิจกรรมค่ายภาษาสเปน ณ ศูนย์
คาทอลิกพระวิสท
ุ ธิวงศ์ อ.แม่สาย จ.
เชียงราย
จัดกิจกรรมค่ายภาษาและ วัฒนธรรมสเปนที
เขาค ้อทะเลภู จังหวัดเพชรบูรณ์

24-25 ม.ค. 52

ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 10

50

7 – 9 ส.ค. 52

ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 10

40

จุฬาวิชาการ - เชิดหุน
่ Pinocchio

26-30 พ.ย. 51

ิ ป.ตรี 200
นิสต

200

พีอักษรพาน ้องเทียว

ธ.ค.51-ม.ค.52

ิ ป.ตรี 50
นิสต

50

ฝึ กบรรยายนอกนอกสถานที

13 ม.ค.-1 มี.ค. 52

ิ ป.ตรี 25
นิสต

16

ค่ายภาษาอิตาเลียน

14-16 ม.ค. 52

ิ ป.ตรี 50
นิสต

50

นิทรรศการทางศิลปะ "ฤดูใบไม ้ผลิส ี
ขาว"(Springs in White) โดยศิลปิ นชาวอิ
ตาเลียน 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)
ิ คณาจารย์
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนนํ านิสต
ของสาขาวิชาฯ และบุคลากรจากสถาน
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย
เข ้าชมพระทีนั งอนั นตสมาคมและงานศิลป์
แผ่นดิน
โครงการปฏิบต
ั ธิ รรมวิชา 2221433 พุทธ
ธรรมในพระไตรปิ ฎกบาลี

18 มิ.ย.-15 ก.ค.52
หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
(BACC)

3000

7-ส.ค.-52

ิ ป.ตรี 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก3

23

18,19,25,29 ก.ค. 52 ศูนย์
สมาธิบ ้านปิ ยะธรรมล 8.30 16.30 น.
พฤหัสบดีท ี 13 ส.ค. 52 ณ
ห ้อง 105 และบริเวณห ้องโถง
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
ทุกวันอังคาร เวลา 7.00 –
8.00 น. ทีระเบียงหน ้าหอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ
ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี
12.10 – 12.40 น.
ห ้อง 712 ชัน 7 อาคารบรมฯ

ิ ป.ตรี 423
นิสต

423

ิ ป.ตรี 56
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 22
10

82

“เทศกาลเกาหลี”
ออกกําลังด ้วยการฝึ กรํามวยและกายบริหาร
เต ้าเต๋อซินซี

3000

10

75
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ชือโครงการ/กิจกรรม
โครงการบรรยายพิเศษ สาขาวิชา
ภาษาญีปุ่ น

วันเวลาและสถานทีจัด
13 พ.ย. 51

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
12 คน

รวม
12

โครงการฝึ กพูดภาษาญีปุ่ นกับคนญีปุ่ น

11 ธ.ค. 51

35

35

โครงการจัดสัมมนา 80 ปี ชาติกาล
ศาสตราจารย์เทะระมุระ ฮิเดะโอะ

12 ธ.ค. 51

12 คน

12

ิ วิชาเอกภาษาญีปุ่ น
โครงการนิเทศนิสต

วันศุกร์ท ี 23 ม.ค. 52 ณ ห ้อง
302 อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 130
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 2
อาจารย์
บุคลากรภายนอก
รวม 51 คน
-

142

ิ ป.ตรี 35
นิสต

35

300

300

ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 5
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต

80

146

21 พ.ย. 51

ิ ป.ตรี 36
นิสต
ิ ป.โท 26
นิสต
ิ ป.เอก 26
นิสต
อาจารย์ 18
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 30
20

22-24 ธ.ค. 51

20

20

24 ธ.ค. 51

20

20

9 ม.ค. 52

20

20

13-16 ม.ค. 52

150

150

4 ก.พ. 52
6 ก.พ. 52

20
20

20
20

10 ก.พ. 52
28 พ.ย.51

20
ิ ป.ตรี 50
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก20

20
80

โครงการจัดทําพจนานุกรมภาพและบท
สนทนาภามลายูถนปาตานี
ิ
เพือการสือสาร

9-ม.ค.-52

โครงการแลกเปลียนภาษาและวัฒนธรรมกับ
ชาวเวียดนาม

พุธ 29 ก.ค. 52 16-18 น.
308 อาคารบรมราชกุมารี

อบรมการเขียนเพือวิชาชีพ

4 , 8 ธ.ค.51 และ 8 ,22 ม.ค.
52
วันพฤหัสบดีท ี 29 ม.ค. 52 ณ
ห ้อง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

โครงการสืบสานลํานํ าไทย การแสดง
นาฏศิลป์ อันเกียวเนืองกับวรรณคดีไทย จาก
คณะนั กแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม มาแสดงประกอบการ
บรรยายในการเรียนการสอนวิชาวรรณคดี
ิ อักษรศาสตร์ ชันปี ท ี 1
ไทย ให ้แก่นส
ิ ต
โครงการบัณฑิตเกียรตินย
ิ ม (ภาษาไทย)
ิ เสนอผลงานปริญญานิพนธ์
จัดให ้นิสต
ิ เสนอรายงาน
สรรพ์วท
ิ ยา เพือให ้นิสต
ความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
และระดับดุษฎีบัณฑิต ประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปี การศึกษา 2551
พิธบ
ี วงสรวงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั เนืองในวันคล ้ายวัน
พระราชสมภพ

ภาษาศาสตร์ บรรยายวิชาการเรือง Transitivity and case
marking in Ao and other languages of
Nagaland
ภาษาศาสตร์ บรรยายเรือง International Cognitive
Typological Lingusitics WorkshopIII
ภาษาศาสตร์ บรรยายเรือง Metaphor for interpersonal
relationship a contrastive study
between English and Japanese
ภาษาศาสตร์ บรรยายเรือง On correspondence and
mismatch:A study of the tone-melody
interface in contemporary Cantonese
and Thai pop songs
ภาษาศาสตร์ บรรยายเรือง Current trends in research
on linguistic politeness
ภาษาศาสตร์ Mini-workshop on Laryngograph
ภาษาศาสตร์ Links between the prception and
production of speech
ภาษาศาสตร์ Ethical issues in reseach
ภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปั ญหาภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ท ี 2 ก.พ. 52 ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี
วันจันทร์ท ี 2 ก.พ. 52 ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี
18-ก.ย.-52

51
0

14

20
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ชือโครงการ/กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ ปั จฉิมนิเทศ "As you Are Leaving" ให ้กับ
ิ ชันปี ท ี 4
นิสต
ิ เอกอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ปั จฉิมนิเทศนิสต
ภาษาอังกฤษ อบรมการสอนวรรณกรรมและภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ สัมมนาภาควิชาฯ ประจําปี พ.ศ. 2552
ิ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษ ปฐมนิเทศนิสต
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ เสวนางานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

วันเวลาและสถานทีจัด
13-ก.พ.-52

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 80
นิสต

รวม
80

13-ก.พ.-52
19-20 มี.ค. 52
26 มี.ค. 52 เวลา 8.30-16.00
น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามส
แควร์
วันพุธที 13 พ.ค. 52 ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี
วันพุธที 1 ก.ค. 52 ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี

61
35
อาจารย์ 35
บุคลากร 2

61
35
37

ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 20
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 3
-

35

ทุกวันพฤหัสบดีตลอดภาคต ้น
และภาคปลาย ปี การศึกษา
2551
12 พ.ย. 51

12

12

21

21

26 พ.ย. 51

37

37

3 ธันวาคม 2552

ิ ป.ตรี 92
นิสต
อาจารย์ 21
บุคคลภายนอก 6

119

23 มิถน
ุ ายน 52

ิ ป.ตรี 74
นิสต
บุคคลภายนอก 36

110

26 มิถน
ุ ายน 52

ิ ป.ตรี 87
นิสต
อาจารย์ 24
บุคคลภายนอก 1

112

12 ธ.ค.51- 6 ก.พ.52

ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก
100
ิ ป.ตรี 450
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก
100
ิ ป.ตรี 3000
นิสต
ิ ป.โท 500
นิสต
อาจารย์ 50
บุคลากร 100
บุคคลภายนอก850
ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก16

370

ภาษาอังกฤษ Thoughts Forum

วันพุธที 5 ส.ค. 52 ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี

วรรณคดี
โครงการเสริมศักยภาพบัณฑิตศึกษา
เปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภายใต ้หัวข ้อ
"วัฒนธรรมศึกษา"
วรรณคดีและ การสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดีและ การบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
่ าพยนตร์...ปื น
วรรณคดี
จากนวนิยาย..บุหงาปารี สูภ
เปรียบเทียบ ใหญ่จอมสลัด
วรรณคดีและ โครงการการอบรมทางวิชาการ
วรรณคดี
"นิเวศน์สํานึกกับการเรียนการสอน
เปรียบเทียบ วรรณกรรมไทย"
วิรัชกิจ
เอกอัครราชทูตอเมริกน
ั ประจําประเทศไทย
มาเยือนเพือบรรยายในหัวข ้อ “A
Productive Partnership: the Current
State of U.S.-Thai Relations”
วิรัชกิจ
เอกอัครราชทูตอาร์เจนติน่าประจําประเทศ
ิ ปวัฒนธรรมอาร์
ไทยมาเยือนเพือเผยแพร่ศล
ิ คณะอักษร
เจนติน่าแก่คณาจารย์และนิสต
ศาสตร์ วัฒนธรรมการเต ้น Tango
วิรัชกิจ
เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจําประเทศไทย
มาเยือนเพือบรรยายในหัวข ้อ “Germany
and the European Union: 20 Years
after the
Fall of the Berlin Wall”
ศิลปการ
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 2551-2
ละคร
ปลายปี การศึกษา/51

วันพฤหัสบดีท ี 23 ก.ค. 52 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

ศิลปการ
ละคร

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 2552

10-28 ส.ค.52

ศิลปการ
ละคร

โครงการละครประจําภาคต ้น ปี การศึกษา
2552 เรือง "นางฟ้ านิรนาม" แปลงบทและ
กํากับการแสดงโดย อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร

18-30 ส.ค. 52 ณ ห ้องสตูดโิ อ
ชัน 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (สีแยกปทุม
วัน)

ศูนย์การ
แปลและ
การล่ามฯ

โครงการเสนอผลงานสารนิพนธ์
ของมหาบัณฑิตสาขา วิชาการแปลและการ
ล่าม (สายการล่าม) รุน
่ ที 1 จํานวน 8 คน

วันศุกร์ท ี 17 ก.ค. 52 ณ ห ้อง
105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

36

29

0

650

4500

27
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ศูนย์การ
แปลฯ

ชือโครงการ/กิจกรรม
บรรยายพิเศษ เรือง Characterisation in
Audiovisual Translation โดย Dr.
Charlotte Bosseauxจาก University of
Edinburgh สหราชอาณาจักรอังกฤษ
ศูนย์การ
บรรยายพิเศษ เรือง Cohesion and
แปลฯ
English-Thai Translation โดย อ. ดร.สุนัน
ทา วรรณสินธ์ เบล คณะศิลปศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คติชน เล่าเรืองจากเรืองเล่า : ข ้อคิดจาก
วิทยา
การประชุมคติชนวิทยาในต่างแดน
(ISFNR)
ศูนย์
โครงการอบรมการใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ิ ภาคปลายปี การศึกษา 2551
คอมพิวเตอร์ ให ้นิสต
ศูนย์ไทย
กิจกรรมถวายสักการะรัชกาลที 6
ศึกษา
ศูนย์ไทย
การบรรยายเรือง "New Research in
ศึกษา
Buddhist and Thai Studies"
ศูนย์ไทย
การบรรยายเรือง "Thai Studies Buddhist
ศึกษา
Studies in USA "
ศูนย์ไทย
การประชุมวิชาการ "จ ้วงในเหวินซาน"
ศึกษา
ศูนย์
อบรม การจัดการฐานข ้อมูล CUIR : คลัง
สารนิเทศ
ปั ญญาจุฬาฯ
ศูนย์
สารนิเทศ

ศูนย์
สารนิเทศ
ศูนย์
สารนิเทศ
ศูนย์
สารนิเทศ
ศูนย์
สารนิเทศ
ศูนย์
สารนิเทศ

ิ ปริญญาตรี รายวิชา 2206211
อบรมนิสต
สารนิเทศในบริบทสังคม เรือง วิธก
ี าร
สืบค ้นฐานข ้อมูลเพือการวิจัยจุฬาฯ
(CU Reference Databases)
ห ้องบริการสือโสตทัศน์ฯ ชัน 3 ศูนย์
สารนิเทศมนุษยศาสตร์ฯ
ิ จัดอบรม Zotero:
ร่วมกับฝ่ ายกิจการนิสต
โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม
จัดปฐมนิเทศและแนะนํ าการใช ้บริการ
ภายในศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ให ้แก่
ิ ใหม่ระดับปริญญาตรี
นิสต
ิ ปริญญาตรี ทีเรียนรายวิชา
สอนนิสต
สิงพิมพ์ตอ
่ เนือง เรือง การใช ้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ฯ จัดอบรม Zotero : โปรแกรม
OpenSource เพือจัดการบรรณานุกรมใน
รายงานการวิจัย
จัดอบรม Zotero

ศูนย์
สารนิเทศ

จัดอบรม Zotero

หน่วย
บริหารวิชา
อารยธรรม
ไทย

โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี การศึกษา
2552

วันเวลาและสถานทีจัด
วันจันทร์ท ี 20 กรกฎาคม 2552
ณ ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
บุคคลภายนอก 34

รวม
34

วันศุกร์ท ี 7 สิงหาคม 2552 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

บุคคลภายนอก 20

20

4 ก.ย. 52
ณ ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี
9-17 มี.ค. 52
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
12 พ.ย. 51

-

0

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
150

11
150

13 ก.พ. 52

30

30

29 ก.พ. 52

30

30

21 ม.ค. 52

50

50

29 มกราคม 2552
13.00-16.00 น.
ห ้องบริการสือโสตฯ
5 มิถน
ุ ายน 2552
10.00-12.00 น.
ห ้องบริการสือโสตฯ

อาจารย์ 14

14

ิ ป.ตรี 27
นิสต

27

ิ ใหม่ระดับ
วันปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิตศึกษา
15 มิถน
ุ ายน 17 กรกฎาคม 2552
ห ้องบริการสือโสตฯ
18 มิถน
ุ ายน 2552
15.00 - 16.00 น.
ห ้องบริการสือโสตฯ
13 สิงหาคม 2552
9.00 - 12.00 น.
ห ้องบริการสือโสตฯ
27 สิงหาคม 2552
13.00-16.00 น.ห ้องบริการสือ
โสตฯ
28 สิงหาคม 2552
9.00-12.00 น. ห ้องบริการสือ
โสตฯ
ภาคต ้น ปี การศึกษา 2552
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

143 คน

143

ิ ป.ตรี 323
นิสต

323

ิ ป.ตรี 20
นิสต

20

ิ ป.ตรี 11
นิสต

11

ิ ป.ตรี 9
นิสต

9

ิ ป.ตรี 15
นิสต

15

ิ ป.ตรี 120
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 4

126

78

2.2.4 ดานการวิจัย
 งานวิจยั ทีดําเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ 2552 จํานวน 101 โครงการ
โครงการวิจัยทีดําเนินการแล้ วเสร็จในปี งบประมาณ 2552 จํานวน 101 โครงการ
ลําด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชือโครงการ
จริยธรรมของการแบ่งแยกดิจต
ิ ล
ั
9 แผ่นดินของการปฏิรป
ู ระบบราชการ
ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู ้พืนฐานเพือพัฒนาการ
ท่องเทียว
ิ ทางปั ญญา
การคุ ้มครองภูมป
ิ ั ญญาท ้องถินตามแผนพัฒนากฏหมายทรัพย์สน
ปี 2550 (กิจกรรมที 2)
โครงการจัดทําฐานข ้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมภาคกลาง
History of foreign language education in Thailand until World War
II
การเรียนการสอนหนั งสือพิมพ์ภาษาญีปุ่ นในประเทศไทยและญีปุ่ น (เขียน
บทความวิจัยเป็ นภาษาญีปุ่ น)
The Women in Noh Plays-The Mother, Stepmother, Wet Nurse and
Daughter (เขียนบทความวิจัยเป็ นภาษาอังกฤษ)
Creating the Thai National Corpus
พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475-6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ
สํานวนจีนในภาษาไทย: อดีต-ปั จจุบน
ั
พลวัตและการเปลียนแปลงของวรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ.1975
โครงการเรือง "ทิเบตตะวันออก:ภาษา ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติพันธุแ
์ ละอัต
ลักษณ์ชาติพันธุ"์
การศึกษาหน่วยสร ้างแสดงเหตุการณ์กอ
่ ผลในเชิงแบบลักษณ์ภาษา
IBM Thai Dictionary with POS Tagged
การเรียนรู ้ต่อเนืองสําหรับผู ้สูงวัย: ศาสตร์แห่งชิวต
ิ เพือการสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
The Role of the Universities in Information Technology for
Development in Asia
"เรืองเก่าเล่าใหม่ 1: เกศาราพุนเซล"
"เรืองเก่าเล่าใหม่ 2: มหัศจรรย์ผจญภัยเจ ้าชายหอย"
"เรืองเก่าเล่าใหม่ 3 : การกํากับศิลป์ สําหรับละครร่วมสมัย"
"เรืองเก่าเล่าใหม่ 4 : สีดา : ศรีราม"
โครงการศึกษาและกําหนดดัชนีชวัี ดสิงแวดล ้อมของพืนทีพิเศษเพือการ
โครงการพัฒนาดัชนีการเกษี ยณอายุของข ้าราชการและพนั กงานของรัฐ
Technology and Culture: Ethical and Social Implication of Genetics
in Asia and Europe
Dictionary of the 15 languages spoken in Nan Province
A synthesis of the database of 902 villages (99 sub-districts)
Map of tourist attractions and ethnic groups in Nan Province
Thailand
สัจจนิยมมหัศจรรย์และการเดินทางแห่งวรรณศิลป์ ข ้ามวัฒนธรรม
โสถัตตถีมหานิทาน: การตรวจชําระและศึกษาวิเคราะห์
พืนทีความทรงจํากับการสร ้างอัตลักษณ์พลัดถินในวรรณกรรมสตรีรว่ มสมัย
บ ้าหรือดี: จิตวิทยากับความเป็ นธรรมในวรรณกรรมอังกฤษยุคศตวรรษที 20
ภาพลักษณ์ของพ่อค ้ายิวทีนํ าเสนอในบทละครยุคอลิซาบีธัน
ความเงียบทีส่งเสียง: ผู ้หญิงกับความรุนแรงทางเพศในวรรณกรรมสตรีโลก
ทีสาม
่ ผ่นฟิ ลม
การเดินทางข ้ามพรมแดน-จากวรรณกรรมสูแ
์ โทมัส มันน์ "ความ
ตายทีเวนิส"
การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย อดีต-ปั จจุบน
ั -อนาคต
การพัฒนางานศิลปะการแสดงร่วมสมัยจากดนตรี และท่ารําโบราณ(โขน) การศึกษาระหว่างศิลปิ นไทยกับกัมพูชา
การเดินทางหลากทวีปกับพัฒนาการกวีนพ
ิ นธ์ของปาโปล เนรูดา
การเดินทางของปั ญญาและจินตนาการในกามนิต ของเสฐียรโกเศศ-นาค
ประทีป
การแปลงโฉมระหว่างการเดินทางของนางเอกของเช็กสเปี ยร์
การเดินทางข ้ามขอบเขตแห่งเพศ พรมแดนและห ้วงเวลา

ชือผูว้ จ
ิ ัย
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ศ. ดร.ปิ ยนาถ บุนนาค
ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
รศ. สุกญ
ั ญา สุจฉายา
ิ ป์ บุญขจร
ผศ.ดร. ตรีศล
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ วิราสมบัต ิ
รศ.ดร. เสาวลักษณ์ สุรย
ิ ะวงษ์
ไพศาล
รศ.ดร. เสาวลักษณ์ สุรย
ิ ะวงษ์
ไพศาล
ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
ศ.ดร.ปิ ยนาถ บุนนาค
ศ.ดร.ปิ ยนาถ บุนนาค
อ.ดร.อนั นต์ เหล่าเลิศวรกุล
ผศ.ดร.มนธิรา ราโท
รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.กิงกาญจน์ เทพกาญจนา
ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
อ.ตรีดาว อภัยววงศ์
อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
รศ.พรรัตน์ ดํารุง
รศ.ผ่องศรี จันห ้าว
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
อ.ดร. สุรเดช โชติอด
ุ มพันธ์
ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิ
อ.ดร. ชุตม
ิ า ประกาศวุฒส
ิ าร
ผศ.ดร. คารินา โชติรวี
รศ. ดร. พจี ยุวชิต
อ.ดร. ชุตม
ิ า ประกาศวุฒส
ิ าร
ศ.ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร
รศ.ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง
รศ. พรรัตน์ ดํารุง
อ. ภาสุร ี ลือสกุล
รศ.ดร. สุจริตรา จงสถิตย์วัฒนา
รศ.ดร. พจี ยุวชิต
ผศ.ดร. คารินา โชติรวี
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ชือโครงการ
In Search OF Lost World: The Travels of Graham Greene
ภาพสตรีในภาษิตและคําพังเพยเยอรมัน
กรรมวาจกในภาษาเยอรมัน : การถ่ายความเป็ นภาษาไทย
มองบทบาทและสถานภาพสตรีมาเลย์ผา่ นสํานวนและสุภาษิตมาเลย์
Selected Topics in English Linguistics
ึ ษา : การแปลวรรณกรรมเรืองเป
ปั ญหาในการแปลผ่านภาษาทีสองกรณีศก
โดร ปาราโม
ชนชันและเพศสถานะในปราสาทมืด: การละเมิดกรอบจารีตสังคมใน
วรรณกรรมกอธิกไทย
สถานภาพหญิงชายในครอบครัวจีน : มุมสะท ้อนจากภาษิต สํานวน และคํา
พังเพยจีน
หลุนอีว์: ขงจือสนทนา
บรรณนิทัศน์ เรือง อาหารไทย พ.ศ. 2536 - 2545
แนวโน ้มของละครร่วมสมัยในประเทศไทย
หลากมิตข
ิ องคําแสดงโภชนลักษณ์ในตําราอาหารไทย-อังกฤษ-ฝรังเศส
การมองข ้ามพรมแดนของนั กเขียนผู ้ลีภัยการเมือง:ภาพสะท ้อนภาษาและ
วัฒนธรรมสเปนของแคว ้นอันดาลูเซียช่วงปลายทศวรรษที 1950(1957 1958) ในนวนิยายเรือง วิทยานิพนธ์ของแนนซี (La Tesis de Nancy)
การแปลจีน-ไทย
วาทกรรมโฆษณาสินค ้าและบริการทีเกียวกับการดูแลสุขภาพ
วาทกรรมศัลยกรรมความงามในภาษาไทย
การตรัสรู ้โดยทันที วาทกรรมผ่านคอมพิวเตอร์เกียวกับพุทธศาสนาใน
สังคมไทย
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ความคิดสร ้างสรรค์ในการถ่ายทอดวรรณศิลป์ และบริบททางวัฒนธรรม:
ึ ษาการแปล ความสุขของกะทิจากฉบับแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
กรณีศก
ฝรังเศส
ความคิดสร ้างสรรค์ในการถ่ายทอดวรรณศิลป์ และบริบททางวัฒนธรรม:
ึ ษาการแปล ความสุขของกะทิจากฉบับแปลภาษาอังกฤษเป็ น
กรณีศก
ภาษาเยอรมัน
ความคิดสร ้างสรรค์ในการถ่ายทอดวรรณศิลป์ และบริบททางวัฒนธรรม:
ึ ษาการแปล ความสุขของกะทิจากฉบับแปลภาษาอังกฤษเป็ น
กรณีศก
ภาษาญีปุ่ น
ต่างวัยต่างความคิดในชีวต
ิ กวีหญิงเอเดรียน ริช
ศิลปะการใช ้วาทะในบทละครเรืองซาอีร ์
การพัฒนาดัชนีการเกษี ยณอายุของข ้าราชการและพัฒนางานของรัฐ
นั กเขียนสตรีอเมริกน
ั กับอุดมศึกษา:ผลงานของซิลเวีย แพล็ชและจอยซ์ แค
รอล โอตส์
ต่างวัยต่างความคิดในชีวต
ิ กวีหญิงเอเดรียนน์รช
ิ
Ann Radcliffe and the Legitimization of Romance in The Mysterics
of Udolpho
คุณานุประโยคในภาษาอังกฤษปบบไทย Relative Claeses in Thai
English
แกะรอย "ความเป็ นไทยในความสุขของกะทิฉบับภาษาอังกฤษ
English Menus in Thai Restaurants:Implications for Structural
Perspectives
The Doubly Eastern Snyder:Zen Buddhist Philosophy and Poetics in
Selected Short Poems by Gary Snyder
มาริโอกับนั กมายากลผลงานวิชาการในลักษณะอืนทีไม่ใช่งานแปลได ้แก่
ประโยคกรรมภาษาเยอรมัน: การถ่ายความเป็ นภาษาไทย
ยุโรป: ประเด็นด ้านการศึกษายุโรปและเยอรมัน
ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามและราชสํานั กยุโรปในเอกสารการ
เสด็จประพาสยุโรปครังที 1 พ.ศ. 2440
ไวยากรณ์ และการใช ้ภาษาเยอรมันสําหรับผู ้เรียนไทย
ภราดามหามิตร สยาม อิตาลี (Buon Fratello e Amico:Siam-Italia)
Lilit Pralor y La Celestina: un estudio comparado de la literatura
amorosa de Tailandia y Espana
การต่อสู ้ การสูญสลาย และการธํารงภาษา : แนวคิดของนั กภาษาศาสตร์
La ciudad de las bestias
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ตัวตนทีแปลกแยกจากความหลากหลายทางภาษาของตัวละครล่ามอาชีพใน
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ชือผูว้ จ
ิ ัย
ผศ. ไซมอน เจ.พี.ไรท์
ผศ.ชูศรี มีวงศ์อโุ ฆษ
รศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง
อ.นูรด
ี า สะแลแม
อ.ดร.ปรีณา แข่งขัน
อ.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
อ.ดร.สุรเดช โชติอด
ุ มพันธ์
อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณหเรืองเดช
รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานั นท์
ผศ.พรรณพิมล กุลบุญ
รศ.พรรัตน์ ดํารุง
รศ.ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกล
ู
รศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ
อ.ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
อ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดีผาสุข
อ.ดร.ณั ฐพร พานโพธิทอง
รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.วัลยา วิวฒ
ั น์ศร
รศ.ถนอมนวล โอเจริญ
อ.ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
รศ.ดร.พจี ยุวชิต
อ.ดร.อติพร เสถียรสุด
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.พจี ยุวชิต
รศ.ดร.พจี ยุวชิต
อ.ณิดา ดรงค์สวุ รรณ
ผศ.ดร.นํ าทิพย์ ภิงคารวัฒน์
ผศ.ปทมา อัตนโถ
ผศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์ไพโรจน์
รศ.สุรภีพรรณ ฉั ตราภรณ์
อ.ดร.อารตี แก ้วสัมฤทธิ
รศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง
ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร
ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร
ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร
อ.ดร.หนึงฤดี โลหผล
อ.ดร.ภาสุร ี ลือสกุล
อ.ดร.หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ
อ.ดร.หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ
ศ.ถนอมนวล โอเจริญ
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ชือโครงการ
เรืองสัน สิมล
ุ ทาน ของอิงเงอบอร์ก บัคมันน์
แกะรอยประเทศไทยจากสายตาของชาวต่างชาติผา่ นแผนที
ประวัตศ
ิ าสตร์ยโุ รปตะวันออกสมัยใหม่
คุณานุประโยคในภาษาอังกฤษแบบไทย
Thai students’ beliefs and strategies about JFL writing
การสร ้างแผนทีแนวแบ่งเขตภาษาระหว่างภาษาไทยถิงกลางและภาษาไทย
ถินอืนด ้วยระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
โครงการพัฒนาดัชนีการเกษี ยณอายุของข ้าราชการและพนั กงานของรัฐ
การเรียนรู ้ต่อเนืองสําหรับผู ้สูงวัย: ศาสตร์แห่งชีวต
ิ เพือการสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
ต่างวัยต่างความคิดในชีวต
ิ กวีหญิงเอเดรียนน์ ริช
Cyber-Buddhism: Fundamentalism, the Internet and Public Sphere
in Thailand
ศิลปะการใช ้วาทะในบทละครเรือง ซาอีร ์ ของวอลแตร์
ปรัชญาภาษา
่ ารศึกษาสมัยใหม่
สตรีกับการเข ้าสูก
การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ
ระบบหน่วยคําในภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษทีใช ้ในเมนูร ้านอาหารไทย
Beliefs about L2 Writing:A Study of Thai Learners of Japanese
บทความในภาพรวมเกียวกับอาหารญีปุ่ น: ประวัตค
ิ วามเป็ นมาการ
เปลียนแปลงและลักษณะเด่น
ตัวละครหญิงในละครเวทีสมัยใหม่ทจั
ี ดแสดงโดยคณะละครอาชีพ
ความตายของเซนโนะริเคียวผู ้ให ้กําเนิดและก่อตังวัฒนธรรมการชงชาของ
ญีปุ่ น
เก็บใบลานทีร่วงหล่น: การฟื นฟูนวนิยายเขมรหลังยุคเขมรแดง

ชือผูว้ จ
ิ ัย
อ.ฐิตริ ัตน์ ปั นบํารุงกิจ
รศ.ผ่องศรี จันห ้าว
ผศ.ดร.สุธาชัย ยิมประเสริฐ
ผศ.ดร.นํ าทิพย์ ภิงคารวัฒน์
Dr.Reiko Ishibashi
ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนารัตน์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดาลม
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดาลม
รศ.ดร..พจี ยุวชิต
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดาลม
อ.ดร.อติพร เสถียรสุต
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.สุวดี ธนประสิทธิพัฒนา
ผศ.ปรีมา มัลลิกะมาส
ผศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์ไพโรจน์
อ.ดร.อิฌบ
ิ ะชิ เระอิโกะ
อ.ดร.อิวะอิ ณิเงะกิ
อ.ดร.กุลธิดา มณีรัตน์
อ.ดร.อิวะอิ ณิเงะกิ
อ.ดร.ใกล ้รุง่ อามระดิษ

 ผลงานทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2552
บทความทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 32 รายการ
บทความทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 33 รายการ
ผลงานวิชาการอืนๆ ทีได้รับการตีพิมพ์ 17 รายการ
บทความทีได้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 32 รายการ
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พิมพลักษณ์

อรนุช เศวตรัตน
เสถียร
ดินาร์ บุญธรรม.

วารสารบรรณารักษศาสตร์ 29, 1
(มกราคม 2552): 1 - 29.
วารสารไทยศึกษา 5,1 (กุมภาพันธ์กรกฎาคม 2552): 52-117.

ประวัตศ
ิ าสตร์

03. บทความ
วิจัย

ดินาร์ บุญธรรม.

ประวัตศ
ิ าสตร์

03. บทความ
วิจัย

ภาวรรณ เรือง
ศิลป์ .

ประวัตศ
ิ าสตร์

03. บทความ
วิจัย

ภาวรรณ เรือง
ศิลป์ .

Information Literacy and
Higher Education
หมูพ
่ ระมหามณเฑียรใน
พระบรมมหาราชวัง: ความสําคัญ
และหน ้าทีในประวัตศ
ิ าสตร์กรุง
รัตนโกสินทร์
บทบาทและความสําคัญของ
"อาหาร" ในราชประเพณีสมัย
รัตนโกสินทร์
การศึกษาแผนใหม่สําหรับสตรี
ในเยอรมนีตงแต่
ั
ทศวรรษที
1870-1960
พระราชวังและวัดหลวงสมัยกรุง
ศรีอยุธยาในเอกสารฮอลันดา

ประวัตศ
ิ าสตร์

03. บทความ
วิจัย

ภาวรรณ เรือง
ศิลป์ .

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

ประวัตศ
ิ าสตร์

02. บทความ
วิชาการ

วิลลา วิลย
ั ทอง.

กําเนิดอาชีพนั กโฆษณาไทย
ระหว่างทศวรรษ 2490 ถึง 2510

วารสารไทยศึกษา 5,2 (สิงหาคมธันวาคม 2552).
วารสารยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 16,2 (กรกฎาคมธันวาคม 2552).
วารสารไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 5,1 (กุมภาพันธ์กรกฎาคม 2552).
Asian Port Cities, 1600-1800:
Local and Foreign Cultural
Interactions. Singapore: NUS
Press, 2009: 139-161.
ศิลปวัฒนธรรม 30,4 (กุมภาพันธ์
2552): 122-137.
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โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.

In Nanoethics 3(2009): 97-107.

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส

02. บทความ
วิชาการ

พิรย
ิ ะดิศ มานิตย์

Nanotechnology,
Development and Buddhist
Values
เอดิปัส ใน ลา มาร์แซแยส

02. บทความ
วิชาการ

พิรย
ิ ะดิศ มานิตย์

ความสัมพันธ์แม่-ลูกในบทกวี
"กลินแดนไกล" ของโบดแลร์

03. บทความ
วิจัย

พิรย
ิ ะดิศ มานิตย์

ความวิปริตทางเพศของอาร์
นอล์ฟแห่ง L'Ecole des
femmes.

ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก /
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันออก

03. บทความ
วิจัย

พิรย
ิ ะดิศ มานิตย์

ดง ฌวงกับพฤติกรรม "ซาดิสม์"

03. บทความ
วิจัย

พิรย
ิ ะดิศ มานิตย์

03. บทความ
วิจัย

พรสรรค์ วัฒนาง
กูร.

การตีความนิทานด ้วยจิต
ึ ษาหนูน ้อย
วิเคราะห์ : กรณีศก
หมวกแดงของชาร์ลส์ แปร์โรต์
่ ผ่นฟิ ลม
จากวรรณกรรมสูแ
์ โธมัส
มันน์ "ความตายทีเวนิส"

03. บทความ
วิจัย

พรสรรค์ วัฒนาง
กูร.

่ ผ่นฟิ ลม
จากวรรณกรรมสูแ
์ โธมัส
มันน์ "ความตายทีเวนิส"

03. บทความ
วิจัย

เดือนเต็ม กฤษ
ดาธานนท์.

ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
บาลีและ
สันสกฤต
ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

02. บทความ
วิชาการ

บรรจบ บรรณรุจ ิ

ผู ้หญิงกับการค ้นพบตัวตนใน
วรรณกรรมเรือง "คะวะ"ของโอะ
กะโมะโตะ คะโนะโกะ
Thai Lay Buddhist : Their Pali
Study in Thai Society

03. บทความ
วิจัย

เดือนเต็ม กฤษ
ดาธานนท์.

ความเป็ นแม่ในวรรณกรรมของ
โอะกะโมะโตะ คะโนะโกะ

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

03. บทความ
วิจัย

วรวุฒ ิ จิราสมบัต.ิ

นั กเรียนทุนรับเชิญ: นั กเรียนทุน
รัฐบาลญีปุ่ นรุน
่ แรก

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

03. บทความ
วิจัย

อรรถยา สุวรรณ
ระดา

ข ้าวและถัวในวรรณกรรมญีปุ่ น
โบราณ

03. บทความ
วิจัย

อรรถยา สุวรรณ
ระดา

ข ้าวและถัวในวรรณกรรมญีปุ่ น
โบราณ

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

02. บทความ
วิชาการ

อรรถยา สุวรรณ
ระดา.

พระจันทร์ในวรรณกรรมญีปุ่ น
เรืองโทะซะนิกกิ

03. บทความ
วิจัย

อรรถยา สุวรรณ
ระดา.

เลขแปดกับตํานานเทพญีปุ่ นใน
โคะจิก ิ

ปรัชญา

อ่าน. ปี ท ี 2 ฉบับที 1 เมษายนกันยายน 2552. กรุงเทพ :
สํานั กพิมพ์อา่ น. หน ้า150-159.
อ่าน. ปี ท ี 2 ฉบับที 2 ตุลาคมธันวาคม 2552. กรุงเทพ :
สํานั กพิมพ์อา่ น. หน ้า136-138.
ใน ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์ :
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา.
กรุงเทพ : ภาควิชาวรรณคดีและ
คณะกรรมการฝ่ ายวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สงั คีต
ศิลป์ ธนาคารกรุงเทพจํากัด
(มหาชน), 2552, หน ้า 60-71.
วารสารมนุษยศาสตร์. ปี ท ี 16 ฉบับ
ที 2 กรกฎาคม 2552. หน ้า 22-30.
วารสารอักษรศาสตร์. ปี ท ี 38 ฉบับที
1 มกราคม-มิถน
ุ ายน 2552.
วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับพิเศษ การ
เดินทางหลายหลากข ้ามพรมแดน.
(2551): 196-223.
วารสารราชบัณฑิตยสถาน (2552):
178-197.
หนั งสือรวมบทความโครงการประชุม
ทางวิชาการเรืองเอเชียตะวันออก
ศึกษา
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์,
บัณฑิตวิทยาลัย, ม. มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ปี ท ี ๕ ฉบับที ๒
เมษายน - มิถน
ุ ายน ๒๕๕๒. หน ้า
๑-๒๐.
ใน ปราณี จงสุจริตธรรม (บรรณาธิการ).
การประชุมวิชาการระดับชาติของ
เครือข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย
ครังที 2 (2551). กรุงเทพฯ: สร ้างสือ,
2552: 103-115. และในเอกสาร
วิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วรเวศม์ สุวรรณระดา และทรายแก ้ว
ทิพากร (บรรณาธิการ). เครือข่าย
ญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทยครังที 2
(2551). กรุงเทพฯ: สร ้างสือ,
2009: 121-129.
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย
ครังที 3, 15 ตุลาคม 2552.
เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย
ครังที 3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที 15 ตุลาคม 2552.
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16,1(
มกราคม 2552):40-51
หนั งสือรวมบทความโครงการประชุม
ทางวิชาการเรืองเอเชียตะวันออกศึกษา
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 26 พ.ย. 2551
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ธนนท์ หลีน ้อย
เทพชัย ทรัพย์นธ
ิ ,ิ
วิโรจน์ อรุณมานะ
กุล
พจี ยุวชิต.

การสร ้างชุดตรวจสอบเครือข่าย
คําไทยของมโนทัศนพืนฐานร่วม
ของเอนทิตล
ี ําดับที หนึง.

วารสารวิชาการเนคเทค ปี ท ี 9 ฉบับ
ที 21 เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
2552, 182-189.

Three Stages of Adrienne
Rich's Poetical Development
ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์เพือ
การศึกษาข ้อมูลเชิงวัฒนธรรม

CU-TU Conference Proceeding

กัลยา ติงศภัทย์
และศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์.

ภูมศ
ิ าสตร์

03. บทความ
วิจัย

ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนา
รัตน์

การสร ้างแผนทีภูมภ
ิ าคทาง
ภาษาถินของประเทศไทย:
ึ ษาแนวแบ่งเขต
กรณีศก
ภาษาไทยถินกลาง
มองสังคมผ่านแผนทีภาษาถิน

ภูมศ
ิ าสตร์

03. บทความ
วิจัย

ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนา
รัตน์ (หลัก)และ
กัลยา ติงศภัทย์
(ร่วม)

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

02. บทความ
วิชาการ

สุรเดช โชติอด
ุ ม
พันธ์

มูลนิธอ
ิ านั นทมหิดลกับการ
พัฒนาทางด ้านอักษรศาสตร์:
ึ ษาคณะ อักษรศาสตร์
กรณีศก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

03. บทความ
วิจัย
03. บทความ
วิจัย

สุรเดช โชติอด
ุ ม
พันธ์
สุรเดช โชติอด
ุ ม
พันธ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

03. บทความ
วิจัย

สุรเดช โชติอด
ุ ม
พันธ์

ลับแล, แก่งคอย: เรืองเล่า อัต
ลักษณ์ ปิ ตาธิปไตย
ความโดดเดียวของจอมเผด็จ
การ: การเมืองของเรืองเล่าในนว
นิยายเรือง The Autumn of
the Patriarch ของกาเบรียล
การ์เซีย มาร์เกซ
กวีนพ
ิ นธ์ “พระ” กับความ
ยอกย ้อนของการนํ าเสนอความ
จริง

สํานั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมส
ิ ารสนเทศ (GISTDA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลโน
ยี. การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อวกาศและภูมส
ิ ารสนเทศแห่งชาติ
ประจําปี 2551 ในหัวข ้อเรือง รับมือ
การเปลียนแปลงของโลกด ้วย
เทคโนโลยีภม
ู ส
ิ ารสนเทศ (Tackling
GLOBAL CHANGE with Geo-I
วารสารอักษรศาสตร์ 38,1
(มิถน
ุ ายน-ธันวาคม 2552)
หนั งสือประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ ในการสัมมนาทางวิชาการ
เรืองภูมศ
ิ าสตร์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม จัดโดย สมาคม
ภูมศ
ิ าสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
ห ้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร ๓๖
ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิ
รวมบทความในงานประชุมวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติเนืองในวโรกาสครบ
80 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั อานั นท
มหิดล วันที 21 กันยายน 2552
วารสารภาษาและหนั งสือ 40
(2552), 111-135.
ความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์, เกษม
เพ็ญภินันท์ บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2552), 102125.
เรียงร ้อยถ ้อยวิจารณ์: รวมบทวิจารณ์
คัดสรรสาขาวรรณกรรมและ
ิ ป์ บุญขจร
ภาพยนตร์, ตรีศล
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สมาคม
ภาษาและหนั งสือแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552), 244248.

บทความทีได้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 33 รายการ
ภาควิชา

ประเภท
ผลงาน
ประวัตศ
ิ าสตร์ 03. บทความ
วิจัย

ผู ้แต่ง

ชือเรือง

พิมพลักษณ์

วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์.

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

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.

Privacy, the Individual and
Genetic Information: A
Buddhist Perspective

Tuong Vu and Wasana
Wongsurawat (eds.) Dynamics
of the Cold War in Asia:
Ideology, Identity, and
Culture. New York: Palgrave
Macmillan, 2009.
Bioethics 23.7(2009): 403-412.

03. บทความ
วิจัย

83
ภาควิชา

ประเภท
ผลงาน
03. บทความ
วิจัย

ผู ้แต่ง

ชือเรือง

พิมพลักษณ์

พรสรรค์ วัฒนาง
กูร.

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

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

03. บทความ
วิจัย

พรสรรค์ วัฒนาง
กูร.

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

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

03. บทความ
วิจัย

พรสรรค์ วัฒนาง
กูร.

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

ภาษา
ตะวันตก /
สเปน

03. บทความ
วิจัย

เพ็ญพิสาข์ ศรีวร
นาถ.

ปั ญหาการออกเสียงภาษาสเปน
ของนั กเรียนไทย พร ้อม
แบบฝึ กหัด

ภาษา
ตะวันตก /อิ
ตาเลียน

03. บทความ
วิจัย

หนึงฤดี โลหผล.

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

ภาษา
ตะวันออก /
จีน

03. บทความ
วิจัย

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

03. บทความ
วิจัย

ศศรักษ์ เพชรเชิดชู. A Guideline for pedagogical
approaches to "z&agrave;i"
and "y&ograve;u" in
Mandarin Chinese for Thai
university students
กนกวรรณ เลาห
Firipinjin Nihongo
บูรณะกิจ คะตะกิร.ิ
gakushuusha no Suuji no
Akusento

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

03. บทความ
วิจัย

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
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
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
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.
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
Proceedings: 2009 TLC
(Teaching) Conference,
Hawaii, USA, January 5-8,
2009. Available at:
http://www.cluteinstitute.com.
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.
Proceedings: Satoshi Uehara
(ed.). Japanese Language
Education in Asia May 7, 2008.
Bangkok: Amarin Printing and
Publishing, 2009: 131-135.

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

วรวุฒ ิ จิราสมบัต.ิ

Japanese Language
Education in Southeast Asia

84
ภาควิชา

ประเภท
ผลงาน
03. บทความ
วิจัย

ผู ้แต่ง

ชือเรือง

พิมพลักษณ์

อรรถยา สุวรรณ
ระดา

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

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

03. บทความ
วิจัย

อัษฎายุทธ ชูศรี.

ภาษาไทย

03. บทความ
วิจัย

อาทิตย์ ชีรวณิชย์
กุล.

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

กิงกาญจน์ เทพ
กาญจนา และซะ
โตชิ อุเอะฮะระ.

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

ธนนท์ หลีน ้อย
เทพชัย ทรัพย์นธ
ิ ,ิ
วิโรจน์ อรุณมานะ
กุล

Tai no Nihongo Kyouiku ni
okeru Joshi NE no Dentatsu
Kinou no Shidoujou no
Mondaiten
Pu Khwan Khao Worship of
Dehong Tai in Yunnan:
Fertility and Buddhist Felicity
Resultative constructions
with "implied-result" and
"entailed-result" verbs in
Thai and English: a
contrastive study
Building Thai WordNet with a
Bi-Directional Translation
Method.

presented at the 2nd
International Conference of
JSA-ASEAN, Hanoi, October
22, 2009.
Waseda Studies in Japanese
Language Education Vol.4
(February 2009): 57-69.

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

ธีระพันธ์ เหลือง
ทองคํา, ชมนาด
อินทจามรรักษ์ .

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

วิชาติ บูรณะ
ประเสริฐสุข, สุดา
พร ลักษณียนาวิน
และวิโรจน์ อรุณ
มานะกุล.

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

วิโรจน์ อรุณมานะ
กุล

Thai Named Entity
Recognition Based on
Conditional Random Fields.

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

วิโรจน์ อรุณมานะ
กุล

A Linguistic Study of Product
Names in Thai Economic
News.

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

วิโรจน์ อรุณมานะ
กุล และคณะ

A Bi-Directional Translation
Approach for Building Thai
WordNet.

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

วิโรจน์ อรุณมานะ
กุล, คเชนทร์
ตัญศิร,ิ และไพ
ฤทธิ นิตยานุภาพ

Thai National Corpus: A
Progress Report.

ภาษาศาสตร์

03. บทความ
วิจัย

วิโรจน์ อรุณมานะ
กุล.

Extracting Thai Compounds
using Collocation and POS
Bigram Probabilities.

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

Tonal evolution induced by
language contact: a case
study of the T'in (Lua')
language of Nan province,
Northern Thailand
The Lexical-Semantic System
in the Thai Language Used
by the Visually and Auditorily
Impaired

Contemporary Buddhism 10,1
(May 2009): 159-170.
Linguistics: An Interdisciplinary
Journal of the Language
Sciences 47,3 (2009): 589618.
Proceedings of 2009
International Conference on
Asian Language Processing,
December 7-9, 2009, pages
48-52. Singapore: COLIPS.
Mon-Khmer Studies 38 (2009):
57-68. Dallas: SIL.

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.
Proceedings 2009 Eighth
International Symposium on
Natural Language Processing,
October 20-21, 2009, pages
26-29.
Proceedings 2009 Eighth
International Symposium on
Natural Language Processing,
20- October 20-21, 2009,
pages 216-220.
Proceedings of 2009
International Conference on
Asian Language Processing,
December 7-9, 2009, pages
97-101. Singapore: COLIPS.
Proceedings of the 7th
Workshop on Asian Language
Resources, ACL-IJCNLP 2009,
pages 153–160, Suntec,
Singapore, 6-7 August 2009.
Proceedings of 2009
International Conference on
Asian Language Processing,
December 7-9, 2009, pages
118-122. Singapore: COLIPS.
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ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

ประเภท
ผลงาน
02. บทความ
วิชาการ

ผู ้แต่ง

ชือเรือง

พิมพลักษณ์

ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์ และจิรัน
ธรา ศรีอท
ุ ัย.

English Menus in Thai
Restaurants: Implications for
english Structural
Perspectives
Ann Radcliffe's Legitimization
of Romance in The Mysteries
of Udolpho.
American Women in Higher
Education as Seen in the
Fiction of Sylria Plath and
Joyce Carol Oates
Why do the British like to
have doubt? A corpus-based
phraseological study of the
noun 'doubt'
The Roles of Collocations in
English Language Learning
and Teaching CU-TU
Conference Prodeeding
Why do the British like to
have doubt?: A corpus-based
phraseological study"
“The Doubly Eastern Snyder:
Zen Buddhist Philosophy and
Poetics in Selected Short
Poems by Gary Snyder”
Contemporary Trends in Thai
Short Fiction

CU-TU Conference Proceeding

ภาษาอังกฤษ

02. บทความ
วิชาการ

ณิดา ดรงค์
สุวรรณ.

ภาษาอังกฤษ

02. บทความ
วิชาการ

พจี ยุวชิต.

ภาษาอังกฤษ

03. บทความ
วิจัย

รักสงบ วิจต
ิ ร
โสภณ

ภาษาอังกฤษ

02. บทความ
วิชาการ

รักสงบ วิจต
ิ ร
โสภณ.

ภาษาอังกฤษ

02. บทความ
วิชาการ

รักสงบ วิจต
ิ ร
โสภณ.

ภาษาอังกฤษ

03. บทความ
วิจัย

สุรภีพรรณ ฉั ตรา
ภรณ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

03. บทความ
วิจัย

สุรเดช โชติอด
ุ ม
พันธ์.

ศิลปการละคร 03. บทความ
วิจัย

พรรัตน์ ดํารุง.

Cambodians Dancing beyond
Borders: Three
Contemporary Examples

ศูนย์การแปลฯ 03. บทความ
วิจัย

Poonlarp, T., and
Luksaneeyanawin
, S.
Poonlarp, T.,
and
Luksaneeyanawi
n, S.

Translating expressive
intensifiers so and very into
Thai: a Corpus-based Study.
The Translation of
Expressive Meaning: A
Linguistic Approach to the
Cross-Language Semantic
Aspects of Intensifiers.

ศูนย์การแปลฯ 03. บทความ
วิจัย

Thoughts. (Octorber 2009) :
Proceeding for The MICOLAC,
Universiti Putra Malaysia, May
1-4, 2009.
Thoughts, 2009: 93-115.

CU-TU Conference Prodeeding

Thoughts. (October 2009) :
Manusya: Journal of
Humanities 12.1 (2009): 5372.
Teri Shaffer Yamada (ed.).
Modern Short Fiction of
Southeast Asia: A Literary
History. Ann Arbor, Michigan:
Association for Asian Studies,
2009: 43-77.
Stephanie Burridge and Fred
Frumberg. Beyond the
Apsara: Celebrating Dance in
Cambodia. India: Routledge,
2009.
Thoughts, 2009.
Proceedings from the 12th
International Conference on
Translation, 2009: The
Sustainability of the Translation
Field, pp. 547-558. Kuala Lumpur:
Malaysian Translators Association.

ผลงานวิชาการอืนๆ ทีได้ รับการตีพมิ พ์ 17 รายการ
ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

ประเภท
ผลงาน
04.
งานวิจัย

ผู ้แต่ง

ชือเรือง

พิมพลักษณ์

ดวงเนตร วงศ์ประทีป
(หลัก), พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์ (ร่วม),
จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
(ร่วม), เนณุภา สุภเวชย์
(ร่วม), อรนุช เศวตรัตน
เสถียร (ร่วม).

โครงการประมวลข ้อมูลผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพืนฐาน (O-NET) ช่วงชันที 3
ประจําปี การศึกษา 2551

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552
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ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

ปรัชญา

ประเภท
ผลงาน
02.
บทความ
วิชาการ

ผู ้แต่ง

ชือเรือง

วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์.

ั มูลศิลป์ (บรรณาธิการ).
ใน วุฒช
ิ ย
สายธารแห่งความคิด 3.
กรุงเทพฯ: กองทุนเพือวิชาการวรุณ
ยุพา สนิทวงศ์ฯ, 2552.
ปรัชญาภาษา
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
ปรัชญาภาษา
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เรืองเล่า อัตลักษณ์ และชุมชนใน ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นั กวิจัยใหม่
วรรณกรรมสตรีนอกกระแสหลัก
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
การเดินทางข ้ามพรมแดน จาก
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์แห่ง
่ ผ่นฟิ ลม
วรรณกรรมสูแ
์ โธมัส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
มันน์ "ความตายทีเวนิส".
วัฒนธรรมไส ้กรอก – ว่าด ้วยเรือง ใน: พรสรรค์ วัฒนางกูร
กินของคนเยอรมัน
(บรรณาธิการ), วันวาระ-สาระนานา
, หนั งสือทีระลึกแจกในงาน “คืนสู่
เหย ้า ชาวต.อ.” , 6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2552, สมาคมนั กเรียนเก่า
เตรียมอุดมศึกษาในพระบรม
ราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552, 97-105.
วัลคือเรอ Walk&uuml;re - จาก มติชนสุดสัปดาห์ (27 มีนาคม - 2
ยุทธการลอบสังหารฮิตเลอร์
เมษายน 2552): 69-70.
กลับสู่ เทพปกรณั มแห่งชนเผ่า
แกร์มาเนิน
่ ํานาจของฮิตเลอร์ 1 มติชนสุดสัปดาห์ (2-9 เมษายน
หนทางขึนสูอ
2552): 69-70.
Transcending Boundaries:
ความเป็ นจีนกับจินตนาการที
ขัดแย ้งกันของรัฐและมวลชน

01. หนั งสือ
- ตํารา
01. หนั งสือ
- ตํารา
04.
งานวิจัย
01. หนั งสือ
- ตํารา

โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์
โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.
อาจารย์ ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร.
พรสรรค์ วัฒนางกูร.

02.
บทความ
วิชาการ

พรสรรค์ วัฒนางกูร.

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

02.
บทความ
วิชาการ

พรสรรค์ วัฒนางกูร.

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก /
สเปน
ภาษา
ตะวันตก /
สเปน
ภาษา
ตะวันออก /
เวียดนาม

02.
บทความ
วิชาการ
02.
บทความ
วิชาการ
02.
บทความ
วิชาการ
05. งาน
แปล

พรสรรค์ วัฒนางกูร.

ภาษาไทย

01. หนั งสือ สุกญ
ั ญา สุจฉายา
- ตํารา
และศิราพร ณ
ถลาง
01. หนั งสือ อิงอร สุพันธุว์ ณิช.
- ตํารา

นอนนะจ๊ะคนดี

04.
งานวิจัย

การสร ้างแผนทีแนวแบ่งเขต
ภาษาระหว่างภาษาไทยถินกลาง
และภาษาไทยถินอืนด ้วยระบบ
สารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์

ปรัชญา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

ภาษาไทย
ภูมศ
ิ าสตร์

05. งาน
แปล
02.
บทความ
วิชาการ

พิมพลักษณ์

พรสรรค์ วัฒนางกูร.

่ ํานาจของฮิตเลอร์ 2 มติชนสุดสัปดาห์ (10-16 เมษายน
หนทางขึนสูอ
2552): 69-70.

พรสรรค์ วัฒนางกูร.

่ ํานาจของฮิตเลอร์ 3 มติชนสุดสัปดาห์ (17-23 เมษายน
หนทางขึนสูอ
2552): 69-70.

มานูเอล ปุช
(เขียน), สถาพร
ทิพยศักดิ (แปล)
หลุยส์ เซปุลเบดา
(เขียน), สถาพร
ทิพยศักดิ (แปล)
มนธิรา ราโท.

ริมฝี ปากนาง

กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์ผเี สือ,
2552.

บันทึกรักนั กฆ่าผู ้อ่อนไหว

กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์ผเี สือ,
2552.

ผลงานเรือง บันทึกจากในคุก
ของโฮจิมน
ิ ห์

มนธิรา ราโท, "ผลงานเรือง บันทึก
จากในคุก ของโฮจิมน
ิ ห์" ใน
ธัญญาทิพย์ ศรีพนา (บรรณาธิการ)
เวียดนามหลากมิต.ิ สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552. หน ้า 127-155.
กรุงเทพฯ : นานมีบค
ุ๊ ส์คด
ิ ดี, 2552.

ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนา
รัตน์

เลือมลายสายรุ ้ง.

พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552.
รายงานวิจัย, พฤษภาคม 2552
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2.2.5 ดานบริการวิชาการ
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ 57 โครงการ มีผรู้ ับบริ การจํานวน 4,154 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 3 โครงการ มีผรู้ ับบริ การจํานวน 4,595 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้นี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึงให้บริ การงานแปล 1,490 รายการ
โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ 57 โครงการ
ลําด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชือโครงการ
หน่วยบริการงานแปล (8940 ชม.) (งานแปล 1,490 รายการ)
ฝึ กพืนฐานการละครสําหรับบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมีจํากัด
อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2551
อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2551
อบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2551
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการสือสาร ปลายปี 2551
อบรมภาษาญีปุ่ นสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2551
อบรมภาษามาเลย์สําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2551
อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2551
อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2551
อบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2551
อบรมพืนฐานไวยากรณ์องั กฤษ ปลายปี 2551
เสริมความรู ้ภาษาฝรังเศสรายบุคคล
อบรมภาษาจีนสําหรับพนั กงานหน่วยธุรกิจการค ้าระหว่างประเทศ
ปตท.
ฝึ กนั กแสดงกลุม
่ ย่อย***
ฝึ กนั กแสดงรายบุคคล***
อบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ รุน
่ ที 1/2552**
อบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ รุน
่ ที 2/2552**
อบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ รุน
่ ที 3/2552*
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการสือสาร ต ้นปี 2552**
อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2552
อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2552
อบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2552
อบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ ต ้นปี 2552**
อบรมภาษารัสเซียพืนฐานสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2552
อบรมภาษาเวียดนามสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2552
อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2552
อบรมสนทนาภาษาญีปุ่ นสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2552
อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2552
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการนํ าเสนองาน ต ้นปี 2552
อบรมการฝึ กออกเสียงภาษาอังกฤษ ต ้นปี 2552**
อบรมพืนฐานไวยากรณ์องั กฤษ ต ้นปี 2552
อบรมการแปลเอกสารทางกฎหมายเบืองต ้น (อังกฤษ-ไทย)
สําหรับบุคคลภายนอก
อบรมการแปลเบืองต ้น (อังกฤษ-ไทย) สําหรับบุคคลภายนอก
อบรมเทคนิคการล่ามพูดตามเบืองต ้น (อังกฤษ-ไทย) สําหรับ
บุคคลภายนอก
เตรียมอังกฤษ
ภาษาอิตาเลียนสําหรับผู ้ปฏิบต
ั งิ านสปา
ภาษาหน ้าร ้อนทีอักษรจุฬา
อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552*
อบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552
อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552
อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552*
อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552
อบรมสนทนาภาษาญีปุ่ นสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552
อบรมภาษาเวียดนามสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552
อบรมภาษามาเลย์สําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552
อบรมภาษารัสเซียพืนฐานสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2552*

ระยะเวลาทีจ ัด
1 ต.ค.51-30 ก.ย. 52
ต.ค. 51
13 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
13 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
13 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
13 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
18 ต.ค.-15 พ.ย. 51
18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
18 ต.ค.-27 ธ.ค. 51
ธ.ค. 51
ม.ค.-ก.พ.52

จํานวนผูร้ ับบริการ
1490
20
42
73
114
101
33
4
45
44
11
93
1
15

1 ม.ค.-30 ก.ย. 52
1 ม.ค.-30 ก.ย. 52
19 ม.ค.52-5 ก.พ.53
25 พ.ค.52-21 มิ.ย.53
28 ก.ย. 52-15 ต.ค.53
19 ม.ค.-20 ก.พ. 52
19 ม.ค.-28 มี.ค. 52
19 ม.ค.-27 มี.ค. 52
19 ม.ค.-28 มี.ค. 52
20 ม.ค.-10 มี.ค. 52
24 ม.ค.-28 มี.ค. 52
24 ม.ค.-28 มี.ค. 52
24 ม.ค.-28 มี.ค. 52
24 ม.ค.-28 มี.ค. 52
24 ม.ค.-28 มี.ค. 52
24 ม.ค.-21 ก.พ. 52
24 ม.ค.-28 มี.ค. 52
24 ม.ค.-28 มี.ค. 52
2 มี.ค.-3 เม.ย. 52

167
181
39
61
81
57
101
26
13
14
67
52
45
15
23
60
14

2 มี.ค.-3 เม.ย. 52
7 มี.ค.-25 เม.ย. 52

19
15

9-20 มี.ค. 52
26 มี.ค.-7 พ.ค. 52
20 เม.ย.-15 พ.ค. 52
15 มิ.ย.-26 ส.ค. 52
15 มิ.ย.-26 ส.ค. 52
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52

17
11
68
78
128
94
69
66
42
16
4
17
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ลําด ับ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชือโครงการ
อบรมพืนฐานไวยากรณ์องั กฤษ กลางปี 2552
อบรม Pronunciation Clinic สําหรับบุคคลภายนอก กลางปี
2552**
อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทัวไป (ต่างประเทศ) รุน
่ 32/2552*
อบรมภาษาเวียดนามรายบุคคล
อบรมภาษาเวียดนามรายบุคคล ขันพืนฐาน 2
อบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ (Intensive Thai
Program 3/2551
อบรมภาษาไทยสําหรับนั กศึกษามหาวิทยาลัยไดโต บุงกะ*
อบรมทางวิชาการเรือง ปริทัศน์ประเทศไทยกับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
่ อ
่ งทางธุรกิจ
บรรยายเรืองความสําคัญของแม่นําเจ ้าพระยาสูช
ท่องเทียว**
ให ้ความรู ้ด ้านการท่องเทียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา*

ระยะเวลาทีจ ัด
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52
20 มิ.ย.-22 ส.ค. 52

จํานวนผูร้ ับบริการ
50
20

20 มิ.ย.-29 พ.ย. 52
มิ.ย.-ก.ค. 52
ส.ค. 52
6 ต.ค.51-26 ต.ค.52

84
1
1
110

28 ก.ย. - 16 ต.ค. 52
8-15 ก.ค. 52

12
10

18 ก.ย. 52

70

26 ก.ย. 52

50
4,154

หมายเหตุ
* หมายถึง อยูร่ ะหว่างดําเนินโครงการยังไม่ได้ปรับปรุ ง
** หมายถึง ปรับปรุ งแล้ว รอทําเกิดขึนจริ ง
*** หมายถึง ยกเลิกโครงการอบรม
โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 3 โครงการ
ลําด ับ
1
2
3

ชือโครงการ
ภาษาพาเทียววันเดียวจบ**
เทศกาลละครสารนิพนธ์และศิลปนิพนธ์
ละครประจําภาคต ้น ปี การศึกษา 2552 เรือง นางฟ้ านิรนาม

ระยะเวลาทีจ ัด
14-28 มี.ค. 52
14 ม.ค.-8 ก.พ. 52
18-30 ส.ค. 52

จํานวนผูร้ ับบริการ
676
100
3,819

4,595
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2.2.6 ดานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศทีมีสญั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 2 สัญญา
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่ วมมือ สร้างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือมความสัมพันธ์ ฯลฯ อาจารย์ 12 คน ไป





เจรจาสร้างความร่ วมมือ 11 ครัง
ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนจากต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่ วมมือ สร้างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือมความสัมพันธ์ ฯลฯ 15
รายการ
ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนจากต่างประเทศเดินทางมา เพือวิจยั หรื อร่ วมกิจกรรมวิชาการ 28 รายการ
นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟั ง 20 คน
นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟั ง 24 คน

มหาวิทยาลัย/สถาบันต่ างประเทศทีมีสัญญาความร่ วมมือระดับคณะ 2 สั ญญา
No.
1

University/Association
มหาวิทยาลัยฮานอย

Date of Signing
ตังแต่ 1 ต.ค.51

Expiry Date
-

-

Validity

2

Faculty of Cultural
Sciences LudwigMaximilians-Universität
München (LMU),
Munich, Germany

4-Aug-09

4-Aug-13

5

Activities
ิ เอก
แลกเปลียนนิสต
สเปนคณะอักษรศาสตร์
และนั กศึกษาเอกสเปน
มหาวิทยาลัยฮานอย
Exchanges Students,
Information,
Academic Materials
Exchange

ผู้บริหาร/ผู้แทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่ วมมือ สร้ างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือมความสั มพันธ์ ฯลฯ อาจารย์ 12 คน ไปเจรจาสร้ างความ
ร่ วมมือ 11 ครัง
ภาควิชา

ชืออ.

ชือการประชุม

ประเทศ

หน่วยงานทีจัด/เยือน

วันเวลาทีจัด

ศูนย์การแปลฯ ศ.ถนอมนวล โอเจริญ
อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณหเรือง
เดช
อ.ดร.หนึงหทัย แรง
ผลสัมฤทธิ

ดูงานด ้านการสอนและทดสอบ
วิชาชีพล่ามและเชือมสัมพันธ์
ไมตรี

จีน

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

27-31
ต.ค.51

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากา
นนท์

เจรจาธุรกิจเชิงวิชาการในนาม
คณะผู ้บริหารสถาบันไทย
ศึกษา จุฬาฯ "โครงการวิวัฒน์
ไทยศึกษานานาชาติ เพือการ
พัฒนาสังคมไทย"

ญีปุ่ น
และ
เกาหลี

7-15 พ.ค.
52

โครงการส่งคณาจารย์ไปหารือ
การแลกเปลียนทางวิชาการ
และดูงานการศึกษากับ
หน่วยงานทีเกียวข ้อง ณ กรุง
ปั กกิง (มหาวิทยาลัยปั กกิง)
นครเซียงไฮ ้ (มหาวิทยาลัย
Fudan) และนครหนานจิง
(มหาวิทยาลัยหนานจิง)

จีน

Registered Non-Profit
Organization Asia
SEED ประเทศญีปุ่ น
และ Pusan University
of Foreign Studies
Institute of Southeast
Asian Studies ประเทศ
เกาหลี
ได ้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
ให ้ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ เรือง
ศิลป์
อ.ดร.ธนาพล ลิม
อภิชาต
อ.ดร.วิลลา วิลย
ั ทอง
อ.ดร.วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์

4–11
ก.ค.52

90
ชืออ.

ชือการประชุม

ประเทศ

ภาษา
ตะวันออก

ภาควิชา

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิ
รุฬหการ

พูดคุยเรืองสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างคณะอักษรศาสตร์

เยอรมนี

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากา
นนท์

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากา
นนท์

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากา
นนท์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ตรา
ภรณ์

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากา
นนท์

ภาษาไทย

รศ.สุจต
ิ รา จงสถิตย์
วัฒนา

ศิลปการละคร

รศ.นพมาส แววหงส์

หน่วยงานทีจัด/เยือน

มหาวิทยาลัย LMU
(Ludwig-MaximiliansUniversitat Munchen)
โครงการความร่วมมือทาง
อินเดีย หลักสูตรการจัดการทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
วัฒนธรรม บัณฑิต
ต่างประเทศ
วิทยาลัย
ดูงานและเจรจาความร่วมมือ
จีน
Centre of Buddhist
กับสถาบันต่างๆ ทีเกียวข ้องกับ
Studies, The
งานวิจัยไทยศึกษา
University of Hong
Kong และ Zhejiang
Gongshang University
ดูงานและเจรจาความร่วมมือ
จีน
Centre of Buddhist
กับสถาบันต่าง ๆ ทีเกียวข ้อง
Studies, The
กับงานวิจัยไทยศึกษา
University of Hong
Kong และ Zhejiang
Gongshang University
ได ้รับมอบหมายจากรอง
อินโดนีเ The 3rd Meeting on
อธิการบดีให ้เข ้าร่วมประชุม
ซีย
Mobility Programme
The 3rd Meeting on
in IndonesiaMobility Programme in
Malaysia-Thailand
Indonesia-MalaysiaThailand ในฐานะตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย เพือหารือและ
เตรียมการดําเนินโครงการ
แลกเปลียนนั กศึกษาระหว่าง
กัน
โครงการเจรจาทางธุรกิจเพือ
จีน
College of Tourism &
สร ้างความร่วมมือทางวิชาการ
Urban, Zhejiang
ประเทศจีน
Gongshang University
เจรจาความร่วมมือด ้านการวิจัย
จีน
ได ้รับเชิญจาก Zhejiang
และวิชาการระหว่างสถาบัน
Gongshang University
ไทยศึกษากับ Zhejiang
โดยได ้รับการสนั บสนุน
Gongshang University
จากสํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย
(สกว.) ในโครงการ
วิวัฒน์ไทยศึกษา
นานาชาติเพือการพัฒนา
สังคมไทย (ENITS)
การหารือเรือง การจัดเทศกาล สหรัฐอเ
ภาพยนตร์แห่งฮาวาย
มริกา

วันเวลาทีจัด
6 ก.ค. 52

6-10 ก.ย.
52
2-8 ธ.ค.
52

2-8 ธ.ค.
52

7–9 ธ.ค.
52

23-28
ม.ค. 53
23–28
ม.ค.53

5-9 ก.ค.
53

ผู้บริหาร/ผู้แทนจากต่ างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่ วมมือ สร้ างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือมความสั มพันธ์ ฯลฯ 15 รายการ
มหาวิทยาล ัย/
สถาบ ัน/องค์กร

ประเทศ

ชือ-สกุล ของ
อาค ันตุกะหรือ
ห ัวหน้าคณะ

The National Institute
of the Korean
Language

เกาหลี

Mr.Lee,Seungjae

ประธานชมรมใจถึงใจ

ญีปุ่ น

คุณเรโกะ ชิโมซา
วะ พร ้อมสมาชิก

ว ัตถุประสงค์ของการมาเยือน

พูดคุยแลกเปลียนเกียวกับการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในปั จจุบน
ั พร ้อมทังได ้เจรจาถึง
ทิศทางและแนวโน ้มความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ของเกาหลี และคณะอักษรศาสตร์
เข ้าเยียมคารวะ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรฬ
ุ หการ
และให ้ความช่วยเหลือในการบูรณะห ้องสมุด
พร ้อมทังบริจาคเงินและสิงของจํานวนมาก
่ งสอน
แก่โรงเรียนในจังกวัดแม่ฮอ

ว ันที/
ช่วงว ันที
มาเยือน
17-พ.ย.51

17-พ.ย.51

91
มหาวิทยาล ัย/
สถาบ ัน/องค์กร
ผู ้เชียวชาญทางด ้าน
สุนทรียศาสตร์และ
ปรัชญาตะวันตกสมัย
ปั จจุบน
ั มหาวิทยาลัยตูรน
ิ
เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐคิวบาประจํา
ประเทศไทย
เอกอัครราชทูตรเยอรมัน

คณบดีคณะมนุศาสตร์
และรองคณบดี /
Airlangga University
Department of Linguistics
and Language
Development San Jose
state University
Director / International
Marketing and
Pathways University of
New England
เอกอัครราชทูตอาร์เจนติ
น่าประจําประเทศไทย
เอกอัครราชทูตเยอรมัน
ประจําประเทศไทย
Director of Humanities
and SocialSciences
Research / National
University
of Singapore
University at Buffalo
The State University
of
New York
ProgramOfficer
Planning
Department / The
Sumitomo Foundation
Director / Toyo Eiwa
University

ประเทศ

อิตาลี

ชือ-สกุล ของ
อาค ันตุกะหรือ
ห ัวหน้าคณะ

ว ัตถุประสงค์ของการมาเยือน

Dr.Paolo Euron

เพือปรึกษาหารือเกียวกับความเป็ นไปได ้ของการ
มีความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในอนาคต โดย
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2551
Dr.Paolo Euron จะร่วมสอน และบรรยายพิเศษ
รายวิชาของภาควิชาปรัชญา
คิวบา
ฯพณฯ นาย ลาซา เพือหารือเรืองความเป็ นไปได ้ในการจัดกิจกรรม
โร เฮอร์เรอรา
วิชาการและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างคณะอักษร
มารัตเิ นซ
ศาสตร์และสถานทูตคิวบา
เยอรมัน
H.E. Hanns
เพือมอบหนั งสือภาษาเยอรมันและร่วมหารือเรือง
Schumacher
ความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์และ
สถานทูตเยอรมันในด ้านวิชาการ
อินโดนีเซีย Professor Dr.
เพือหารือเรืองความร่วมมือกับคณะฯ
Aribowo พร ้อม
รองคณบดี 4ท่าน
สหรัฐ
Dr.Thom
มาเยียมเยียนภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษร
อเมริกา
Huebner
ศาสตร์

ว ันที/
ช่วงว ันที
มาเยือน
ภาค
การศึกษา
ปลาย ปี
การศึกษา
2551
4-ธ.ค.-51

15-ธ.ค.51
6-ก.พ.-52

พ.ค.52ต.ค.52

ออสเตร
เลีย

-

หารือเกียวกับ การทําวิจัยร่วมกัน

11-มิ.ย.52

อาร์เจนติ
น่า
เยอรมัน

Felipe Frydman

ิ ปวัฒนธรรมอาร์เจนติน่าแก่
เพือเผยแพร่ศล
ิ คณะอักษรศาสตร์
คณาจารย์และนิสต
เยือนคณะอักษรศาสตร์ และเพือบรรยายใน
หัวข ้อ “Germany and the European Union:
20 Years after the Fall of the Berlin Wall”
พบปะแนะนํ าตัว และหารือทางวิชาการ

23-มิ.ย.52
26-มิ.ย.52

Dr. Hanns
Schumacher

สิงคโปร์

Prof.Prasenjit
Duara

สหรัฐ
อเมริกา

Thomas W.
Burkman

พบ รศ.ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม เพือพบปะ
พูดคุยแลกเปลียนเรืองความสัมพันธ์ไทย-ญีปุ่ น

ญีปุ่ น

Mr.Masahiro
Watanabe

พบปะและพูดคุยเรืองทุน และการทําวิจัย
เรืองการศึกษาในญีปุ่ น

19-24
ส.ค. 52

ญีปุ่ น

Associate
Professor Dr.
Yoshikawa Kenji
and Professor
Yuko Takeshi
Akiko
MaruyamaTAKIGUCHI

เจรจาหาแนวทางในการสร ้างเสริมกิจกรรม ความ
ร่วมมือในโครงการแลกเปลียนอาจารย์และ
โครงการวิจัยร่วมกัน

24-ส.ค.52

แวะมาหารือทางด ้านวิชาการ /วิจัยกับภาควิชาฯ

28-ก.ย.52

Associate Professor /
ญีปุ่ น
Faculty of International
Relations, Daito Bunka
University

16-ก.ค.52

4-ส.ค.-52
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ผู้บริหาร/ผู้แทนจากต่ างประเทศเดินทางมา เพือวิจัยหรือร่ วมกิจกรรมวิชาการ 28 รายการ
มหาวิทยาล ัย/
สถาบ ัน/องค์กร

ประเทศ

ชือ-สกุล ของ
อาค ันตุกะหรือ
ห ัวหน้าคณะ

ว ัตถุประสงค์ของการมาเยือน

Osaka University

ญีปุ่ น

University of
California Berkeley

สหรัฐ
อเมริกา

Mr. Massashi
Okada
Mr.Arjun
Subrahmaniam

Yale University

สหรัฐ
อเมริกา
สหรัฐ
อเมริกา

Mr.Eugene
Ford
Mr.Samson
Lim

สหราช
อาณาจักร

Ms.Maria Kekki

ญีปุ่ น

Dr.Kiyokazu
Washida

บรรยายพิเศษเรือง “The Meaning of Waiting”

31-ต.ค.51

ญีปุ่ น

Tadashi
Matsumoto

ขอสัมภาษณ์

13-พ.ย.51

มาบรรยายเรือง Transitivity and case marking
in Ao and other languages of Nagaland
ร่วมงานส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับ
ิ ของสาขาฯ และนิสต
ิ จากคณะอืน ๆ ทีเรียน
นิสต
ภาษาเยอรมันเป็ นวิชาเลือก

21 พ.ย.
51
16-ธ.ค.51

Cornell University

School of Oriental and
African Studies,
University
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
โอซากา (ผู ้ก่อตัง
“Clinical philosophy”
เพือใช ้ปรัชญานํ าทาง
ชีวต
ิ ปั จจุบน
ั )
Senior
Journalist/News Editor
/ Kyodo New Agency
ผู ้เชียวชาญพิเศษLa
Trobe University
สถานทูตเยอรมัน
สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
และสถานทูตออสเตรีย

ออสเตรเลีย Alec R.Coupe
เยอรมัน
สวิตเซอร์
แลนด์
ออสเตรีย

ขอคําปรึกษาในการทําวิจัย

ว ันที/
ช่วงว ันที
มาเยือน

ขอคําปรึกษาในการทําวิจัย
1 มิ.ย. 52 - หารือแลกเปลียนความคิดเห็น
ทางด ้าน ปวศ.การเมืองไทยร่วมสมัย
22 มิ.ย. 52 - เข ้าร่วมการสัมมนาบัณฑิตศึกษา
และหารือทางวิชาการ
ขอคําปรึกษาในการทําวิจัย
ขอคําปรึกษาในการทําวิจัย
1 มิ.ย. 52 - หารือแลกเปลียนความคิดเห็น
ทางด ้าน ปวศ.การเมืองไทยร่วมสมัย
22 มิ.ย. 52 - เข ้าร่วมการสัมมนาบัณฑิตศึกษา
และหารือทางวิชาการ
ขอคําปรึกษาในการทําวิจัย

Frau Elke Tiedt
ทูตวัฒนธรรมจาก
สถานทูตเยอรมัน
Herr F. Milan ทูต
วัฒนธรรมจาก
สถานทูต
สวิตเซอร์แลนด์
และ Herr Arnold
Obermayr ทูต
วัฒนธรรมจาก
สถานทูตออสเตรีย
Prof.Satoshi
มาบรรยายเรือง International CognitiveUehara
Typological Linguistics WorkshopII

ผู ้เชียวชาญ
พิเศษ/Tohoku
University
ผู ้เชียวชาญ
พิเศษ/Tohoku
University

ญีปุ่ น
ญีปุ่ น

Prof.Toshio
Ohori

Professor emeritus /
Department of History
University of Oslo
Institute of Southeast
Asian Studies,
Singapore
Waseda University

นอร์เวย์

Professor Jarle
Simensen

สิงคโปร์
ญีปุ่ น

ผู ้เชียวชาญ
พิเศษ/School of
Modern Languages

ฮ่องกง

ก.ย
มิ.ย
ก.ย
มิ.ย

5152
5152

ก.ย
มิ.ย
ก.ย
มิ.ย

5152
5152

ก.ย 51มิ.ย 52

22-24
ธ.ค. 51

22 ธ.ค. 52 - มาบรรยายเรือง International
Cognitive- Typological Linguistics
WorkshopII
24 ธ.ค. 52 - บรรยายเรือง Metaphor for
interpersonal relationship a contrastive
study between English and Japanese
หารือแลกเปลียนข ้อคิดเห็นด ้านการเรียนการสอน
ประวัตศ
ิ าสตร์

26 ธ.ค.
51

Dr.Michael
Montesano

หารือโครงการวิจัย

ม.ค. 52

Professor Eiji
Murashima
Vincie Ho

หารือการจัดประชุมบัณฑิตศึกษา

ม.ค. 52

บรรยายเรือง “On correspondence and
mismatch:A study of the tone-melody
interface in contemporary Cantonese and

9 ม.ค.52

22-24
ธ.ค. 51
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มหาวิทยาล ัย/
สถาบ ัน/องค์กร
and Cultures, The
University of Hong
Kong
ผู ้เชียวชาญ
พิเศษ/Lancaster
University
Director, Visiting
Fellow สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาฯ / Social
Development, Asia
and the Pacific,
United Nation.
ผู ้เชียวชาญพิเศษ/
University of
Connecticut and
Haskins Laboratories

ประเทศ

ชือ-สกุล ของ
อาค ันตุกะหรือ
ห ัวหน้าคณะ

ว ัตถุประสงค์ของการมาเยือน

ว ันที/
ช่วงว ันที
มาเยือน

Thai pop songs”
อังกฤษ

Prof.Geoffrey
Leech

บรรยายเรือง “Current trends in research on
linguistic politeness”

13-16
ม.ค.52

สหรัฐ
อเมริกา

Dr.Edward Van
Roy

16 ม.ค. 52 - บรรยายพิเศษเรือง “Lao War
Captives in Bangkok in the 19th Century”
22 มิ.ย. 52 - เข ้าร่วมการสัมมนาบัณฑิตศึกษา
และหารือทางวิชาการ

16 ม.ค.
52 22
มิ.ย. 52

สหรัฐ
อเมริกา

Prof. Arthur S.
Abramson

ก.พ. 52

Kyoto University

ญีปุ่ น

University of
Copenhagen
Brown University

เดนมาร์ก

Professor
Yoshifumi
Tamada
Prof.Soren
Ivarsson
Professor Dr.
Wanni
Wibulswasdi
Anderson

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

Director of Graduate
School /University of
Berkeley
ผู ้ช่วย
เอกอัครราชทูต/
สถานทูตอเมริกา
ประจําประเทศไทย
Professor /Universität
Stuttgart

สหรัฐ
อเมริกา

Prof.Dr.Doroth
y Hale

สหรัฐ
อเมริกา

Mr.Scott
Rolston

Visiting Professor ประจําศูนย์ไทยศึกษา และ
เปิ ดสอนรายวิชา ชือ Ethnonationalism:
Thailand and Myanmar ในหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
ิ จากหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และนิสต
ศึกษา ลงทะเบียนเรียนจํานวนประมาณ 20 คน
การบรรยายในหัวข ้อ “On Beauty as
Beautiful?: The Problem of Novelistic
Aesthetics, By Way of Zadie smith”
เข ้าร่วมการสัมมนาบัณฑิตศึกษา
และหารือทางวิชาการ

เยอรมัน

Prof.Dr.Folker
Reichert

มาทําการสอนทีสาขาวิชาเยอรมัน เป็ นวิทยากร
มาบรรยายในหัวข ้อ ประวัตศ
ิ าสตร์และเยอรมัน

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การต่างประเทศ

สหรัฐ
อเมริกา

Hillary Clinton

Ph.D.Candidate
/Cornell University
ผู ้เชียวชาญด ้านวรรณคดี
ญีปุ่ น / Notre Dame
Seishin University

สหรัฐ
อเมริกา
ญีปุ่ น

Quentin
Pearson
Prof. Keisuke
Unno

ปาฐกถา เรือง “U.S. Foreign Policy, U.S. Thai Relations, U.S. Policy toward Asia, and
Other Current Events”
หารือแลกเปลียนความคิดเห็นทางด ้าน ปวศ.

ผู ้เชียวชาญด ้านศัพทวิ
ทยาภาษาญีปุ่ น

สหรัฐ
อเมริกา

ศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ ดร.
A.E.Backhouse

นั กวิจัยอาคันตุกะ

1-31 ส.ค.52 - เป็ นวิทยากรบรรยายในรายวิชา
ิ
2223632 วรรณคดีญปุ่ี นคลาสสิค 2 ให ้นิสต
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญีปุ่ น
26 ส.ค. 52 - มาบรรยายพิเศษ เรือง “Softening
Dharma Teachings of Buddha : On The
Reception of Buddhist Sutra Translated into
Chinese and Traditional Japanese Poem”
ิ และบุคคลทีสนใจเข ้าฟั ง วัน
ให ้แก่อาจารย์ นิสต
พุธที 26 สิงหาคม พ.ศ
มาสอนในรายวิชา 2223741 Selected Topics
ิ
in Teaching Japanese Grammar ให ้แก่นส
ิ ต
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ิ
ภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาต่างประเทศ และ นิสต
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาภาษา
และวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)

มี.ค 52
1 มิ.ย.-5
ส.ค.52
ภาคต ้น ปี
การศึกษา
2552

17-มิ.ย.52
22-มิ.ย.52
15 ก.ค.14 ส.ค.
52
22-ก.ค.52
22-ก.ค.52
1-31 ส.ค.
52

9 ส.ค.– 6
ก.ย.52
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นิสิตต่ างชาติทศึี กษาแบบไม่ รับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 20 คน
No.

ชือ-สกุล (ไทย/
อังกฤษ)
Ms.Chen Jingyi

ช่วงเวลาทีศึกษา

ระดับ

06/51 - 03/52

โท

ชือโครงการศึกษา/
วิจัย (ถ ้ามี)
-

04/51 - 03/52

เอก

-

3

น.ส.นั ทซุก ิ มัทซูอ ิ
Miss Natsuki Matsui
Ms.Satomi Imai

06/52 - 03/53

ตรี

4

Ms. Cho Hui Kim

06/52 - 03/53

ตรี

ิ แลกเปลียน
นิสต
สาขาวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์
โครงการแลกเปลียน

5

Mr. Hiroaki Sengoku

06/52 - 03/53

โท

-

6

Mr. Daichi
Yamamoto
Ms.Satomi Imai

06/52 - 03/53

ตรี

โครงการแลกเปลียน

06/52 - 03/53

ตรี

โครงการแลกเปลียน

1
2

7
8
9
10
12

13

Mr. Yasuhito
Takeuchi
Mr. Toshihiko Sato

06/52 - 03/53

ตรี

โครงการแลกเปลียน

06/52 - 03/53

ตรี

โครงการแลกเปลียน

Ms. Hyo Jeong
Yum
Mr. Zhu Tao

06/52 - 03/53

ตรี

โครงการแลกเปลียน

06/52 - 03/53

โท

06/52 - 03/53

โท

Miss Chen Wenwen

14

Miss Nie Wen

06/52 - 03/53

โท

15

Miss Li Fang

06/52 - 03/53

โท

16

Miss Wu Wanyu

06/52 - 03/53

โท

17

Mr. Yang Song

06/52 - 03/53

โท

18

Miss Wang Wei

06/52 - 03/53

โท

19
20

Miss Akiko kakuta
Mr. Noah Keone
Viernes

06/52 - 03/53
06/52 - 03/53

โท
เอก

ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ และ
วิชาการ ไทย - จีน
ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ และ
วิชาการ ไทย – จีน
ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ และ
วิชาการ ไทย – จีน
ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ และ
วิชาการ ไทย – จีน
ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ และ
วิชาการ ไทย – จีน
ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ และ
วิชาการ ไทย – จีน
ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ และ
วิชาการ ไทย - จีน
โครงการแลกเปลียน

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด

ประเทศ

มหาวิทยาลัยชนชาติยน
ู
นาน
ม.Kwansei Gakuin

จีน
ญีปุ่ น

Gakushuin University

Japan

Hankuk University of
Foreign Studies
naruto University of
Education
Osaka University of
Foreign Studies
Osaka University of
Foreign Studies
Osaka University of
Foreign Studies
Osaka University of
Foreign Studies
Hankuk University of
Foreign Studies
มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศปั กกิง

เกาหลี
ญีปุ่ น
ญีปุ่ น
ญีปุ่ น
ญีปุ่ น
ญีปุ่ น
เกาหลี
จีน

มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศปั กกิง

จีน

มหาวิทยาลัยปั กกิง

จีน

มหาวิทยาลัยชนชาติยน
ู
นาน

จีน

มหาวิทยาลัยชนชาติยน
ู
นาน

จีน

มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศปั กกิง

จีน

มหาวิทยาลัยชนชาติยน
ู
นาน

จีน

Saitami University
University of Hawaii at
Manoa

ญีปุ่ น
อเมริกา
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นิสิตต่ างชาติทศึี กษาแบบรับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 24 คน
ลํา
ดับ
1

ชือ-สกุล (ไทย/
อังกฤษ)
นายยูทากะ โอมิโอกะ/
Mr. Yutaka Tomioka

ช่วงเวลาที
ศึกษา
06/50-03/53

2

นายฟรังซัวส์ ลองเชล
ลา/Mr.Francois
Langella
นส.นั ทซุก ิ มัทซูอ ิ
Miss Natsuki Matsui
นายเกา เหยียน/
Mr.Gao Yan
นายจาโคโม เมาริ

06/51-03/54

โท/
ปี 2

ภาษาศาสตร์(ด ้วยวิธ ี
พิเศษ)

06/52-03/53

เอก/
ปี 1
เอก/
ปี 1
เอก/
ปี 5
โท/
ปี 3
โท/
ปี 3

ภาษาศาสตร์
(research only)
ภาษาศาสตร์ (ด ้วยวิธ ี
พิเศษ)
ไทยศึกษา

เอก/
ปี 3
เอก/
ปี 3
เอก/
ปี 3
โท/
ปี 2
โท/
ปี 2
โท/
ปี 2
โท/
ปี 2
โท/
ปี 2

ไทยศึกษา

นอร์เวย์

ไทยศึกษา

คานาดา

ไทยศึกษา

พม่า

ไทยศึกษา

อเมริกา

ไทยศึกษา

ไต ้หวัน

ไทยศึกษา

ไอซแล
นด์
ญีปุ่ น

3
4
5
6

นายตาน หลี

06/52-03/03
10/48–10/52
06/50–03/54

ระดับ
โท/
ปี 3

หลักสูตร
ภาษาศาสตร์

ทุนการศึกษา(ถ ้ามี)
ศูนย์ความเป็ นเลิศทาง
ภาษา ภาษาศาสตร์และ
วรรณคดีคณะอักษรศาสตร์
ศูนย์ความเป็ นเลิศทาง
ภาษา ภาษาศาสตร์และ
วรรณคดีคณะอักษรศาสตร์

ฝรังเศส
ญีปุ่ น
จีน
อิตาลี

ไทยศึกษา

จีน

7

นายซาร์ ซาร์ มิน ทอร์

06/50–03/54

8

06/50–03/54

9

นางสาวเอลเลอ ออ
ไซม์
นางซาบรินา ชอว์

10

นายเส่ง วิน

06/50-03/54

11

นายโจเอล นาธาเนีล
เอคินส์
นางสาวหย่า-ถิง หยาง

06/51-03/55

ฮร็อน สเตอร์ลอกดอต
ตีร ์
Mr.Hideki Yamamoto

06/51-03/55

15

Miss Soe Thuzar
Myint

06/51-03/55

16

นายเนตรา นูเพน

06/51-03/55

โท/
ปี 2

ไทยศึกษา

17

นางมังกาลา ปราทาน

06/51-03/55

โท/
ปี 2

ไทยศึกษา

18

06/51-03-55

อเมริกา

ไทยศึกษา

สิงคโปร์

ไทยศึกษา

รัสเซีย

ไทยศึกษา

อเมริกา

22

นางซิวหง ฉิน

06/50-03/54

โท/
ปี 2
โท/
ปี 1
โท/
ปี 1
โท/
ปี 1
เอก/
ปี 4

ไทยศึกษา

21

นางสาวรีเบคกา แอนน์
วิคเกอร์
นายแพททริค ออง เป
เหวิน
นางสาวอันนา อันเดรเย
วนา เลชนาวา
นายศิวา แวน แช่เตียว

23

ึ ิ
นายทาคาโทชิ อุสก

06/52-03/56

24

นายเรอิอจ
ี ี โอริอ ิ

06/50-03/54

โท/
ปี 1
โท/
ปี 3

ภาษาญีปุ่ นเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
ึ ษา
พุทธศาสน์ศก

12
13
14

19
20

06/50-03/54

06/51-03/55

06/51-03/55

06/52-03/56
06/52-03/56
06/52-03/56

ไทยศึกษา

ประเทศ
ญีปุ่ น

TICA (Thailand
International
Developmet
Cooperation Agency)

ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

ไทยศึกษา

TICA (Thailand
International
Developmet
Cooperation Agency)
TICA (Thailand
International
Developmet
Cooperation Agency)
TICA (Thailand
International
Developmet
Cooperation Agency)

ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ และวิชาการ
ไทย-จีน

พม่า

พม่า

เนปาล

เนปาล

จีน
ญีปุ่ น
ญีปุ่ น
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2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และผลลัพธดา นความเสีย่ ง

97

98

99

100

101

บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชีวัด (ตัวชีวัดตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน) ปี งบฯ 2552

103

เปรียบเทียบกับเป้ าหมายและผลการดําเนินงาน 3 ปี ทีผ่ านมา
3.2 การประเมิน และวิเคราะห์ ตนเองตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

112

3.3 สรุปผลสั มฤทธิ จุดเด่ น จุดทีควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติทีดี

116

102

103

3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชีว้ ดั (ตัวชีว้ ดั ตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน)
ปงบฯ 2552 เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงาน 3 ปทผี่ า นมา
ในปี งบประมาณ 2552 ได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลตัวชีวัด CU-QA จากหน่วยงานทีเกียวข้องกับตัวชีวัดนันๆ ผลการ
ดําเนินการ มีดงั นี

เสาที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต
ในปี งบประมาณ 2552 คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการเพือพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทังพัฒนาการ
เรี ยนการสอน ดังนี
1. การตรวจประเมินหลักสู ตรตามตัวชีวัด CU-CQA
มีการตรวจหลักสู ตรตามตัวชีวัดของระบบคุณภาพ CU-CQA โดยคณะกรรมการทีคณะได้แต่งตังขึน หลักสู ตรที
ได้รับการตรวจจํานวน 3 หลักสูตร ซึ งเปิ ดใช้มานานกว่า 5 ปี ได้แก่
1.1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2543) ของภาควิชาภาษาไทย
1.2 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)
ของศูนย์ไทยศึกษา
1.3 หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
ของศูนย์วรรณคดีศึกษา
ทังสามหลักสู ตรได้ประเมินตนเองตามตัวชีวัดของ CU-CQA คณะกรรมการฯได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งและพัฒนาแต่ละหลักสูตร
2. การปรับปรุ งหลักสู ตร มีทงหมด
ั
6 หลักสูตร เป็ นระดับปริ ญญาโท 5 หลักสู ตร และระดับปริ ญญาเอก 1 หลักสู ตร
2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2551) ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
2.2 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) ของภาควิชา
ประวัติศาสตร์
2.3 หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) ของภาควิชา
ประวัติศาสตร์
2.4 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) ของภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
2.5 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) ของศูนย์
การแปลและการล่าม
2.6 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2552) ของภาควิชา
ภาษาตะวันตก
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เสาที่ 3 การใหบริการและการสนับสนุน
ตัวชีวัดคุณภาพ
No.
KQI
Ss1
KQI
Ss2
KQI
Ss3
KQI
Ss4
KQI
Ss5
KQI
Ss6
KQI
Ss7
KQI
Ss8
KQI
Ss9
KQI
Ss10
KQI
Ss11
KQI
Ss12
KQI
Ss13
KQI
Ss14
KQI
Ss15

ตัวชีวัดคุณภาพ
ปี งบ 53
15 KQIs
เป้าปี หน้ า
จํานวนผู้รับบริ การทีแสดงความ
14 %
ประทับใจในบริ การ / จํานวนแบบ
ประเมินทังหมด
จํานวนครังในการเข้ าเยียมชมดู
19
งานจากหน่วยงานภายนอก
ระดับความพึงพอใจของ
4.31
ผู้รับบริ การทีมีตอ่ การให้ บริ การ
จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบ
5
ระยะเวลาในการให้ บริ การทีลดลง
ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนอง
1 สัปดาห์
7 วัน
ต่อการร้ องขอ คําร้ อง ข้ อเสนอแนะ
จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนตอน
ั
5
การให้ บริ การทีลดลง
จํานวนขันตอนและ/หรือกฎ และ/
7
หรื อระเบียบทีปรับปรุงเพือเพิม
คุณภาพการให้ บริ การ
จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริ การ
6
ใหม่ๆ
จํานวนช่องทางในการให้ บริ การ
5
ร้ อยละการให้ บริ การ on line / การ
17.5
บริ การทังหมด
ร้ อยละการให้ บริ การ self-service
36.66
/ การบริ การทังหมด
ร้ อยละการให้ บริ การ one stop
10
service / การบริการทังหมด
จํานวนครังและ/หรื อช่องทาง และ/ 7 ช่องทาง/
หรื อวิธีการใหม่ในการสือสารให้
500 ครัง
ข้ อมูลแก่ผ้ รู ับบริ การ
ร้ อยละการลดลงของการใช้
25%
เอกสารของผู้รับบริ การ
จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้ เอกสาร 4 กิจกรรม
ของผู้รับบริ การลดลง

ข้ อมูลปี งบ 52
เป้า
ผล
41%
43.40%

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2551
2550
2549
73.12%
64.80%
78.94%

19

23

27

17

6

3.92

4.00

3.68

4.07

3.45

4

5

2

4

0

1 สัปดาห์
7.75 วัน
5

1 สัปดาห์
7.5 วัน
7

1 สัปดาห์
6 วัน
2

8.6 วัน

1 สัปดาห์

5

6

4

8

4

8

6

8

13

0

5

2

4

5

9

9

7

15

20

30

20

20%

30

32.33

57

20

80%

10

10

0

10%

0

2

1

2

6 ช่องทาง/ 6 ช่องทาง/
30 ครัง
565 ครัง
12.5%

42.5%

40%

10%

10%

3 กิจกรรม

5 กิจกรรม

2

4

2
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ตัวชีวัดความเสี ยง
No.
KRI
Ss1
KRI
Ss2
KRI
Ss3

KRI
Ss4

KRI
Ss5
KRI
Ss6
KRI
Ss7
KRI
Ss8

ตัวชีวัดความเสียง
ปี งบ 53
8 KRIs
เป้าปี หน้ า
ร้ อยละของผู้รับบริ การทีได้ รับผล
0
จากความผิดพลาดของการ
ให้ บริ การ
ร้ อยละจํานวนครังข้ อผิดพลาดใน
0
การให้ บริ การ / จํานวนการ
ให้ บริ การทังหมด
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง
0
เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การที
ต้ องแก้ ไขซํา / ปั ญหาทีต้ องแก้ ไข
ทังหมด
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง
10
เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การที
ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข / ปั ญหาที
ต้ องแก้ ไขทังหมด
จํานวนครังทีผู้รับบริ การร้ องทุกข์10
ร้ องเรี ยน
จํานวนครังความบกพร่องทีพบ
0
จากการสุม่ ตรวจ
จํานวนครังทีไม่สามารถให้ บริ การ
0
ได้ ตามทีกําหนดไว้
จํานวนครังทีเกิดการร้ องเรี ยนเรือง
0
การไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร

ข้ อมูลปี งบ 52
เป้า
ผล
0
10.3%

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2551
2550
2549
0.66%
0
7.69%

0

0.6%

0.66%

0

7.69%

0

0

0

0

0

20

3

0

10.7%

20%

12

9

3

3

15

0

0

0

0

0

0

2

25

0

0

0

0

0

1

0
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เสาที่ 4 งานบริการวิชาการ
ตัวชีวัดคุณภาพ
No.
KQI
Sa1
KQI
Sa2
KQI
Sa3
KQI
Sa4
KQI
Sa5
KQI
Sa6
KQI
Sa7
KQI
Sa8
KQI
Sa9
KQI
Sa10
KQI
Sa11
KQI
Sa12
KQI
Sa13
KQI
Sa14

ปี งบ 53
20 KQIs
เป้าปี 53
จํานวนการบริ การวิชาการทีแล้ วเสร็จ 91/300
(ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ) /
จํานวนบริ การทังหมด
จํานวนการบริ การทีสนองตอบต่อ
300/300
ความต้ องการของสังคมในรอบปี /
จํานวนบริ การทังหมดในรอบปี
จํานวนการบริ การทีมีความร่วมมือ
17/300
กับหน่วยงาน–องค์กรในระดับชาติ /
จํานวนบริ การทังหมด
จํานวนข้ อตกลง-ความร่วมมือ / ปี
19

ข้ อมูลปี งบ 52
เป้าปี 52
ผล
58/200
95/300

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2551
2550
2549
42 (40-2) /
42%
35
47(89.36%) (36-6)/48

100/100

300/300

100

100%

100%

10/100

67/300

25

14/48
หรื อ
29.16%
13

27.02%

10

13 / 47
หรื อ
27.65%
11

16

จํานวนหน่วยงานทีมาเยียมชมดูงาน
/ปี
จํานวนรางวัลทีได้ รับ / ปี

10

0

23

31

17

18

0

0

0

0

0

0

ระดับคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวก
ของผู้รับบริ การ-สังคมทีมีตอ่
หน่วยงาน
เปอร์ เซ็นต์การดําเนินการให้ บรรลุ
ตามแผนการสือสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน
ค่าใช้ จ่ายต่อจํานวนบุคลากรประจํา
(บาท/คน)
รายรับ/ปี

4.3

5

4.3

4.0

4.0

4.0

0

0

0

ไม่ได้
จัดทํา
แผน
99,884

70.0%

-

304,386 109,045.05

17.6 ล้ าน

12.3 ล้ าน 1,749,132

1.0 ล้ าน

356,769

437,283

รายรับต่อจํานวนบุคลากรประจํา
(บาท/คน)
จํานวนผู้รับบริ การ (จํานวนคน/ปี )
จํานวนผู้รับบริ การทีกลับมาใช้ บริ การ
ซํา / จํานวนทังหมด
จํานวนการบริ การทีสามารถส่งมอบ
ได้ ตามเงือนไขทุกประการ/ จํานวน
ทังหมด

29 ล้ าน

3,049

6,683

6.339

100,000

84,637
(4,154)
74,743

15.08%

19.71%

30%

100

205

98.36%

99.62%

100%

108,230

100,000

97,998
203
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No.
20 KQIs
KQI จํานวนผู้รับบริ การทีได้ รับประโยชน์
Sa15 โดยมิได้ คาดหวังผลกําไร (จํานวน
หน่วยงาน) / ปี
KQI จํานวนบุคลากรภายนอก/องค์กร (ที
Sa16 ด้ อยโอกาส) ทีได้ รับการพัฒนา/ปี
KQI จํานวนโครงการด้ าน
Sa17 ศิลปะวัฒนธรรม/ปี
KQI ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การที
Sa18 มีตอ่ การบริ การ
KQI การได้ รับการรับรอง
Sa19
KQI การมีแนวปฏิบตั ิด้านจรรยาบรรณ
Sa20

ปี งบ 53
เป้าปี 53
0

ข้ อมูลปี งบ 52
เป้าปี 52
ผล
0
0

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2551
2550
2549
4
0
5

1

0

1

0

0

0

33

0

37

13

24

15

4.3

5

4.3

4.11

4.0

4

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ตัวชีวัดความเสี ยง
No.
KRI
Sa1
KRI
Sa2
KRI
Sa3
KRI
Sa4

ปี งบ 53
20 KQIs
เป้าปี 53
จํานวนงานบริ การฯ ทีมีรายจ่ายเหนือ
0
รายได้ /จํานวนโครงการทังหมด
จํานวนผู้รับบริ การระดับองค์กรทีไม่
0
กลับมาใช้ บริ การอีกในช่วง 5 ปี /
จํานวนทังหมด
จํานวนครังทีถูกร้ องเรี ยน และ/หรือ
0
ดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวน
ทังหมด
จํานวนครังทีให้ ข้อมูลทางวิชาการ
0
ผิดพลาด / ปี

ข้ อมูลปี งบ 52
เป้าปี 52
ผล
0
0

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2551
2550
2549
0
0
0

0

7

5

5

ไม่มีข้อมูล

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน : 3 KQI 1 KRI
ค่าตัวชีวัด
รหัส
ตัวชีวัด

รายการตัวชีวัด

(1)

(2)

KQI
1.1

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตาม
ตัวชีวัดของการ
ปฏิบตั งิ าน/ปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี ท ี
กําหนด (SDA)
จํานวนงานทีได้รบั
การปรับปรุงเพือเพิม
ประสิทธิภาพ

KQI
1.2

ข้อมูล/แหล่งข้อมูลทีใช้
ประกอบในการคํานวณ
ค่าตัวชีวัด

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(8)

(9)

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(52)

เป้ าหมาย
ปี ปัจจุบนั
(52)

2551

2550

2549

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

82.52%

74.70%

76%

รายงาน SDA ของ
ฝา่ ยวางแผน

จํานวนตัวชีวัดทีบรรลุ
เป้าหมาย 37 ตัว
จํานวนตัวชีวัดทังหมด 78 ตัว

11

11

9

รายงานกิจกรรม
คุณภาพประจําวัน

ฝา่ ยบริหาร 2 งาน
ฝา่ ยประกันคุณภาพ 2 งาน
ฝา่ ยวางแผน/ฝา่ ยประกัน
คุณภาพ 1 งาน
ปรัชญา 3 งาน

47.44 ≥80%
(78.97)

20

5

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

วรรณคดีเปรียบเทียบ 1 งาน

KQI
1.4
KRI
1.1

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีมีต่อ
การบริหารจัดการ
จํานวนครังทีมีการ
รายงานเหตุการณ์ท ี
ไม่ปกติ (Incident
Report)

3.5

3.75

ไม่มกี าร
ประเมิน

3.66

3.66

2

2

1

15

0

ผลการสํารวจจาก
มหาวิทยาลัย

ภาษาศาสตร์ 2 งาน
ภาษาไทย 2 งาน
ภาษาอังกฤษ 1 งาน
บรรณารักษศาสตร์ 1 งาน
บริหารและธุรการ 1 งาน
ศูนย์สารนิเทศ 3 งาน
ไทยศึกษา 1 งาน
ผลการสํารวจจาก
มหาวิทยาลัย

แฟ้มการบริหารความ ไฟฟ้าดับ > 1 ชัวโมง ที
เสียงของฝา่ ยประกัน อาคารมหาวชิราวุธ 1 ครัง
อาคารบรมราชกุมารี 1 ครัง
คุณภาพ
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ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศและความรู : 2 KQI 1 KRI
รอบการรายงาน
ปจจุบัน (52)

เปาหมาย
ปปจจุบัน
(52)

2551

2550

2549

ขอมูล/
แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการ
คํานวณคา
ตัวชี้วดั

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

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

5

N/A*

N/A*

N/A*

รายงานกิจกรรม ฝายวิจัย 5 ครั้ง
คุณภาพ
ฝายวิชาการ 1 ครั้ง
ประจําวัน
ฝายประกันคุณภาพ 1 ครั้ง

คาตัวชีว้ ัด
รหัส
ตัวชี้วดั

(1)

รายการตัวชีว้ ัด

(2)

KQI คาใชจายดาน IT/
2,865,572.05 :
2.1 คาใชจายทั้งหมดตอป
87,176,706.17
(Hardware+Humanware
+Software)

KQI จํานวนกิจกรรมที่มีการ
2.2 ใช KM ในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูดวย
รูปแบบตางๆ**
KRI จํานวนครั้งที่ระบบ IT
2.1 เสียฉุกเฉิน

10

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

คาขอมูลของปปจจุบัน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง

3

0

7

4

8

บันทึกความ
ผิดปกติศูนย
คอมพิวเตอร

ภาควิชาภาษาศาสตร 1ครั้ง
เดือนมิถุนายน 1 ครั้ง
เดือนกันยายน 2 ครั้ง

*ไมมีขอมูลเนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ปรับปรุงใหม
** ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในภาคผนวก

ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย และกายภาพ : 1 KQI 1 KRI
รอบการ
รายงานปจจุบัน
(52)

เปาหมาย
ปปจจุบัน
(52)

2551

2550

2549

ขอมูล/
แหลงขอมูลที่ใช
ประกอบในการ
คํานวณคา
ตัวชี้วดั

คาตัวชีว้ ัด
รหัส
ตัวชี้วดั

รายการตัวชีว้ ัด

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

คาขอมูลของปปจจุบัน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KQI
3.1

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอ
การบริหารสินทรัพย
และกายภาพ
มูลคาการซอมแซม
สินทรัพย/คาใชจาย
ทั้งหมดตอป (ไมรวม
งบลงทุน)

3.48

3.75

ไมมีการ
ประเมิน

3.53

3.53

ผลการสํารวจ
จาก
มหาวิทยาลัย

3.48

KRI
3.1

408,928.45 : ≤100,000 388,000 : 15,000 : 350,900 : รายงานจาก
87,176,706.17
558,689 13,926 408,960 ฝายการเงิน
บาท
บาท
บาท

คาซอมครุภัณฑ และ
คาซอมยานพาหนะ=
408,928.45
คาใชจายทั้งหมดไม
รวมงบลงทุน =
87,176,706.17
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ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล : 3 KQI 2 KRI
ค่าตัวชีวัด
รหัส
ตัวชีวัด

(1)

รายการตัวชีวัด

(2)

2551

2550

2549

ข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ทีใช้ประกอบใน
การคํานวณค่า
ตัวชีวัด

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
ข้อมูลจากฝา่ ย
วางแผนฯ และ
งานคลังและ
พัสดุ

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(52)

เป้ าหมา
ยปี
ปัจจุบนั
(52)

(3)

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(9)

KQI
4.1

ร้อยละค่าใช้จา่ ยพัฒนา 8.18%
บุคลากร (สายสนับสนุ น)
/ค่าใช้จา่ ยทังหมด (ไม่
รวมงบลงทุน)

≥10%

13.70%

19.70%

12.33%

KQI
4.2

ระดับความพึงพอใจของ 3.38
บุคลากรทีมีต่อระบบ
บริหาร(ทรัพยากรบุคคล)
ร้อยละบุคลากร (สาย
87.72%
สนับสนุ น) ทีได้รบั การ
พัฒนาความรู้ / ทักษะ
อัตราการลาออกของ
2.58 %
บุคลากร (ทุกประเภท)
จํานวนร้องทุกข์ 0
ร้องเรียนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี

3.75

ไม่มกี าร
ประเมิน

3.56

3.56

ผลการสํารวจจาก 3.38
มหาวิทยาลัย

≥90%

80%

95%

90%

ข้อมูลจากงาน
สัมมนาบุคลากร(สาย
บริหารและธุรการ สนับสนุ น)

≤ 5%

5.86%

8%

6.39%

≤5

2

22

12

ข้อมูลจากงาน
บริหารและธุรการ
แฟ้มเรือง
ร้องเรียน

KQI
4.3
KRI
4.1
KRI
4.3

สัมมนาบุคลากร(สายสนับสนุ น)
262,355.93
เงินเดือนงบรายได้ 615,771.71
เงินเดือนงบแผ่นดิน 709,440
ค่าใช้จา่ ยทังหมด87,176,706.17

อาจารย์ 3 คน / 189 คน
เจ้าหน้าที 8 คน / 238 คน
บุคลากรในทีนีหมายถึง
บุคลากรภายในคณะ ข้อ
ร้องเรียนจากบุคลากรภายใน
คณะทีมาจากตูร้ บั ข้อคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน

ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน : 1 KQI 1 KRI
ค่าตัวชีวัด
รหัส
ตัวชีวัด

(1)

รายการตัวชีวัด

(2)

KQI
5.1

ร้อยละของ
งบประมาณใช้จริง/
งบประมาณทีได้รบั

KRI
5.1

ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
(ทุกประเภท)/
ค่าใช้จา่ ยทังหมด

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(52)

เป้ าหมาย
ปี ปัจจุบนั
(52)

2551

2550

2549

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลที
ใช้ประกอบใน
การคํานวณ
ค่าตัวชีวัด

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(8)

(9)

87.5 ล้าน: 100 ล้าน: 92 ล้าน: 92 ล้าน: 90 ล้าน: ข้อมูลจาก
135 ล้าน 130 ล้าน 124.7 ล้าน 123 ล้าน 124 ล้าน ฝา่ ยวางแผน
=64.81% =76% =73.77% =74.80% =72.58% และฝา่ ย
การเงิน

45.7 :
87.5

40 ล้าน :
85 ล้าน

*ไม่มีขอ้ มูลเนืองจากเป็ นตัวชีวัดทีปรับปรุ งใหม่

N/A*

N/A*

N/A*

งบรายได้ปี 52
= 39,363,736.56
งบแผ่นดินปี 52
= 48,113,469.61
รวมใช้จริง
= 87,477,206.17
งบประมาณทีได้รบั
= 135,012,800
ข้อมูลจาก ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
ฝา่ ยวางแผน = 45,720,437.06
และฝา่ ย
ค่าใช้จา่ ยทังหมด
การเงิน
= 87,477,206.17
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ฐานที่ 6 การตรวจติดตามการปองกันและการรับมือ : 3 KQI 2 KRI
ค่าตัวชีวัด
รหัส
ตัวชีวัด

รายการตัวชีวัด

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(52)

เป้ าหมาย
ปี ปัจจุบนั
(52)

2551

2550

2549

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

ข้อมูล/แหล่งข้อมูลทีใช้
ประกอบในการคํานวณค่า
ตัวชีวัด

ค่าข้อมูลของปี
ปัจจุบนั

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KQI
6.1

ร้อยละของหัวข้อการ
ปรับปรุงทีเกิดขึนจริง
ภายหลังการตรวจ
ประเมิน

100%

100%

80%

100%

100%

KQI
6.2

ระดับความพึงพอใจ
3.49
3.5
3.68
3.22
3.22
ของผูร้ บั บริการ และ
บุคลากร
การ
ระยะเวลาโดยเฉลียใน การสนองตอบ ≤ 2 สัปดาห์ การสนองตอบ เวลาเฉลีย =
ข้อมูลจากฝา่ ยประกัน
= 6 วัน
8.6 วันทังสอง สนองตอบ คุณภาพ
ทังสองกรณี = 6 วัน
การสนองตอบต่อข้อ
การปฏิบตั กิ าร
การปฏิบตั กิ าร
กรณี
=1
ร้องเรียน
สัปดาห์
= 8.2 วัน
= 14 วัน

KQI
6.4

ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที ทุกข้อทีผูต้ รวจ
ได้รบั การตรวจคุณภาพ ประเมิน
เสนอแนะและ
ได้ดาํ เนินการ
แล้วทุก
หน่วยงาน
ผลการสํารวจจาก
3.49
มหาวิทยาลัย

การ
ปฏิบตั กิ าร
=3
สัปดาห์

KRI
6.1

ร้อยละประเด็นความ
เสียงในระดับสูงทียัง
ไม่ได้ดาํ เนินการรับมือ

0%

0%

0%

0%

25%

KRI
6.3

จํานวนข้อร้องทุกข์ –
ร้องเรียนจาก
ผูร้ บั บริการ ต่อปี

5 ฉบับ

3 ฉบับ

3 ฉบับ

25 ฉบับ

15 ฉบับ

แผนและรายงานผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสียงและวางระบบการ
ควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ 2552

แฟ้มรายงานข้อคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน

การสนองตอบ =
6 วัน
การปฏิบตั กิ าร =
8.2 วัน

ความเสียงทุกข้อใน
ด้านการเงิน
งบประมาณ
การเรียนการสอน
การวิจยั การ
บริหาร

5 ฉบับ
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3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวชีว้ ดั เชิงเปรียบเทียบ
จากผลการดําเนิ นงานตามตัวชีวัด CU-QA 84 Model : 4 เสา 6 ฐาน ทีกล่าวมาในข้อ 3.1 ข้างต้น เมือพิจารณาเชิง
เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายและผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปี ทีผ่านมา พบว่ามีการดําเนินงานบางเรื องทีน่าสนใจควรแก่การ
กล่าวถึงดังต่อไปนี
แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

เสา 3 การให้ บริการและการสนับสนุน
รหัสตัวชีวัด

KQI Ss8

สถานะ

จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริ การใหม่ๆ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดใน
กลุ่ม

8 KRIs 15 KQIs

เป้ าหมาย

8

2552

13

ค่าตัวชีวัด
2551
2550

0

5

2549

2

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์มีการพัฒนาคุณภาพของระบบการให้บริ การและสนับสนุนอย่างต่อเนือง ในปี งบประมาณ 2552
นี หน่วยงานทีมีภาระกิจในการให้บริ การสนับสนุน มีบริ การใหม่เพิมขึนมากกว่าเป้ าหมายทีตังไว้ โดยบริ การใหม่ๆจํานวน
มาก มาจากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ นับเป็ นตัวอย่างการให้บริ การเชิงรุ กทีดีของการบริ หารงานห้องสมุดสมัยใหม่ บริ การ
ใหม่ของหน่วยงานต่างๆในคณะอักษรศาสตร์ มีดงั นี
ฝ่ ายการเงินและการคลัง 1 บริ การ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
1 บริ การ (ปรับปรุ งเครื อมคอมพิวเตอร์สาํ หรับริ การนิสิตจาก 65 เครื องเป็ น 100 เครื อง)
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ 11 บริ การ มีรายละเอียดดังนี
1. บริ การจัดส่ งสําเนาหน้าสารบัญวารสารใหม่ทาง e-mail
2. บริ การส่ งเอกสารให้อาจารย์ถึงโต๊ะทํางาน
3. บริ การให้ผใู้ ช้ยมื หนังสื อต่อได้ดว้ ยตนเองฝ่ านหน้าจอ Web OPAC
4. จัดมุมหนังสื อใหม่ โดยมีใบจองยืมให้ผใู้ ช้ลงชือยืมตามลําดับ
5. บริ การคู่มือสอบ TOEFL และ CU-TEP พร้อมเครื องคอมพิวเตอร์และหูฟัง
6. มุมนักวิจยั สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มีผใู้ ช้บริ การวันละ 5 คน
7. มุมทํางานสําหรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ มีอาจารย์มาใช้บริ การ 3 คน
8. มุมสบาย Play and Learn Corridor มีผใู้ ช้บริ การวันนละ 7 คน
9. ปรับเปลียนห้องปฏิบตั ิการสารนิเทศ เป็ นห้องประชุม ฝึ กอบรม
10. มุมกาแฟไว้ให้บริ การนิสิต คณาจารย์ ทีบริ เวณระเบียงชัน 2
11. มุมปฏิบตั ิศาสนกิจทีเป็ นสัดส่ วนเงียบสงบ อยูบ่ นชัน 3

หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี
: มีค่าสู ง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็ นทีน่าสนใจ
V: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงั ไม่อาจระบุทิศทางได้วา่ ส่ อไปในทางลบหรื อไม่ หากเพียงเป็ นทีน่าสงสัย หรื อมีการตังข้อสังเกต หรื อควรเฝ้ าระวัง
: มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรื อ มีพฤติกรรมทีน่าเป็ นห่ วงอย่างยิง มีความผิดปกติทีส่ อไปในทางลบเมือเทียบกับ 3 ปี ทีผ่านมา
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แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

เสาที 4 งานบริการวิชาการ
รหัสตัวชีวัด

สถานะ

KQI Sa10 รายรับ/ปี

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดใน
กลุ่ม

20 KQIs 4 KRIs

เป้ าหมาย

13 ล้ าน

2552

ค่าตัวชีวัด
2551
2550

2549

29.3 ล้ าน 17.6 ล้ าน 12.3 ล้ าน 1,749,132

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์มีการพัฒนาการให้บริ การวิชาการทีดีมาก และหากตรวจสอบรายชือโครงการบริ การวิชาการ
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ทีผ่านมา จะพบว่ามีบริ การวิชาการใหม่ๆ น่าสนใจเพิมขึนจํานวนมาก แม้วา่ ในระหว่างปี จะมี
โครงการบริ การวิชาการทีขอปรับโครงการ เช่น ขอเปิ ดโครงการใหม่ ปรับปรุ ง หรื อยกเลิกโครงการ ซึ งการปรับปรุ งโครงการ
ต่างๆนี ดําเนินการให้ทนั สถานการณ์ปัจจุบนั ทังนี ในระยะหลัง จะพบว่ามีโครงการบริ การวิชาการทีปิ ดไปเนืองจากมีผเู้ รี ยน
จํานวนน้อย หรื อเป็ นหลักสูตรขันสูง หรื อหลักสู ตรทีมีผสู้ นใจเฉพาะด้านจริ งๆ ซึ งมีจาํ นวนน้อย ทําให้ไม่สามารถเปิ ด
โครงการได้ นอกจากนี ในระยะหลัง มีการวิเคราะห์กนั ว่า ผูเ้ ข้ารับบริ การอาจมีปัญหาทีจอดรถ เนืองจากอาคารมหาจักรี สิริน
ธร อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง ผูร้ ับบริ การจึงต้องจอดรถไกล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ หารคณะอักษรศาสตร์ มีความเห็น
ว่า น่าจะมีการประชุมเรื องบริ การวิชาการโดยเฉพาะเป็ นวาระพิเศษในโอกาสต่อไป
แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ฐานที 1 การบริหารจัดการหน่ วยงาน
รหัสตัวชีวัด

KQI 1.1

สถานะ

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีวัด
ของการปฏิบตั งิ าน/ปฏิบตั ริ าชการประจําปี
ทีกําหนด (SDA)

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดใน
กลุ่ม

3 KQI 1 KRI

เป้ าหมาย

≥80%

2552

47.44
(78.97)

ค่าตัวชีวัด
2551
2550

82.52%

74.70%

2549

76%

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2552 นี คณะอักษรศาสตร์ ดําเนินการตามเป้ าหมายตัวชีวัดการปฏิบตั ิงาน SDA ได้นอ้ ย ทังนี
เนืองจากฐานในการคํานวนในปี นี ใช้เกณฑ์เดียวกับข้อมูลตัวชีวัดของสกอ. ทีกําหนดให้ตวั ชีวัดแต่ละตัว ต้องบรรลุเป้ าหมาย
ที 100 % เท่านัน จึงจะนับเป็ นตัวชีวัดทีบรรลุเป้ าหมาย ซึ งแตกต่างจากการคํานวณค่าการบรรลุเป้ าหมายในปี ก่อนๆ ทีคํานวณ
การดําเนินการในตัวชีวัดนันๆที 80 % ทังนี เมือศึกษาดูรายงาน SDA แล้ว พบว่า มีขอ้ มูลหลายตัวชีวัดทีอาจรายงานคลาดเคลือน
และเป้ าหมายทีตังไว้หลายตัวชีวัด เป็ นตัวชีวัดทีได้ตงเป้
ั าหมายไว้โดยคณะบริ หารชุดก่อน ซึ งน่าจะมีแหล่งข้อมูลทีใช้ในการ
ตังเป้ าหมาย คณะผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั อาจต้องศึกษาระบบงานเพิมเติมเพือให้รวบรวมข้อมูลให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี
: มีค่าสู ง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็ นทีน่าสนใจ
V: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงั ไม่อาจระบุทิศทางได้วา่ ส่ อไปในทางลบหรื อไม่ หากเพียงเป็ นทีน่าสงสัย หรื อมีการตังข้อสังเกต หรื อควรเฝ้ าระวัง
: มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรื อ มีพฤติกรรมทีน่าเป็ นห่ วงอย่างยิง มีความผิดปกติทีส่ อไปในทางลบเมือเทียบกับ 3 ปี ทีผ่านมา
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แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ฐานที 2 การบริหารข้ อมูล สารสนเทศและความรู้
รายการตัวชีวัด

รหัสตัวชีวัด

KQI 2.2

จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้ KM ในการ
แลกเปลียนเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบต่างๆ

สถานะ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดใน
กลุ่ม

2 KQI 1 KRI

เป้ าหมาย

5

2552

2551

ค่าตัวชีวัด
2550

2549

11

N/A

N/A

N/A

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2552 นี คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมทีมีการใช้ KM ในการแลกเปลียนเรี ยนรู้จาํ นวนมาก กิจกรรม
KM ทีจัด มีรายละเอียด ดังนี
ฝ่ ายวิจัย

โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษเรือง “นโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย”
โดย ศ.ดร.เกือ วงศ์บญ
ุ สิน

ฝ่ ายวิจัย

โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษ เรือง “เหตุใดเรืองผู ้สูงอายุจงึ เป็ น
ประเด็นวิจัยเร่งด่วนในปั จจุบน
ั ” ผศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็ นวิทยากร
โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษเรือง “E-book: การนํ าเสนอผลงาน
วิชาการรูปแบบใหม่” ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธิ ผู ้อํานวยการสถาบันวิทย
บริการ เป็ นผู ้บรรยาย
โครงการอาศรมวิจัย"แหล่งทุนสําหรับทําวิจัยในต่างประเทศ"

ฝ่ ายวิจัย

ฝ่ ายวิจัย

ฝ่ ายวิจัย

ฝ่ ายวิจัย

ฝ่ ายวิชาการ

โครงการอาศรมวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรือง “แหล่งทุน
สําหรับการทําวิจัยในต่างประเทศ” โดย รศ.ดร.กิงกาญจน์ เทพกาญจนา รศ.
ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ และ อ.ดร.วาสนา วงศ์สรุ วัฒน์
โครงการอาศรมวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรือง “มาตรฐาน
อ ้างอิงในการเรียนการสอนภาษาและการประเมินความสามารถทางภาษาที
พัฒนาขึนในทวีปยุโรป (The Common European Framework of
Reference)” โดย ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือง การผลิตสือการสอนในรูปแบบสืออิเล็กทรอนิกส์
ให ้แก่ คณาจารย์และเจ ้าหน ้าที

ประกัน
คุณภาพ

ิ
วิธก
ี ารประชาสมันพันธ์ขา่ วบนเว็บไซต์คณะฯ และวิธก
ี ารตรวจสอบรายชือนิสต
ิ อักษรศาสตร์
ในสังกัดจากฐานข ้อมูลนิสต

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

งานวิจัยภาษาไทยถิน: ปั จจุบน
ั -อนาคต เนืองในโอกาส ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา
ติงศภัทย
ิ ์ เกษี ยณอายุราชการ (จัดร่วมกับฝ่ ายวิจัย และศูนย์แห่งความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการด ้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี) เปิ ดโอกาสให ้
นั กภาษาศาสตร์ นั กวิจัย และนั กวิชาการด ้านภาษาไทยถิน และภาษาศาสตร์
ิ นั กศึกษา และผู ้สนใจทัวไปได ้ร่วมฟั งการบรรยาย
แขนงอืน ๆ รวมทังนิสต
และประชุมเสวนาและเปลียนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทําวิจัย

ภาษาอังกฤษ

สัมมนาระดมความคิดเรือง “การวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาฯ : ปั ญหาและ
แนวทางแก ้ไข”

ภาษาอังกฤษ

โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤหัสบดีท ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2551 ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
พฤหัสบดีท ี 18 ธันวาคม พ.ศ.
2551
ณ ห ้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีท ี 22 มกราคม พ.ศ.
2552 ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
พฤหัสบดีท ี 25 มิ.ย. 52 ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี เวลา
12.00-14.00 น.
วันพฤหัสบดี 25 มิถน
ุ ายน พ.ศ.
2552 ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดี 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
วันอังคารที 13 มกราคม 2552
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี
วันศุกร์ท ี 16 มกราคม พ.ศ.2552
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษร
ศาสตร์ อาคารบรมราชกุมารี
วันศุกร์ท ี 14 สิงหาคม พ.ศ.
2552 ณ ห ้อง 105 และบริเวณ
ห ้องโถง
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

จันทร์ท ี 12 มกราคม พ.ศ.2552
ณ ห ้อง 501 และห ้อง 509
อาคารบรมราชกุมารี
18 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.00
-16.00 น. ณ ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี
: มีค่าสู ง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็ นทีน่าสนใจ
V: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงั ไม่อาจระบุทิศทางได้วา่ ส่ อไปในทางลบหรื อไม่ หากเพียงเป็ นทีน่าสงสัย หรื อมีการตังข้อสังเกต หรื อควรเฝ้ าระวัง
: มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรื อ มีพฤติกรรมทีน่าเป็ นห่ วงอย่างยิง มีความผิดปกติทีส่ อไปในทางลบเมือเทียบกับ 3 ปี ทีผ่านมา

115

แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ฐานที 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รหัสตัวชีวัด

รายการตัวชีวัด

สถานะ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดใน
กลุ่ม

3 KQI 2 KRI

เป้ าหมาย

2552

ค่าตัวชีวัด
2551
2550

2549

KRI 4.1

อัตราการลาออกของบุคลากร (ทุกประเภท)

≤ 5%

2.58 %

5.86%

8%

6.39%

KRI 4.3

จํานวนร้องทุกข์ - ร้องเรียนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี

≤5

0

2

22

12

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2552 นี คณะอักษรศาสตร์ ไม่มีการร้องทุกข์ – ร้องเรี ยน จากบุคลากรทุกรประภท นับเป็ นการ
สะทอ้นดรรชนีความสุ ขของบุคลากรได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังสอดคล้องกับอัตราการลาออกของบุคลากรทุกประเภททีมี
อัตราการลาออกตําอีกด้วย
แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ฐานที 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน
รหัสตัวชีวัด

KQI 5.1

รายการตัวชีวัด

ร้อยละของงบประมาณใช้จริง/งบประมาณที
ได้รบั

สถานะ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดใน
กลุ่ม

1 KQI 1 KRI

เป้ าหมาย

100 ล้าน:
130 ล้าน
=76%

2552

2551

ค่าตัวชีวัด
2550

87.5 ล้าน: 92 ล้าน: 92 ล้าน:
135 ล้าน 124.7 ล้าน 123 ล้าน
=64.81% =73.77% =74.80%

2549

90 ล้าน:
124 ล้าน
=72.58%

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2552 นี คณะอักษรศาสตร์ ใช้งบประมาณได้นอ้ ย ทังนี หากวิเคราะห์แหล่งของงบประมาณแล้ว
จําแนกประสิ ทธิ ภาพในการใช้งบประมาณแหล่งต่างๆ ได้ดงั นี
งบประมาณเงินรายได้ 45,000,000 ล้านบาท
งบประมาณเงินแผ่นดิน 90,012,800 ล้านบาท
งบประมาณทีได้รับ
135,012,800 ล้านบาท

ใช้จริ ง 39,363,736.56
ใช้จริ ง 48,113,469.61
รวมใช้จริ ง 87,477,206.17

คิดเป็ นร้อยละ 87.47
คิดเป็ นร้อยละ 53.45
คิดเป็ นร้อยละ 64.79

การใช้งบประมาณจากเงินรายได้นนั รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ติดตามความก้าวหน้าในการใช้
งบประมาณของทุกหน่วยงานทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะ โดยแสดงเป็ นสัญลักษณ์สี กล่าวคือ
หน่วยงานทีใช้งบประมาณได้ดีเกินกว่าเป้ าหมาย จะมีสัญลักษณ์สีเขียว หากใช้งบประมาณได้ตามเป้ าหมายจะได้สัญลักษณ์สี
เหลือง หากใช้งบประมาณได้ตากว่
ํ าเป้ าหมายจะได้สัญลักษณ์สีแดง ซึ งเป็ นระบบทีเข้าใจง่ายและมีประสิ ทธิภาพในการกระตุน้
การใช้งบประมาณ สําหรับการใช้งบประมาณจากเงินแผ่นดินนัน จะดําเนินการศึกษาปัญหาในการใช้งบประมาณต่อไป
หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี
: มีค่าสู ง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็ นทีน่าสนใจ
V: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงั ไม่อาจระบุทิศทางได้วา่ ส่ อไปในทางลบหรื อไม่ หากเพียงเป็ นทีน่าสงสัย หรื อมีการตังข้อสังเกต หรื อควรเฝ้ าระวัง
: มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรื อ มีพฤติกรรมทีน่าเป็ นห่ วงอย่างยิง มีความผิดปกติทีส่ อไปในทางลบเมือเทียบกับ 3 ปี ทีผ่านมา

116

แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ฐานที 6 การตรวจติดตามการป้ องกันและการรับมือ
รหัสตัวชีวัด

KQI 6.1
KRI 6.1

รายการตัวชีวัด

ร้อยละของหัวข้อการปรับปรุงทีเกิดขึนจริง
ภายหลังการตรวจประเมิน
ร้อยละประเด็นความเสียงในระดับสูงทียัง
ไม่ได้ดาํ เนินการรับมือ

สถานะ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดใน
กลุ่ม

3 KQI 2 KRI

เป้ าหมาย

4 KRI Sa
ค่าตัวชีวัด

2552

2551

2550

2549

100%

100%

80%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2552 นี คณะอักษรศาสตร์ดาํ เนินการตามภารกิจการตรวจติดตามป้ องกันและรับมือได้ดีอย่าง
ต่อเนือง สามารถปิ ดใบ CAD ได้ตามเป้ าหมาย และดําเนินการตามแผนทีได้กาํ หนดไว้ใน แผนและรายงานความคืบหน้าการ
ดําเนินงานการบริ หารจัดการความเสี ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ประจําปี งบประมาณ 2552 ทุกข้อ
หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี
: มีค่าสู ง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็ นทีน่าสนใจ
V: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงั ไม่อาจระบุทิศทางได้วา่ ส่ อไปในทางลบหรื อไม่ หากเพียงเป็ นทีน่าสงสัย หรื อมีการตังข้อสังเกต หรื อควรเฝ้ าระวัง
: มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรื อ มีพฤติกรรมทีน่าเป็ นห่ วงอย่างยิง มีความผิดปกติทีส่ อไปในทางลบเมือเทียบกับ 3 ปี ทีผ่านมา

3.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดทีค่ วรพัฒนา และวิธีปฏิบัติทดี่ ี
จากรายงานข้างต้น สรุ ปผลสัมฤทธิในการดําเนินการด้านคุณภาพตามตัวชีวัดได้ดงั นี
จุดเด่ น
ภารกิจด้านการบริ การวิชาการของคณะมีพฒั นาการอย่างต่อเนืองทีชัดเจน สามารถเป็ นแหล่งรายได้ให้คณะ
หน่วยงานบริ การวิชาการทีสําคัญได้แก่ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์บริ การวิชาการซึ งดูแลจัดการ
อบรมทังระดับชาติและนานาชาติแก่บุคคลภายนอกและเพิงก่อตังเป็ นทางการเมือวันที 1 มีนาคม 2549 รายรับรวม/ปี (ยัง
ไม่ได้หกั ค่าใช้จ่าย) ของทังสองศูนย์เพิมขึนจากปี ก่อนๆโดยลําดับ กล่าวคือ รายได้ในปี 2550 เพิมขึนจากปี 2551 เป็ นเงิน 5.3
ล้าน และรายได้ในปี 2552 เพิมขึนจากปี 2551 เป็ นเงิน 11.7 ล้านบาท จํานวนโครงการมีมากขึนมากและมีจาํ นวนผูร้ ับบริ การ
เป็ นจํานวนมากเช่นกัน กล่าวคือ
 โครงการบริ การวิชาการ 57 โครงการ มีผรู้ ับบริ การจํานวน 4,154 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 3 โครงการ มีผรู้ ับบริ การจํานวน 4,595 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้นี มีบริ การงานแปลของศูนย์การแปลฯ 1 โครงการ ซึ งให้บริ การ
งานแปลในภาษาต่างๆ 1,490 รายการ
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ซึ งให้บริ การงานแปลมากว่า 10 ปี มีผลงานแปลในทุกภาษาทีมีการเรี ยน
การสอนทีคณะอักษรศาสตร์ มีชือเสี ยงและได้รับการยอมรับทังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ
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จุดทีควรพัฒนา
คณะอักษรศาสตร์ มีคณาจารย์ทีมี คุณภาพ มี กิจกรรมจํานวนมาก มี บรรยากาศความเป็ นวิชาการและบรรยากาศ
ศิลปวัฒธรรมระดับนานาชาติ มีผลงานด้านอืนๆอีกมากมาย แต่การรายงานข้อมูล SDA ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื องจาก
รายงาน SDA เป็ นรายงานทีต้องรายงานเป็ นรายไตรมาส ข้อมูลส่ วนมากจึงมาจากส่ วนกลางของคณะ ซึ งอาจไม่ครอบคลุม
ข้อมูลจากภาควิชา/หน่วยงานทีมีหลักสู ตรโดยสมบูรณ์
ในปี งบประมาณ 2552 นี ฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพได้ริ เ ริ มระบบจัด เก็บ ข้อ มู ลคุ ณ ภาพประจําวัน โดยให้ตวั แทน
หน่วยงานรายงานกิจกรรมทีจัดหรื อข้อมูลทีได้จากหนังสื อราชการทีส่ งไปยังหน่วยงาน ระบบรายงานข้อมูลประจําวันนี เริ ม
ใช้ตงแต่
ั 1 มิถุนายน 2552 ข้อมูลทีรวบรวมได้ หน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบตัวชี วัด SDA สามารถนําไปใช้งานได้ โดย
ดาวน์โหลดไฟล์ขอ้ มูลทีฝ่ ายประกันคุณภาพรวบรวมไว้ทีเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ ทังนี จากการตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูลเบืองต้น พบว่า ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดี
ข้อมูลทีได้จากรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวันนัน เป็ นเพียงส่ วนหนึ งของข้อมูลตัวชีวัด SDA ข้อมูลทีมีปัญหา
ในการจัดเก็บมาก จะเป็ นข้อมูลการผลิตผลงานวิชาการหรื องานวิจยั รวมถึงจํานวน publication ในฐานข้อมูลนานาชาติ ซึ ง
ผูร้ ั บผิดชอบในการตอบข้อมูลไม่สะดวกที จะสํารวจข้อมูลทุ กไตรมาส และการสํารวจข้อมูลแต่ละครั ง มักได้ขอ้ มูลไม่
ครบถ้วน

แนวปฏิบตั ทิ ดีี
ฝ่ ายประกันคุณภาพต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอืนๆควบคู่ดว้ ย ได้แก่ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
คณะฯ และข้อมูลทีลงข่าวในจดหมายข่าวเทวาลัย ของคณะฯ แต่เนืองจากการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ต้องใช้เวลาใน
การตรวจสอบข้อมูลซําซ้อนออก จึงต้องรี บตรวจสอบข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพือให้ทนั การกับการรายงานข้อมูล SDA
ข้อมูลการผลิตผลงานวิชาการ อาจต้องอาศัยข้อมูลจากแบบกรอกภาระงานของอาจารย์ สําหรับการค้นหาจํานวน
publication อาจต้องสํารวจตอนปี งบประมาณ เพือจะได้ไม่ตอ้ งสื บค้นพบรายงานซําๆหลายครัง
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บทที่ 4
การพัฒนาคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ในปถดั ไป

4.1 สรุปข้ อเสนอแนะทีได้ รับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน
4.2 การกําหนดเป้ าหมาย สํ าหรับแต่ ละตัวชีวัดในปี ถัดไป
4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งตัวชีวัด
4.4 ความต้ องการการสนับสนุนจาก หน่ วยงานทีเหนือขึนไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเป็ น
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4.1 สรุปขอเสนอแนะทีไ่ ดรบั จากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน
คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการตรวจคุณภาพภายในโดยรวม 1 ครั้งในรอบป 2552 เปนการตรวจแบบบูรณาการ
กลาวคือ ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆในคณะตามตัวชี้วัดของระบบคุณภาพ CU-QA 84 และตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ ยังมีการตรวจหลักสูตร
ตามตัวชี้วัดของ CU-CQA ดวย
สรุปภาพรวมของการตรวจประจําปงบประมาณ 2552
ชวงเวลา
ตรวจ

ลักษณะคณะผูตรวจ

ประเภท

5 สิงหาคม คณะผูตรวจระกอบดวย A3
2552
คณะกรรมการจํานวน 4 A4
คนซึ่งคณบดีเปนผูแตงตั้ง
โดยไดรับความห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
อํานวยการการประกัน
คุณภาพคณะอักษร
ศาสตร
A1
6 สิงหาคม คณะผูตรวจเปนชุด
2552
เดียวกับผูตรวจประเมิน
ในวันที่ 5
สิงหาคม 2552

สาระสําคัญที่ตรวจ

ผูรับการตรวจ

ผลสรุปการตรวจ

ตรวจประเมินผลการดําเนิน
งานในปการศึกษา 2551 ตาม
ตัวชี้วัดในองคประกอบคุณ
ภาพของสกอ. และตรวจสอบ
ขอมูลหลักฐานการดําเนินงาน

- ผูบริหารคณะ
- หัวหนาหนวยงาน
ในสํานักงาน
เลขานุการคณะ

เฉลี่ยทุกองคประกอบ
อยูในระดับดี
(ดูหนาถัดไป)

ตรวจติดตามผลการดําเนิน
งานตามตัวชี้วัดของระบบ
คุณภาพ CU-QA 84 ใน 2
ฐาน ไดแก
• ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล
สารสนเทศและความรู
• ฐานที่ 6 การตรวจติดตาม
การปองกัน และการรับมือ

- ผูบริหารคณะ (รอง  ใบ CAD 1 ใบ
คณบดีฝา ยประกัน  Finding Sheet 1
รายการ
คุณภาพ)
(ดูหนา 126)

หมายเหตุ : A0 = ตรวจเยี่ยม A1 = ตรวจติดตาม A2 = ตรวจรับรอง A3 = ตรวจประเมิน A4 = ตรวจสอบ และ A5 = ตรวจอื่นๆ
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ มาตรฐานของสกอ. ซึงตรวจในวันที 5 สิงหาคม 2552
หมายเหตุ คะแนนประเมิน มีคะแนนเต็ม 3
ตัวบ่งชี ชือตัวบ่งชี

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
3
มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนด
ตัวบ่งชีเพือวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชีของการปฏิบตั ิงานที
2
กําหนด
องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
3
มีกระบวนการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3
มีโครงการหรื อกิจกรรมทีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
3
เรี ยนการสอนซึงบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
1
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําทีมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
2
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วย
1
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
3
คณาจารย์
มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพือ
2
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งานทําและการ
3
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้รับเงินเดือนเริ มต้น
3
เป็ นไปตามเกณฑ์
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
3
3
ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าทีสําเร็ จการศึกษาใน
รอบ 5 ปี ทีผ่านมาทีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
1
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึงมีคุณสมบัติ
เป็ นทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทีทําหน้าทีอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์

ผลการ
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ทีต่างจากทีระบุใน
SAR

แปล
ความ

ดี
3

2
ดี
3
3
3
1
2
1
3
2
3
3
3
3

1
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3.1
3.2

4.1

องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาทีครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์
องค์ ประกอบที 4 การวิจัย
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน

3
3

3
3
พอใช้

3

2

มีระบบบริ หารจัดการความรู้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

3

1

4.3

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา(สิ ทธิบตั รและอนุ
สิ ทธิบตั ร) หรื อนําไปใช้ประโยชน์ทงในระดั
ั
บชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ร้อยละของบทความวิจยั ทีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
refereed journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมตาม
เป้ าหมายของสถาบัน
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีส่วนร่ วมในการให้บริ การทาง
วิชาการแก่สงั คม เป็ นทีปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

3

3

1

1

1

1

4.5

5.1
5.2

5.3

แปล
ความ

ดีมาก

4.2

4.4

เหตุผลของการประเมิน
ทีต่างจากทีระบุใน
SAR

มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อขาด
ข้อ 1 ข้อ 5 และข้อ
6 คะแนนประเมิน
ตนเองจึงลดลง
จาก 3 เป็ น 2
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อขาด
ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ
5 คะแนนประเมิน
ตนเองจึงลดลง
จาก 3 เป็ น 1

ดีมาก
3

3

3

3

3

3
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5.4
5.5

6.1
6.2
6.3

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2
2
จํานวนแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพทีได้รับการ
เฉพาะกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
ยอมรับในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
3
3
มีผลงานหรื อชินงานการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐาน
เฉพาะกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ประสิ ทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์
เฉพาะกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ
สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและ
1
1
สามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
1
1
มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรี ยนรู้
1
1
มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพือพัฒนาและ
2
2
ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือการบริ หาร การเรี ยนการสอน
3
3
และการวิจยั
ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี
3
3
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อ
0
0
วิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
มีการนําระบบบริ หารความเสี ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
3
3
ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีและเป้ าหมายของ
2
2
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ

8.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ

3

1

8.2

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเป็ นส่ วนหนึง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษา

1

1

9.1

เหตุผลของการประเมิน
ทีต่างจากทีระบุใน
SAR

แปล
ความ

ดีมาก

พอใช้

ยังไม่ได้
คุณภาพ

มีการดําเนินการไม่
ครบ 5 ข้อแรกโดย
ขาดข้อ 5 คะแนน
ประเมินตนเองจึง
ลดลงจาก 3 เป็ น 1

ระดับดี
3

3
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คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน

9.2

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นกั ศึกษา

3

1

9.3

ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมตัวชีวัดทีตรวจ 41 ตัวชีวัด
เฉลียรวมทุกองค์ ประกอบ

3

3

เหตุผลของการประเมิน
ทีต่างจากทีระบุใน
SAR

แปล
ความ

มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก
คะแนนประเมิน
ตนเองจึงลดลง
จาก 3 เป็ น 1

ระดับดี

ผลการตรวจตัวชีวัด 41 ตัวชีวัดใน 9 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา

1. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต

ผลการประเมิน
<=1.50 ยังไม่ ได้ คุณภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช้
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

2. มาตรฐานด้ านการบริ หารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบาลของการบริ หารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจ ของการบริ หารการอุดมศึกษา

3. มาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรี ยนรู้
เฉลียรามทุกตัวบ่ งชี ของทุกมาตรฐาน

ระดับพอใช้
ระดับดี
ยังไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
ระดับดี

ผลการตรวจตัวชีวัด 41 ตัวชีวัดใน 9 องค์ประกอบ ตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ

มุมมองด้ านการบริหารจัดการ

ด้ านนักศึกษาและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ด้ านกระบวนการภายใน

ผลการประเมิน
<=1.50 ยังไม่ ได้ คุณภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช้
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

ด้ านการเงิน

ระดับพอใช้

ด้ านบุคลากรการเรี ยนรู้และนวัตกรรม

ระดับพอใช้

เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของทุกมุมมอง

ระดับดี
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามระบบ CU-QA ซึ่งตรวจในวันที่ 6 สิงหาคม 2552
ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู
ตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด

KQI 2.1 งบประมาณดาน IT Hardware : Humanware :
Software : งบประมาณทั้งหมด
KQI 2.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารและถายทอด
ความรูภายในองคกร

ผลการตรวจประเมิน

CAD
1. เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในความหมายของตัวชี้วัด จึงรายงาน
คาตัวชี้วัดและขอมูลของปปจจุบันไมถูกตอง

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

KQI 6.1
KQI 6.2
KQI 6.3
KQI 6.4

ชื่อตัวชี้วัด
รอยละของหัวขอการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการ
ตรวจประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและบุคลากร
จํานวนครั้งที่มีการตรวจคุณภาพภายใน / ป (อยางนอย 1
ครั้งในรอบป)
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ในการสนองตอบตอขอรองเรียน
(รายงานขอมูลระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการสนองตอบ และ
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ของการสิ้นสุดการปฏิบัติการ
สนองตอบ)

KQI 6.5

จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงกระบวน การภายในเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

KRI 6.1

รอยละประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงที่ยังไมไดดําเนินการ
รับมือ

KRI 6.2

จํานวนผูมีสวนรวมในการตรวจติดตาม –ปองกัน - รับมือ /
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

KRI 6.3

ผลการตรวจประเมิน

จํานวนขอรองเรียน – รองทุกขจากผูรับ บริการ / ป

Finding Sheet #2
ตัวเลขคาตัวชีว้ ัดต่ํา เนื่องจากไมไดรวมบุคลากรที่มีสวนในการประกัน
คุณภาพ
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4.2 การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวชีว้ ดั ในปถดั ไป
การกําหนดเป้ าหมายตัวชีวัดได้เน้นงานประจําเป็ นหลัก การกําหนดเป้ าหมายได้กระทําในลักษณะดังนี
 ทิศทาง Top-Down สําหรับตัวชีวัดในกระบวนการสนับสนุน (ฐานบ้าน) บางตัว ผูบ้ ริ หารคณะทีดูแลตัวชีวัดที
เกียวข้องเป็ นผูก้ าํ หนดโดยพิจารณาข้อมูลก่อนหน้านีทังหมดประกอบการกําหนด
 ทิศทาง Bottom-Up สําหรับตัวชีวัดในกระบวนการสนับสนุน (ฐานบ้าน) บางตัว และตัวชีวัดในกระบวนการหลัก
(เสาบ้าน) เฉพาะในเสาที 3 ภารกิจด้านการบริ การและสนับสนุน และเสาที 4 ภารกิจด้านการบริ การวิชาการ แต่ละ
หน่ วยงานทีเกียวข้องเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายในเบืองต้นเพือให้ผบู้ ริ หารคณะพิจารณากําหนดเป้ าหมายโดยรวม
สุ ดท้าย

เป้าหมายประจําปี งบประมาณ 2553
เสาที 3 การให้ บริการและการสนับสนุน
No.
KQI Ss1
KQI Ss2
KQI Ss3
KQI Ss4
KQI Ss5
KQI Ss6
KQI Ss7
KQI Ss8
KQI Ss9
KQI Ss10
KQI Ss11
KQI Ss12
KQI Ss13

ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs
จํานวนผู้รับบริ การทีแสดงความประทับใจในบริ การ / จํานวนแบบประเมินทังหมด
จํานวนครังในการเข้ าเยียมชมดูงานจากหน่วยงานภายนอก
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การทีมีตอ่ การให้ บริ การ
จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบระยะเวลาในการให้ บริ การทีลดลง
ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนองต่อการร้ องขอ คําร้ อง ข้ อเสนอแนะ
จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนตอนการให้
ั
บริ การทีลดลง
จํานวนขันตอนและ/หรือกฎ และ/หรื อระเบียบทีปรับปรุงเพือเพิมคุณภาพการให้ บริ การ
จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริ การใหม่ๆ
จํานวนช่องทางในการให้ บริ การ
ร้ อยละการให้ บริ การ on line / การบริ การทังหมด
ร้ อยละการให้ บริ การ self-service / การบริ การทังหมด
ร้ อยละการให้ บริ การ one stop service / การบริ การทังหมด
จํานวนครังและ/หรื อช่องทาง และ/หรื อวิธีการใหม่ในการสือสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ รู ับบริการ

KQI Ss14
KQI Ss15

ร้ อยละการลดลงของการใช้ เอกสารของผู้รับบริ การ
จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้ เอกสารของผู้รับบริ การลดลง

KRI Ss1

ตัวชีวัดความเสียง 8 KRIs
ร้ อยละของผู้รับบริ การทีได้ รับผลจากความผิดพลาดของการให้ บริ การ

KRI Ss2
KRI Ss3
KRI Ss4

ร้ อยละจํานวนครังข้ อผิดพลาดในการให้ บริ การ / จํานวนการให้ บริ การทังหมด
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การทีต้ องแก้ ไขซํา / ปั ญหาที
ต้ องแก้ ไขทังหมด
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การทียังไม่ได้ รับการแก้ ไข /
ปั ญหาทีต้ องแก้ ไขทังหมด

เป้าหมาย
14 %
19
4.31
5
1 สัปดาห์
5
7
6
5
17.5
36.66
10
7 ช่องทาง/500
ครัง
25%
4 กิจกรรม

0
0
0
10
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No.
KRI Ss5
KRI Ss6
KRI Ss7
KRI Ss8

ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs
จํานวนครังทีผู้รับบริ การร้ องทุกข์-ร้ องเรี ยน
จํานวนครังความบกพร่องทีพบจากการสุม่ ตรวจ
จํานวนครังทีไม่สามารถให้ บริ การได้ ตามทีกําหนดไว้
จํานวนครังทีเกิดการร้ องเรี ยนเรืองการไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร

เป้าหมาย
10
0
0
0

เสาที 4 งานบริการวิชาการ
ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs
จํานวนการบริ การวิชาการทีแล้ วเสร็จ (ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ) / จํานวนบริ การทังหมด
จํานวนการบริ การทีสนองตอบต่อความต้ องการของสังคมในรอบปี / จํานวนบริ การทังหมด
ในรอบปี
KQI Sa3 จํานวนการบริ การทีมีความร่วมมือกับหน่วยงาน–องค์กรในระดับชาติ / จํานวนบริการ
ทังหมด
KQI Sa4 จํานวนข้ อตกลง-ความร่วมมือ / ปี
KQI Sa5 จํานวนหน่วยงานทีมาเยียมชมดูงาน /ปี
KQI Sa6 จํานวนรางวัลทีได้ รับ / ปี
KQI Sa7 ระดับคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผู้รับบริการ-สังคมทีมีตอ่ หน่วยงาน
KQI Sa8 เปอร์ เซ็นต์การดําเนินการให้ บรรลุตามแผนการสือสารการตลาดแบบประสมประสาน
KQI Sa9 ค่าใช้ จ่ายต่อจํานวนบุคลากรประจํา (บาท/คน)
KQI Sa10 รายรับ/ปี
KQI Sa11 รายรับต่อจํานวนบุคลากรประจํา (บาท/คน)

เป้าหมาย
91/300
300/300

KQI Sa12 จํานวนผู้รับบริ การ (จํานวนคน/ปี )

108,230

KQI Sa13
KQI Sa14
KQI Sa15
KQI Sa16
KQI Sa17
KQI Sa18
KQI Sa19
KQI Sa20

97,998
203
0
1
33
4.3
มี
มี

No.
KQI Sa1
KQI Sa2

KRI Sa1
KRI Sa2
KRI Sa3
KRI Sa4

จํานวนผู้รับบริ การทีกลับมาใช้ บริ การซํา / จํานวนทังหมด
จํานวนการบริ การทีสามารถส่งมอบได้ ตามเงือนไขทุกประการ/ จํานวนทังหมด
จํานวนผู้รับบริ การทีได้ รับประโยชน์ โดยมิได้ คาดหวังผลกําไร (จํานวนหน่วยงาน) / ปี
จํานวนบุคลากรภายนอก/องค์กร (ทีด้ อยโอกาส) ทีได้ รับการพัฒนา/ปี
จํานวนโครงการด้ านศิลปะวัฒนธรรม/ปี
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การทีมีตอ่ การบริ การ
การได้ รับการรับรอง
การมีแนวปฏิบตั ิด้านจรรยาบรรณ
ตัวชีวัดความเสียง 4 KRIs
จํานวนงานบริ การฯ ทีมีรายจ่ายเหนือรายได้ /จํานวนโครงการทังหมด
จํานวนผู้รับบริ การระดับองค์กรทีไม่กลับมาใช้ บริ การอีกในช่วง 5 ปี / จํานวนทังหมด
จํานวนครังทีถูกร้ องเรี ยน และ/หรือดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวนทังหมด
จํานวนครังทีให้ ข้อมูลทางวิชาการผิดพลาด / ปี

17/300
19
10
0
4.3
0

0
0
0
0
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เป้าหมายประจําปี งบประมาณ 2553 ส่ วนกระบวนการสนับสนุน (ฐานบ้ าน :Support Process) : 6 ฐาน
ฐานที 1 การบริหารจัดการหน่ วยงาน
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 1.1
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีวัดของการปฏิบตั งิ าน/ปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปีทกํี าหนด (SDA)
KQI 1.2
จํานวนงานทีได้รบั การปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพ
KQI 1.4
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อการบริหารจัดการ
KRI 1.1
จํานวนครังทีมีการรายงานเหตุการณ์ทไม่
ี ปกติ (Incident Report)
ฐานที 2 การบริหารข้ อมูล สารสนเทศและความรู้
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 2.1
ค่าใช้จ่ายด้าน IT/ค่าใช้จา่ ยทังหมดต่อปี
(รวมHardware+Humanware+Software)
KQI 2.2
จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้ KM ในการแลกเปลียนเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบต่างๆ
KRI 2.1
จํานวนครังทีระบบ IT เสียฉุกเฉิน
ฐานที 3 การบริหารสิ นทรัพย์ และกายภาพ
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 3.1
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อการบริหารสินทรัพย์และกายภาพ
KRI 3.1
มูลค่าการซ่อมแซมสินทรัพย์/ค่าใช้จา่ ยทังหมดต่อปี (ไม่รวมงบลงทุน)

ฐานที 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 4.1
ร้อยละค่าใช้จา่ ยพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุ น)/ค่าใช้จา่ ยทังหมด (ไม่รวมงบ
ลงทุน)
KQI 4.2
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อระบบบริหาร(ทรัพยากรบุคคล )
KQI 4.3
ร้อยละบุคลากร (สายสนับสนุ น) ทีได้รบั การพัฒนาความรู้ / ทักษะ
KRI 4.1
อัตราการลาออกของบุคลากร (ทุกประเภท)
KRI 4.3
จํานวนร้องทุกข์ - ร้องเรียนจากบุคลากร(ทุกประเภท) ต่อปี
ฐานที 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 5.1
ร้อยละของงบประมาณใช้จริง/งบประมาณทีได้รบั
KRI 5.1

ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร(ทุกประเภท)/ค่าใช้จา่ ยทังหมด

เป้ าหมาย
80
5
3.5
2

เป้ าหมาย
1,329,292:
106,243,400
5
0

เป้ าหมาย
3.5
357,000 :
105,241,180 บาท

เป้ าหมาย
200000/
105241180
3.5
90%
5
≤5

เป้ าหมาย
84994720:
106,243,400
40 ล้าน : 90 ล้าน
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ฐานที 6 การตรวจติดตามการป้ องกันและการรับมือ
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 6.1
ร้อยละของหัวข้อการปรับปรุงทีเกิดขึนจริงภายหลังการตรวจประเมิน
KQI 6.2
ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และบุคลากร
KQI 6.4
ระยะเวลาโดยเฉลียในการสนองตอบต่อข้อร้องเรียน
KRI 6.1
KRI 6.3

ร้อยละประเด็นความเสียงในระดับสูงทียังไม่ได้ดาํ เนินการรับมือ
จํานวนข้อร้องทุกข์ – ร้องเรียนจากผูร้ บั บริการ ต่อปี

เป้ าหมาย
100%
3.5
≤ 2 สัปดาห์ ทัง
สองกรณี
0%
3 ฉบับ

4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์ทีคาดหวัง

ตัวชีวัดความสําเร็ จ

ภารกิจด้ านหลักสู ตร การเรียนการสอน
และบัณฑิต
1. ตรวจหลักสู ตรทีดําเนินการมาครบ 5 ปี -จํานวนหลักสู ตรที
ได้รับการตรวจ
และยังไม่ได้ปรับปรุ ง
ภารกิจด้ านการวิจัย
1. การจัดเก็บข้อมูลการผลิตผลงาน
วิชาการ
2. การจัดเก็บข้อมูล Publication บน
ฐานข้อมูลนานาชาติ

-จํานวนรายการข้อมูล
-จํานวนรายการข้อมูล

เป้ า
หมาย

1

แนวทาง/การปฏิบตั ิการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ตรวจสอบหลักสูตรทีเปิ ดมาครบ ฝ่ ายวิชาการ
5 ปี แต่งตังกรรมการและ
ดําเนิ นการตรวจ

20 -ใช้ขอ้ มูลจากแบบสํารวจภาระ
งาน
15 -สํารวจจากฐานข้อมูล ISI และ
Scopus ในช่วงใกล้สิน
ปี งบประมาณ

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ/
ฝ่ ายวิจยั

4.4 ความตองการการสนับสนุนจาก หนวยงานทีเ่ หนือขึน้ ไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน
สิ งทีต้ องการให้ สนับสนุน

ปริมาณ

เหตุผลความจําเป็ น

การสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการ
ศึกษา

ปี ละ 1 คณะอักษรศาสตร์มีบุคลากรทีมีความรู้
และสามารถเป็ นผูต้ รวจประเมิน
ครัง
คุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.จํานวนน้อยมาก บุคลกากรทีผ่านการอบรมและ
สามารถเป็ นผูต้ รวจได้ในปัจจุบนั ก็ดาํ รงตําแหน่ง
บริ หารระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย จึงเหลือผูท้ ี
สามารถตรวจประเมินคุณภาพในระบบสกอ.ได้เพียง
2 คนเท่านัน

ผลทีคาดว่าจะเกิดขึนหาก
ได้ รับการสนับสนุน

คณะอักษรศาสตร์มีผตู้ รวจ
ประเมินคุณภาพเพิมมากขึน
สําหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพในปี ต่อๆไป
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บทที่ 5
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย

5.1 ปัญหาทีพบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

133

5.2 ข้ อเสนอการปรับปรุง เพิมเติม ปรับลด ตัวชีวัด และเหตุผลประกอบการปรับเปลียน

133

5.3 ข้ อเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม
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5.4 ปัญหา และข้ อเสนอเพือการปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
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5.1 ปญหาทีพ่ บจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ระบบ CU-QA
ตัวชีวัดในระบบ CU-QA ในส่ วนฐานได้มีการปรับปรุ งให้เข้าใจได้ง่ายและเก็บข้อมูลได้ง่ายขึน แต่ตวั ชีวัดในเสา 3 และ
เสา 4 ยังคงเป็ นข้อมูลทีเก็บยาก ตัวชีวัดบางตัวเป็ นข้อมูลทีคล้ายกัน รายละเอียดเกียวกับตัวชีวัดชุดนี จะขอกล่าวถึงในข้อ 5.2
ระบบ สกอ.
ปัญหาในการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบ สกอ. คือปัญหาตรวจสอบไฟล์หลักฐาน และปัญหาในการสื อสารและ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพทีดูแลตัวชีวัด เนืองจากได้รับการแจ้งว่าให้คณะเข้าไปตรวจสอบไฟล์หลักฐานของเจ้าภาพ
ทีเว็บไซต์ส่วนประกันคุณภาพ แต่ในบางครัง ไฟล์หลักฐานมีการเปลียนแปลงโดยการแนบไฟล์เข้าไปใหม่ในระบบ QAIS
ทําให้ตอ้ งตรวจสอบไฟล์หลักฐานหลายครัง นอกจากนี การติดตาม CDS ทีขอแก้ไขนี ก็ไม่สะดวกเหมือนการตรวจสอบ
ข้อมูลจากเจ้าภาพในครังแรกทีเจ้าภาพจะแสดงรายการทีหน้าแรกทีเมนู “ยืนยัน” เนืองจากเมือเข้าไปทีเมนู “CDS ทีขอ
แก้ไข” แล้ว จะต้องดูรายการ CDS ทีขอแก้ไขทังหมด
การตรวจสอบค่า CDS ภายหลังการปิ ดให้คณะทําการ Change Request นัน ยิงยากมากจึน เมือเจ้าภาพอนุมตั ิ หรื อไม่
อนุมตั ิโดยการแนบหลักฐานใหม่เข้าระบบ QAIS ในช่วงปิ ด Change Request แล้ว เจ้าภาพบางทีได้แจ้งมายังคณะ แต่เจ้าภาพ
บางทีก็ไม่ได้แจ้งมา หากไม่เข้าไปติดตามผลการอนุมตั ิ-ไม่อนุมตั ิ CDS เอง ก็จะไม่ทราบว่าเจ้าภาพมีการเปลียนแปลง CDS

5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพิม่ เติม ปรับลด ตัวชีว้ ดั และเหตุผลประกอบการปรับเปลีย่ น
ระบบ CU-QA
อยากให้ปรับตัวชีวัดในเสา 3 และเสา 4 ซึงมีจาํ นวนมาก ให้กระชับมากขึน เหมือนตัวชีวัดในฐานซึงมีฐานละไม่กีตัวชีวัด
เนืองจากตัวชีวัดในเสา 3 และ 4 หลายตัวชีวัดคล้ายกัน และอาจซําซ้อนกับตัวชีวัดของฐานบ้านอยูแ่ ล้ว รายละเอียด มีดงั นี
ตัวชีวัด เสาที 3 การให้ บริการและการสนับสนุน ทีเสนอให้ มกี ารปรับปรุ ง
ตัวชีวัดทีต้ องการให้ ปรับ
เหตุผล
KRI Ss2 ร้อยละจํานวนครังข้อผิดพลาดในการให้บริ การ /
เนืองจากหน่วยงานทีกรอกข้อมูลเสา 3 เป็ นหน่วยงานทีมีภารกิจ
จํานวนการให้บริ การทังหมด
หลักด้านการสนับสนุน จึงให้บริ การเป็ นงาน Routine การนับ
จํานวนการให้บริ การทังหมด ทําได้ยาก และข้อผิดพลาดที
เกิดขึน อาจเป็ นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทีอาจไม่ได้รับการบันทึก
ข้อมูลไว้ เนืองจากอาจแก้ไขได้จากการพูดคุยทางโทรศัพท์หรื อ
วิธีอืน ข้อมูลจํานวนครังทีให้บริ การผิดพลาด และข้อมูลจํานวน
บริ การทังหมด จึงเก็บได้ยาก ในทางปฏิบตั ิ ต่างจากจํานวนการ
ให้บริ การโครงการบริ การวิชาการซึงสามารถนับได้
ซําซ้อนกับ KQI 1.2 จํานวนงานทีได้รับการปรับปรุ งเพือเพิม
KQI Ss4 จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบระยะเวลาในการ
ให้บริ การทีลดลง
ประสิ ทธิภาพ เนืองจากหน่วยงานทีให้บริ การ ก็ตอ้ งมีการบริ หาร
KQI Ss6 จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนตอนการให้
ั
บริ การทีลดลง จัดการ จึงต้องเก็บค่าตัวชีวัดในฐาน 1 นีด้วยเช่นกัน
KQI Ss7 จํานวนขันตอนและ/หรื อกฎ และ/หรื อระเบียบที
ปรับปรุ งเพือเพิมคุณภาพการให้บริ การ
KQI Ss14 ร้อยละการลดลงของการใช้เอกสารของผูร้ ับบริ การ
KQI Ss15 จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้เอกสารของผูร้ ับบริ การ
ลดลง
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ตัวชีวัดทีต้ องการให้ ปรับ
KQI Ss5ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนองต่อการร้องขอ คําร้อง
ข้อเสนอแนะ
KRI Ss3ร้อยละของกรณี ปัญหา ข้อร้อง เรี ยน/การร้องขอของ
ผูร้ ับบริ การทีต้องแก้ไขซํา / ปั ญหาทีต้องแก้ไขทังหมด
KRI Ss4ร้อยละของกรณี ปัญหา ข้อร้อง เรี ยน/การร้องขอของ
ผูร้ ับบริ การทียังไม่ได้รับการแก้ไข / ปั ญหาทีต้องแก้ไขทังหมด
KRI Ss5จํานวนครังทีผูร้ ับบริ การร้องทุกข์-ร้องเรี ยน
KRI Ss8จํานวนครังทีเกิดการร้องเรี ยนเรื องการไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

เหตุผล
ซําซ้อน/คล้ายกับ
KQI 6.4 ระยะเวลาโดยเฉลียในการสนองตอบต่อข้อร้องเรี ยน
KRI 6.1 ร้อยละประเด็นความเสี ยงในระดับสูงทียังไม่ได้
ดําเนินการรับมือ
KRI 6.3 จํานวนข้อร้องทุกข์ – ร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ ต่อปี

ตัวชีวัด เสาที 4 งานบริการวิชาการ ทีเสนอให้ มีการปรับปรุ ง
ตัวชีวัดทีต้ องการให้ ปรับ
KQI Sa7ระดับคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผูร้ ับบริ การสังคมทีมีต่อหน่วยงาน

KRI Sa3จํานวนครังทีถูกร้องเรี ยน และ/หรื อดําเนินคดีทาง
กฎหมาย / จํานวนทังหมด
KRI Sa4จํานวนครังทีให้ขอ้ มูลทางวิชาการผิดพลาด / ปี

KQI Sa13จํานวนผูร้ ับบริ การทีกลับมาใช้บริ การซํา / จํานวน
ทังหมด
KRI Sa2จํานวนผูร้ ับบริ การระดับองค์กรทีไม่กลับมาใช้บริ การ
อีกในช่วง 5 ปี / จํานวนทังหมด
KQI Sa9ค่าใช้จ่ายต่อจํานวนบุคลากรประจํา (บาท/คน)
KQI Sa10รายรับ/ปี
KQI Sa11รายรับต่อจํานวนบุคลากรประจํา (บาท/คน)

เหตุผล
ตัวชีวัดนีต้องเก็บเพือตรวจในระบบสกอ.อยูแ่ ล้ว แต่ในระบบ
สกอ. เก็บแค่ค่าเฉลียของระดับคะแนนซึงเฉลียกับระดับความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การในด้านอืนๆ หากต้องคิดค่าเฉลียระดับ
คะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผูร้ ับบริ การฯ เพิมขึน จะเป็ น
ภาระกับผูท้ าํ ข้อมูล
ซําซ้อน/คล้ายกับ
KRI 6.3 จํานวนข้อร้องทุกข์ – ร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ ต่อปี
เนืองจากผูใ้ ห้บริ การย่อมตังใจให้บริ การวิชาการ และผูใ้ ห้บริ การ
เป็ นคณาจารย์ทีมีคุณภาพ จึงเป็ นการยากทีจะทราบข้อมูลทาง
วิชาการทีผิดพลาด นอกเสี ยจากมี “Second Opinion”
นอกจากนี หากมีกรณี นีเกิดขึนจริ ง คณะจะได้รับข้อมูลใน
รู ปแบบข้อร้องเรี ยน ซึงเป็ นข้อมูลทีดําเนินการจัดเก็บอยูแ่ ล้ว
การเก็บข้อมูลจํานวนผูใ้ ช้บริ การ ทําได้ง่าย แต่หากต้องตรวจสอบ
รายชือผูม้ ารับบริ การซํา/ไม่ซาํ จําเป็ นต้องมีฐานข้อมูลผูร้ ับบริ การ
และเป็ นภาระอย่างมากในการตรวจสอบ เนืองจากต้องตรวจสอบ
ทีละชือ ข้อมูลชุดนี หากจัดเก็บน่าจะจัดทําในรู ปแบบรายงานการ
วิจยั มากกว่าการเก็บข้อมูลเป็ นประจําทุกปี
ค่าใช้จ่ายในทีนี หมายถึง เงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากร ซึงไม่น่า
สะท้อนการให้บริ การคุณภาพในแต่ละปี
รายรับต่อปี เป็ นข้อมูลสะทอ้นคุณภาพทีดี แต่ขอ้ มูลรายรับทีมา
เฉลียกับจํานวนบุคลากร ไม่น่าเป็ นข้อมูลสะท้อนคุณภาพ
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5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม
ระบบ สกอ.
1. อยากให้เจ้าภาพแนบไฟล์หลักฐานในระบบ QAIS เลย และอยากให้แสดงไฟล์หลักฐานที CDS นันๆเลย
2. อยากให้แสดงสัญลักษณ์เอกสารแนบที CDS ทีมีไฟล์แนบอยู่ เนืองจากการตรวจสอบ CDS ตามมุมมองแยกตาม
เจ้าภาพ อาจทําให้ยากต่อการตรวจสอบว่าเหลือ CDS ใดทียังขาดไฟล์แนบบ้าง เนื องจากฝ่ ายประกันคุณภาพต้องตรวจสอบ
ข้อมูล CDS ทุกตัว จึงต้องตรวจสอบจากมุมมองของ CDS ตามหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วย อีกชันหนึง จะจึงทราบว่า
ตรวจสอบ CDS ครบหรื อไม่

5.4 ปญหา และขอเสนอเพือ่ การปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
1. ควรจัดอบรมผูต้ รวจคุณภาพภายในอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะผูต้ รวจตามตัวชีวัดของสกอ.
2. มหาวิทยาลัยได้จดั ทําระบบคุณภาพ CU-RQA ออกมา แต่ไม่มีการดําเนินการใดๆเพือสนับสนุนการใช้ระบบ
ดังกล่าว ในระดับคณะจึงไม่มีความสนใจทีจะนํามาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม ระบบ CU-QA 84 จึงยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
ตามหลักการ มหาวิทยาลัยควรมีความคิดทีชัดเจนในเรื องนี
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ภาคผนวก

Key Data ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดเก็บและรายงาน ซึ่งหนวยงานไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนในการจัดเก็บ 139
รายชื่อบุคลากรทัง้ หมดของหนวยงาน
140
รายชื่อผูมีสวนเกีย่ วของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการชุดตางๆ
145

138

139

Key Data ทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ จัดเก็บและรายงาน ซึงหน่ วยงานได้ พจิ ารณาแล้วเห็นว่ าเป็ นประโยชน์ ในการจัดเก็บ
จํานวนงานทีได้รับการปรับปรุ งเพือเพิมประสิ ทธิภาพ
1

ภาควิชา/
หน่วยงาน
ฝ่ ายบริหาร

2

ฝ่ ายบริหาร /
เลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหารคณะ

3

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

4
5

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ฝ่ ายวางแผน/
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

6

ปรัชญา

7

ปรัชญา

8

ปรัชญา

9
10

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาษาศาสตร์

11

ภาษาศาสตร์

12

ภาษาไทย

13

ภาษาไทย

14

ภาษาอังกฤษ

15

17

บรรณารักษศาส
ตร์
บริหารและ
ธุรการ
ศูนย์สารนิเทศ

18

ศูนย์สารนิเทศ

19

ศูนย์สารนิเทศ

20

ไทยศึกษา

16

งานทีได้ร ับการปร ับปรุงกระบวนการภายในเพือเพิมประสิทธิภาพ

ช่วงเวลาทีดําเนินการ

ปรับปรุงวิธก
ี ารเวียนหนั งสือเวียน โดยใช ้ฐานข ้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ซงึ
สามารถเข ้าดูได ้โดยผ่านเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ ทําให ้สามารถเวียน
หนั งสือเวียนได ้รวดเร็วขึน และประหยัดค่าใช ้จ่ายมากขึน
ยกเลิกการสําเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
จัดส่งเป็ นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์แทน ทําให ้จัดส่งเอกสารได ้รวดเร็ว
และประหยัดค่าใช ้จ่าย ทังนี ตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริหารคณะ
อักษรศาสตร์ ครังที 2/2552 วันที 28 มกราคม 2552 โดยเริมเวียนทาง Email ตังแต่การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครังที 3/2552 วันที 11
กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต ้นไป
ปรับปรุงแบบแสดงความคิดเห็นของผู ้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆในคณะ
อักษรศาสตร์ โดยแยกแบบฟอร์มเป็ นแบบร ้องเรียน และแบบแสดง
ข ้อคิดเห็น ข ้อเสนอแนะ เพือให ้สามารถดําเนินการบริหารจัดการการ
ตอบสนองต่อข ้อร ้องเรียนให ้ได ้รวดเร็วขึน เริใช ้ตังแต่ พฤศจิกายน 2551
ปรับปรุงการเก็บข ้อมูลตัวชีวัดจากภาควิชา-หน่วยงานในคณะ โดยใช ้แบบ
รายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน โดยเริมตังแต่ 1 มิถน
ุ ายน 2552
ปรับปรุงขันตอนและวิธก
ี ารประชาสัมพันธ์ขา่ วจากภาควิชา/หน่วยงาน บน
เว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ ยกเลิกการส่งข ้อมูลให ้เว็บมาสเตอร์ดําเนินการ
ึ กระบวนการดําเนินการและใช ้เวลา และ
จัดหน ้าและ upload ไฟล์ใหม่ซงมี
ให ้ภาควิชา/หน่วยงาน ดําเนินการเองโดยใช ้โปรแกรมสําเร็จรูป ซึงใช ้งาน
ได ้ง่าย การประชาสัมพันธ์ขา่ วบนเว็บไซต์จงึ ลดระยะเวลาลงเป็ นอย่างมาก
สามารถดําเนินการได ้ภายใน 2-3 นาที
ิ ประจําปี การศึกษาต่างๆ ไม่ต ้องทําเป็ นซีดแ
การเปิ ดรับสมัครนิสต
ี นบบันทึก
ปรับมาใช ้การส่งอีเมล์แทน
ิ ไม่ต ้องผ่านทะเบียนแล ้วใช ้การดาวโหลดจากเว็บไซต์
การขอรายชือนิสต
แล ้วพรินมาใช ้งานเลย
แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบลา หนั งสือรับรอง สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์
แทนการเดินไปขอจากหน่วยสารบรรณ
เวียนหนั งสือทางอีเมล์ ให ้อาจารย์ในภาคแทนการถ่ายสําเนาเอกสารแจก

ตังแต่มกราคม 2552
ตังแต่กม
ุ ภาพันธ์ 2552

พฤศจิกายน 2551

ตังแต่ 1 มิถน
ุ ายน 2552
ตังแต่ 16 มกราคม 2552

ปี งบประมาณ 2552
ปี งบประมาณ 2552
ปี งบประมาณ 2552
ปี งบประมาณ 2552

ลดปริมาณการใช ้กระดาษมาใช ้กระบวนการส่งเป็ นจดหมายอิเล็คโทรนิค
มากขึน
จัดทําวารสารเป็ นหนั งสืออิเล็คทรอนิกส์แทนการจัดพิมพ์เป็ นเล่มแจก

ปี งบประมาณ 2552

ิ ประจําปี การศึกษาต่างๆ ไม่ต ้องทําเป็ นซีดแ
การเปิ ดรับสมัครนิสต
ี นบบันทึก
ปรับมาใช ้การส่งอีเมล์แทน
ิ ไม่ต ้องผ่านทะเบียนแล ้วใช ้การดาวโหลดจากเว็บไซต์
การขอรายชือนิสต
แล ้วพรินมาใช ้งานเลย
ปรับปรุงแฟ้ มเอกสารในระบบประกันคุณภาพของภาควิชา ดําเนินการใน
เดือน พฤษภาคม 2552
ปรับปรุงการจัดแฟ้ มเอกสารของธุรการ เพือให ้สามารถติดตามการเบิกจ่าย
โครงการต่างๆได ้รวดเร็วขึน ดําเนินการในเดือน มิถน
ุ ายน 2552
ลดขันตอนการต่ออายุในใบอนุญาตการทํางานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
จาก 2 ครัง เหลือ 1 ครัง
การบริการยืมและนํ าส่งหนั งสือให ้อาจารย์ระหว่างห ้องสมุดภายใน
มหาวิทยาลัย ลดขันตอนโดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์แทนการ
เดินทางมาด ้วยตนเอง
การบริการสืบค ้นข ้อมูลสารนิเทศออนไล แล ้วส่งทางอีเมล์

ปี งบประมาณ 2552

การบริการจองหนั งสือใหม่ผู ้ใช ้ห ้องสมุดสามารถเขียนลงในทีขันหนั งสือที
จัดแสดงในนิทรรศการหนั งสือใหม่
การส่งจดหมายเชิญอาจารย์หรือวิทยากรใช ้แสกนแล ้วส่งอีเมล์แทนการไป
ส่งจดหมายทีไปรษณีย ์

ปี งบประมาณ 2552

ปี งบประมาณ 2552

ปี งบประมาณ 2552
พ.ค.-52
มิ.ย.-52
ปี งบประมาณ 2552
ปี งบประมาณ 2552
ปี งบประมาณ 2552

ปี งบประมาณ 2552

จํานวนกิจกรรมที่มีการใช KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆ
ภาควิชา

หัวขอการเสวนา/กิจกรรม/วิชาที่ประชุมกลุม

ฝายวิจัย

โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย” โดย ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสิน

ฝายวิจัย

โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เหตุใดเรื่องผูสูงอายุจึง
เปนประเด็นวิจัยเรงดวนในปจจุบัน” ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาฯ เปนวิทยากร

ฝายวิจัย

โครงการอาศรมวิจัย จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “E-book: การนําเสนอ
ผลงานวิชาการรูปแบบใหม” ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธิ์
ผูอํานวยการสถาบันวิทยบริการ เปนผูบรรยาย
โครงการอาศรมวิจัย คณะอักษรศาสตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แหลง
ทุนสําหรับการทําวิจัยในตางประเทศ” โดย รศ.ดร.กิ่งกาญจน เทพ
กาญจนา รศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ และ อ.ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน
โครงการอาศรมวิจัย คณะอักษรศาสตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง
“มาตรฐานอางอิงในการเรียนการสอนภาษาและการประเมิน
ความสามารถทางภาษาที่พัฒนาขึ้นในทวีปยุโรป (The Common
European Framework of Reference)” โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.ปราณี กุลละวณิชย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใหแก คณาจารยและเจาหนาที่

ฝายวิจัย

ฝายวิจัย

ฝายวิชาการ

ฝายประกัน
คุณภาพ

วิธีการประชาสมันพันธขาวบนเว็บไซตคณะฯ และวิธีการตรวจสอบ
รายชื่อนิสิตในสังกัดจากฐานขอมูลนิสิตอักษรศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สัมมนาระดมความคิดเรื่อง “การวิจัยของอาจารยในภาควิชาฯ : ปญหา
และแนวทางแกไข”

ภาษาอังกฤษ

โครงการสัมมนาทางวิชาการระหวางคณาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณาจารยภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
งานวิจัยภาษาไทยถิ่น: ปจจุบัน-อนาคต เนื่องในโอกาส ผศ.ดร.ม.ร.ว.
กัลยา ติงศภัทิย เกษียณอายุราชการ (จัดรวมกับฝายวิจัย และศูนยแหง
ความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี) เปด
โอกาสใหนักภาษาศาสตร นักวิจัย และนักวิชาการดานภาษาไทยถิ่น
และภาษาศาสตรแขนงอื่น ๆ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปได
รวมฟงการบรรยาย และประชุมเสวนาและเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณในการทําวิจัย

ภาควิชา
ภาษาศาสตร

วันเวลาและสถานที่จัด
พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ.2551 ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2551
ณ หอง 708 อาคารบรมราช
กุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม
พ.ศ.2552 ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดี 25 มิถุนายน พ.ศ.
2552 ณ หอง 707
อาคารบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดี 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 ณ หอง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552
เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอง
707 อาคารบรมราชกุมารี
วันศุกรที่ 16 มกราคม พ.ศ.
2552 ณ ศูนยคอมพิวเตอร คณะ
อักษรศาสตร อาคารบรมราช
กุมารี
จันทรที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552
ณ หอง 501 และหอง 509
อาคารบรมราชกุมารี
18 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.00
-16.00 น. ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.
2552 ณ หอง 105 และบริเวณ
หองโถง
อาคารมหาจุฬาลงกรณ
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รายชือคณาจารย์
ภาควิชา
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก

สถานภาพ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ชืออาจารย์
นางศิราพร ณ ถลาง
นางชลดา เรื องรักษ์ ลิขิต
นางสุนนั ท์ อัญชลีนกุ ลู
นางอารดา กีระนันทน์
นางสาวณัฐพร พานโพธิทอง
นางสาวใกล้ รุ่ง อามระดิษ
นางจิราภรณ์ ภัทราภานุภทั ร
นางเทพี จรัสจรุงเกียรติ
นายอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
นางสาวธีรนุช โชคสุวณิช
นายวิภาส โพธิแพทย์
นายปรมินท์ จารุวร
นางสาวประไพพรรณ พึงฉิม
นางสาวศิริพร ภักดีผาสุข
นายอาทิตย์ ชีรวณิชย์กลุ
นางสาวธานีรัตน์ จัตทุ ะศรี
นางนําผึง ปั ทมลางคุล
นางสาวอิงอร สุพนั ธุ์วณิช
นางสุกญ
ั ญา สุจฉายา
นางสาวสุจิตรา จงสถิตย์วฒ
ั นา
นางพัชนี ตังยืนยง
ร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ
นายวรวุฒิ จิราสมบัติ
นางสาวชมนาด ศีติสาร
นางสาวมนธิรา ราโท
นางสาวสุรีย์ ชุณหเรื องเดช
นางสาวศศรักษ์ เพชรเชิดชู
นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
นางสาวเธียรธิดา วงศ์มนต์ณฐั
นางนูรีดา หะยียะโกะ
นางสาวชัญญพร ปริ ญญาวุฒิชยั
นางสาวทัศนีย์ สินสกุล
นางกนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ
นางสาวหทัย แซ่เจีย
นางอรรถยา สุวรรณระดา
นางนําทิพย์ เมธเศรษฐ

ตําแหน่ง
( ศ.ดร. )
( รศ.ดร. )
( รศ.ดร. )
( ผศ. )
( ผศ.ดร. )
( อ.ดร. )
( อ. )
( อ.ดร. )
( อ.ดร. )
( อ.ดร. )
( อ.ดร. )
( อ.ดร. )
( อ. )
( อ.ดร. )
( อ. )
( อ. )
(อ.ดร.)
( รศ. )
( รศ. )
( รศ.ดร. )
(รศ.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ. ดร.)
(อ.)
(ผศ.)
(ผศ.ดร)
(อ.)
(อ.ดร.)
(อ.)
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ภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ

ชืออาจารย์
นางสาวสมพรนุช ตันศรี สขุ
นางสาวภัทรพร ปรัศว์เมธีกลุ
นายสืบพงศ์ ช้ างบุญชู
นางสาวสุภาพร บุญรุ่ง
นายธีรวัฒน์ ธีรพจนี
นางสาวศศิพร เพชราภิรัชต์
นายอัษฎายุทธ ชูศรี
นางสาวสุชาทิพย์ อัมพรดนัย
นายอาณัติ หมานสนิท
นางสาวมณฑา พิมพ์ทอง
นางสุชาดา สัตยพงศ์
นางเสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล
นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ
นางสาวนําทิพย์ ภิงคารวัฒน์
นางสาวดาริ นทร์ ประดิษฐทัศนีย์
นางปรี มา มัลลิกะมาส
นางรองรัตน์ ดุษฎีสรุ พจน์
นายศุภกาญจน์ เอียมหฤท
นางสาวจิรันธรา ศรี อทุ ยั
นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ
นางสาวสมจิต จิระนันทิพร
นางสุเบญจา เผ่าเหลืองทอง
นางสาวปรี ณา แข่งขัน
นางสาวภัคพรรณ ทิพยมนตรี
นางสาวรักสงบ วิจิตรโสภณ
นางสาวณิดา ดรงค์สวุ รรณ
นางดวงฤดี เจริ ญบัณฑิต
นางสาวฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี
นางสาวมัทธนี พลังเทพินทร์
นางสาวจิตติมา พฤฒิพฤกษ์
นางคาริ นา โชติรวี
นางสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
นางสุนิจ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์
นางสาวปทมา อัตนโถ
นางสาวพจี ยุวชิต
นางสาววรางค์ คุณานุกร
นางสาวสงวนศรี ขันธวิเชียร

ตําแหน่ง
(อ.)
(อ.)
(อ.)
(อ.)
(อ.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(อ.)
(อ.ดร. )
(รศ. )
(ผศ. )
(รศ.ดร )
(ผศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.)
(ผศ.)
(ผศ.)
(ผศ.ดร.)
(อ.)
(อ.)
(อ.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(อ.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(ผศ.ดร.)
(รศ.)
(ผศ.)
(ผศ.)
(รศ.ดร. )
(อ.)
(ผศ.ดร.)
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ภาควิชา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก

สถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานโครงการ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ

ชืออาจารย์
นางสาวกาญจนี ดุละลัมพะ
นางสาวณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
นางสาวสุรางค์ศรี ตันเสียงสม
นายสุธาชัย ยิมประเสริ ฐ
นางสาวสุวิมล รุ่งเจริ ญ
นางสาวิตรี เจริ ญพงศ์
นายสุเนตร ชุตินธรานนท์
นางสาวภาวรรณ เรื องศิลป์
เรื อโทดินาร์ บุญธรรม
นายจุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
นางสาววิลลา วิลยั ทอง
นางสาววาสนา วงศ์สรุ วัฒน์
นายธนาพล ลิมอภิชาต
นางพิพาดา ยังเจริ ญ
นายฉลอง สุนทราวาณิชย์
นายสถาพร ทิพยศักดิ
นางชูศรี มีวงศ์อโุ ฆษ
นางรัศมี กฤษณมิษ
นางสาววิภาดา เพ็ชรรักษ์
นางสาววิลิตา ศรี อฬุ ารพงศ์
นางสาวหนึงฤดี โลหผล
นางสาวสุวรรณา สถาปั ตย์พฒ
ั นา
นางสาวสิริวรรณ จุฬากรณ์
นางสาวอารตี แก้ วสัมฤทธิ
นางจันทรา ประมูลทรัพย์
นายสุกิจ พูพ่ วง
นางสาวเพ็ญพิสาข์ ศรี วรนารถ
นางสาววิลาสินีย์ แฝงยงค์
นางสาววรุณี อุดมศิลป
นางสาวภาสุรี ลือสกุล
นางสาวอติพร เสถียรสุต
นางสาวหนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ
นางสาวปาจรี ย์ ทาชาติ
นายพิริยะดิศ มานิตย์
นางสาวมาเรี ย เด ลาส เมเซเดส ราโมส ซานเชส
นางสาวขจิตรา ภังคานนท์
นายสรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์

ตําแหน่ง
(อ.)
(ผศ.ดร.)
(รศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.)
(ผศ.)
(รศ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(รศ.)
(รศ.)
( รศ.ดร. )
( ผศ. )
( ผศ. )
( ผศ. )
( ผศ.ดร. )
( ผศ.ดร.)
( อ.ดร. )
( อ.ดร. )
( อ.ดร. )
( อ. )
( อ. )
( อ. )
(อ.)
( อ.ดร.)
( อ.)
( อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.)
( อ.ดร.)
(อ.)
( รศ.ดร. )
( ผศ. )
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ภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภูมิศาสตร์

สถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการ

ชืออาจารย์
นางกาญจนา บุนนาค
นางพูนศรี เกตุจรูญ
นางวารุณี ปั ทมะศังข์
นายปณิธิ หุน่ แสวง
นางถนอมนวล โอเจริญ
นางวรรณา แสงอร่ามเรื อง
นางพรสรรค์ วัฒนางกูร
นายสมภาร พรมทา
นางสุวรรณา สถาอานันท์
นายโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นางสาวสุภคั วดี อมาตยกุล
นางสาวธิดาวดี สกุลโพน
นางกนิษฐ์ ศิริจนั ทร์
นายเกษม เพ็ญภินนั ท์
นางเนืองน้ อย บุณยเนตร
นางประทุม อังกูรโรหิต
นายอุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
นางสาวสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
นางจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
นางสาวพิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์
นางดวงเนตร วงศ์ประทีป
นายสมศักดิ ศรี บริ สทุ ธิสกุล
นางสาวอรนุช เศวตรัตนเสถียร
นางสาวเนณุภา สุภเวชย์
นางสาววชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
นางสาวเสาวภา หลิมวิจิตร
นางสาวจารุณี หงส์จารุ
นายฤทธิรงค์ จิวากานนท์
นายดังกมล ณ ป้อมเพชร
นางสาวกุลธิดา มณีรัตน์
นางสาวพันพัสสา ธูปเทียน
นางสาวปริ ดา มโนมัยพิบลู ย์
นางนพมาส แววหงส์
นายกฤษรา วริ ศราภูริชา
นางพรรัตน์ ดํารุง
นายปวิตร มหาสาริ นนั ทน์
นางผ่องศรี จันห้ าว

ตําแหน่ง
( อ. )
( รศ. )
( ผศ.ดร. )
( ผศ.ดร. )
( ศ. )
( รศ.ดร. )
(ศ.ดร.)
(ศ.ดร.)
(รศ.ดร.)
(รศ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(อ.ดร.)
(อ.ดร.)
(รศ.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.)
(ผศ.ดร.)
(อ.)
(อ.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(อ.)
(อ.)
(รศ.)
(ผศ.)
(อ.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(อ.)
(รศ. )
( ผศ. )
(รศ.)
(อ.)
(รศ.)
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ภาควิชา
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
ศูนย์การแปลและการล่ามฯ

สถานภาพ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ชืออาจารย์
นายนโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
นางพรรณี ชีวินศิริวฒ
ั น์
นางสาวฐิ ติรัตน์ ปั นบํารุงกิจ
นางสาวกิงกาญจน์ เทพกาญจนา
นายวิโรจน์ อรุณมานะกุล
นางสาวสุดา รังกุพนั ธุ์
นางสาวธีราภรณ์ รติธรรมกุล
นางธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
นางสาวถนอมนวล หิรัญเทพ
นางสาวศิริพร ศรี วรกานต์
นางสาวชุติมา ประกาศวุฒิสาร
นายสุรเดช โชติอดุ มพันธ์
นางอนงค์นาฎ เถกิงวิทย์
ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ
นางสาวตรี ศิลป์ บุญขจร
นางจาตุรี ติงศภัทิย์
นางสาวทอแสง เชาว์ชตุ ิ
นายสถาพร อรุณวิลาศ
นางสาวเพิมทิพย์ บัวเพ็ชร์
นางทองทิพย์ พูลลาภ

ตําแหน่ง
(รศ.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(อ.)
(รศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(อ.ดร.)
(ศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(อ.)
(อ.ดร)
(อ.ดร)
(อ.ดร.)
(รศ.ดร.)
(ผศ.)
(ผศ.ดร.)
(ผศ.ดร.)
(อ.ดร.)
(อ.)
(อ.)
(อ.)

คณะผู้จัดทํารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
ปี งบประมาณ 2552

1. อาจารย์ เนณุภา สุภเวชย์
2. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าทีงานประกันคุณภาพ

ออกแบบปกโดย
ภาพปกโดย

อาจารย์ เนณุภา สุ ภเวชย์
นายดนุสิทธิ ชาตยาทร

