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คํานํา
รายงานประกันคุณภาพฉบับนี ได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านของคณะอักษรศาสตร์ ทังเรื องตัวชีวัด
ในระบบประกันคุณภาพโดยตรง และข้อมูลด้านอืนๆอันเป็ นผลงานทีน่ าภาคภูมิใจของคณะฯ ข้อมูลที
รวบรวมได้แสดงว่า คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจํานวนมาก คณาจารย์มีคุณภาพสู ง
เข้าร่ วมประชุ มวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทังระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้บริ การวิชาการทังใน
รู ปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริ การวิชาการต่างๆ ที
ศูนย์บริ การวิชาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกี ยรติจดั บริ การเป็ นจํานวนมาก แสดงถึ ง
“การเป็ นทีพึงของสังคมทางวิชาการ” อย่างไร้ขอ้ สงสัย
รายงานฉบับนีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยบุคลากรทุกฝ่ ายในคณะอักษรศาสตร์ และคณะผูจ้ ดั ทําร่ วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบข้อมูล คณะผูจ้ ดั ทําได้ทุ่มเทเวลาเป็ นอย่างมากในการตรวจสอบข้อมูลจาก
ทุกแหล่ง เรี ยบเรี ยง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล หวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงานประกันคุณภาพฉบับนี จะ
สะท้อนให้เห็นสถานภาพ และคุณภาพทีก้าวหน้าของคณะอักษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ ายทีร่ วมกันทํารายงานประกันคุณภาพอันเป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ และวิชาการ
ด้านนีให้มนคงสื
ั
บไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
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บทสรุปผูบ ริหาร
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมทีสร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2553 เป็ นจํานวนมาก เมือเทียบ
กับจํานวนอาจารย์ จํานวน 189 คน และนิสิตปัจจุบนั 1,951 คน มีรายละเอียด ดังนี
2.2.1 ด้ านอาจารย์
(ดูรายละเอียดหน้ า 39)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 7 คน
ระดับชาติ
5 คน
ระดับนานาชาติ 2 คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 347 รายการ
ระดับชาติ
323 รายการ
ระดับนานาชาติ 24 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 163 รายการ
ระดับชาติ
38 รายการ
ระดับนานาชาติ 125 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพือสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิมพูนความรู ้ 28 คน รวม 24 รายการ
2.2.2 ด้ านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้ า 75)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 54 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
72 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 6 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 6 รายการ
ศิษย์เก่า 8 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
10 รายการ
ศิษย์เก่า 1 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
1 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 55 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั มีจาํ นวน 14 คน และได้สาํ เร็ จ
การศึกษาไป 2 คน และเข้าโปรแกรมเกียรติยมเพิม 6 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษาจํานวน 71 คน จาก 14
สาขาวิชา มีการเผยแพร่ ผลงานวิชาการรวมทังหมด 71 ครัง ดังนี
ระดับชาติ
60 ครัง
ระดับนานาชาติ 11 ครัง
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2.2.3 ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 90)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ
9 ครัง
ระดับนานาชาติ 6 ครัง
 การการจัดประชุมวิชาการอืนๆ / บรรยายวิชาการ /
56 กิจกรรม
บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
 กิจกรรมอืนๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม รวม 117 กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทีจัดให้นิสิตทุกระดับ
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก
2.2.4 ด้ านการวิจัย
(ดูรายละเอียดหน้ า 102)
 งานวิจยั ทีดําเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 17 โครงการ
 ผลงานทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2553 จํานวน 102 รายการ ดังนี
บทความทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 22 รายการ
บทความทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 36 รายการ
ผลงานวิชาการอืนๆ ทีได้รับการตีพิมพ์ 44 รายการ
2.2.5 ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 111)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ 40 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 4,536 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 5 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 1,187 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้นี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึงมีผรู ้ ับบริ การ
1,500 คนได้รับบริ การงานแปล 1,302 งาน
2.2.6 ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 113)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 4 สัญญา
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่ วมมือ สร้างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือม
ความสัมพันธ์ ฯลฯ อาจารย์ 12 คน ไปเจรจาสร้างความร่ วมมือ 11 ครัง
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนจากต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่ วมมือ สร้างกิจกรรมความร่ วมมือ
เชือมความสัมพันธ์ ฯลฯ 17 รายการ
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนจากต่างประเทศเดินทางมา เพือวิจยั หรื อร่ วมกิจกรรมวิชาการ 47 รายการ
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 24 คน
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 6 คน
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 24 คน
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สําหรับการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพทังในภาระกิจหลัก (การเรี ยนการสอน การวิจยั การ
บริ การวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม) และภาระกิจสนับสนุนนัน ดําเนินการไปได้ดว้ ยดี จะเห็น
ได้จากพัฒนาการในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) 9 องค์ประกอบ มีตวั ชีวัดในองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ทีมีพฒั นาการทีดีขึน ดังรายละเอียด
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
องค์ประกอบที 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สรุ ปรวมทุกตัวชีวัด/องค์ ประกอบ

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 51
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับพอใช้
ยังไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
ระดับดี
ระดับดี

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 52
ยังไม่ได้คณ
ุ ภาพ
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ในจํานวนองค์ประกอบทีตรวจประเมินคุณภาพนี มี 1 องค์ประกอบทีมีผลการดําเนินงานทีลดคุณภาพ
ลง คือ องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ซึงมีฐานการประเมินจาก
“รายการผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ 2553 ตามตัวชีวัด (SDA) ทีหน่ วยงานตกลงกับคณบดี” ซึงแม้วา่
คณะอักษรศาสตร์จะมีกิจกรรมหรื อผลงานจํานวนมาก แต่การรายงานผลรายงาน SDA กลับมีค่าตํา ดัง
รายละเอียดของร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวชีวัดของการปฏิบตั ิงาน/ปฏิบตั ิราชการประจําปี ทีกําหนด
(SDA) ด้านล่างนี
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวชีวัดของการปฏิบตั ิงาน/ปฏิบตั ิราชการประจําปี ทีกําหนด (SDA)
2553
43.42 %*
65.78 %**

2552
47.44 %*
78.97 %**

2551

2550

2549

82.52%**

74.70%**

76%**

* คิดตัวชีวัดทีบรรลุเป้าหมายเมือดําเนินการตามเป้าหมายได้ 100 % ซึงเป็ นการคิดตามเกณฑ์ สกอ.
** คิดตัวชีวัดทีบรรลุเป้าหมายเมือดําเนินการตามเป้าหมายได้ 80 %
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ปั ญหาผลการดําเนินงาน SDA ตํานี เคยประสบปัญหาในปี ก่อน และยังคงเป็ นปัญหาอยูใ่ น
ปี งบประมาณ 2553 นี ซึงได้มีการวิเคราะห์วา่ น่าจะมีสาเหตุจากการรวบรวมข้อมูลและการตังค่าเป้ าหมายที
กําหนดไว้ล่วงหน้าตังแต่คณะบริ หารชุดก่อน
สําหรับงานบริ การวิชาการของศูนย์บริ การวิชาการทีเคยได้วิเคราะห์ไว้เมือปี งบประมาณ 2552 ว่ามี
พัฒนาการทีโดดเด่น ซึงเห็นได้จากรายรับต่อปี (ไม่หกั ค่าใช้จ่าย) มีพฒั นาการของรายรับมากขึนโดยลําดับ ใน
ปี งบประมาณ 2553 นีกลับมีรายได้ลดลง ดังรายได้การบริ การวิชาการละเอียดด้านล่างนี
รายรับการบริ การวิชาการต่อปี (ไม่หกั ค่าใช้จ่าย)
2553
23.7 ล้ าน

2552
29.3 ล้ าน

2551
17.6 ล้ าน

2550
12.3 ล้ าน

2549
1,749,132

ปั ญหาในการบริ หารจัดการโครงการบริ การวิชาการมีมากมาย ในระยะหลังมานี มีโครงการบริ การ
วิชาการทีต้องปิ ดโครงการจํานวนมากเนืองจากมีผสู ้ มัครเรี ยนน้อย แต่ได้มีความพยายามเพิมจํานวนโครงการ
บริ การวิชาการโดยคิดเป็ นโครงการบริ การวิชาการใหม่ๆขึนมากมายเพือเปิ ดตลาดใหม่อย่างต่อเนือง แต่จาก
ผลการดําเนินงานข้างต้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ถึงภาวะคุกคามทีไม่อาจต้านทานได้
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13
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19
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน
จากคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาเป็ นคณะอักษรศาสตร์
เมือวันจันทร์ ที 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้เสด็จพระราช
ดําเนิ นมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (ตึกอักษรศาสตร์ 1 เดิมหรื ออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปั จจุบนั ) และในวันที 26 มีนาคม พ.ศ.2459
ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ มสถาปนาโรงเรี ยนข้า ราชการพลเรื อนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึนเป็ นมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 1 ปี ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืนชัยนาท
นเรนทร ซึงเป็ นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองค์แรกได้ทรงตังคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ขึนซึงเป็ นหนึ งในสี คณะทีได้มีการจัดตังขึน อีกสามคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจ้าพูนศรี เกษม เกษมศรี ทรงเป็ นคณบดีของคณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์องค์แรก ระหว่าง พ.ศ. 2461-2468
เมือแรกก่อตัง คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรี ยมแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ วิชาทีจัด
สอนมี เคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศส และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้เปิ ด
สอนวิชาอักษรศาสตร์ หลักสู ตรสามปี ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนีจะได้รับประกาศนี ยบัตรครู มธั ยม
อักษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปี แรกวิชาทีสอนเป็ นวิชาอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิ ตศาสตร์ ในภายหลังได้เพิม
ภาษาเยอรมันขึนอีกวิชาหนึ ง หลังจากนันจึงเรี ยนวิชาครู อีกหนึ งปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรครู มธั ยมอักษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่ นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นีได้เปิ ดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลักสู ตรสามปี โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสองปี แรกและวิชาครู ในปี ที 3 ทํานองเดียวกัน
กับวิชาอักษรศาสตร์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนีจะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยมเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกจากกันเป็ น
สองคณะ คือ คณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์แบ่งออกเป็ นแผนกอักษรศาสตร์
และแผนกฝึ กหัดครู แต่ในปี เดียวกันนันเองคณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ได้กลับยุบรวมเป็ นคณะ
เดียวกันอีกและแบ่งงานออกเป็ น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิ สิ กส์
แผนกชีววิทยา แผนกคณิ ตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษาปั จจุบนั แผนก
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และแผนกฝึ กหัดครู
ในด้านการสอน มีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอนถึงขันปริ ญญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุ่ นแรกทีสําเร็ จการศึกษาเมือ พ.ศ.2478 มีจาํ นวน 33 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปิ ดสอนในขันปริ ญญามหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุ่ นแรกในปี พ.ศ. 2487 จํานวน 2 คน
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ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการแยกคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็ นคณะอักษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกันอีกครังหนึ ง แต่ยงั มีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริ หารงานร่ วมกันต่อมาในปี
พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตร์ ได้เปลียนชือเป็ น คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ เพือเปิ ดการสอนในขัน
ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิตขึน ในขณะนันคณะอักษรศาสตร์และครุ ศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาครุ ศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ได้แยกการบริ หารเป็ นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ได้จดั ตังแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพิมขึนอีกแผนกหนึ งในคณะอักษร
ศาสตร์ และ ครุ ศาสตร์
พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุ ศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2504 มีการจัดแบ่งแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจัดตังแผนกวิชาปรัชญาขึน รวมทัง
จัดตังแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปี เดียวกันนี เอง ได้แยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ ออกมาเป็ น
แผนกวิชาหนึงต่างหากด้วย
ในปี พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตร์เปิ ดสอนระดับปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นครังแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผจู ้ บการศึกษาคนแรกเมือ พ.ศ. 2521
ปี พ.ศ. 2520 จัดตังแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลียนจากคําว่า “แผนกวิชา” เป็ น
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จัดตังภาควิชา
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2553) คณะอักษรศาสตร์ ได้ผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแล้ว 74 รุ่ น มีหลักสู ตร
อักษรศาสตรบัณฑิตประกอบด้วยสาขาวิชาเอก 14 สาขา วิชาโท 21 สาขา และมีหลักสู ตรนานาชาติ 1
หลักสู ตร สําหรับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต 19 หลักสู ตร และระดับดุษฎี
บัณฑิต 9 หลักสู ตร ในจํานวนนี มีหลักสู ตรทีจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษอยู่ 2 หลักสู ตร และ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาฝรังเศส 1 หลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรสหสาขาวิชาทีรับผิดชอบร่ วมกับคณะและ
สถาบันอืน ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับมหาบัณฑิ ต 2 หลักสู ตรและในระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต
1 หลักสูตร
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โครงสร้ างของคณะอักษรศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2553 คณะอักษรศาสตร์มี 11 ภาควิชา 12 สาขาวิชา และ 1 หน่วยบริ หารวิชา ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
10.1 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
10.2 สาขาวิชาภาษาจีน
10.3 สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น
11. ภาควิชาภาษาตะวันตก
11.1 สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
11.2 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
11.3 สาขาวิชาภาษาสเปน

10.4 สาขาวิชาภาษามาเลย์
10.5 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
10.6 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
11.4 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
11.5 สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส
11.6 สาขาวิชาภาษารัสเซีย

หน่วยบริ หารวิชาอารยธรรมไทย
นอกจากนี ยังมีศูนย์ทีรับผิดชอบหลักสู ตรอีก 3 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์ไทยศึกษา
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์วรรณคดีศึกษา
ศูนย์เชียวชาญเฉพาะทาง (CE) 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจยั การประมวลผลภาษาและวัจนะ
หน่วยวิจยั (RU) 3 หน่วย ได้แก่ -ศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย
-ศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย
-ศูนย์จริ ยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากนี คณะอักษรศาสตร์ยงั มีศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คติชนวิทยา
ศูนย์บริ การวิชาการ หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ และหน่วยโสตทัศนศึกษา ทําหน้าทีสนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั

12

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
คณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์

รองคณบดี

ผศ. ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ
ฝ่ ายบริหาร

รศ.ดร.กิงกาญจน์ เทพกาญจนา
ฝ่ ายวิจัย

ผศ.ดร. ชมนาด ศีติสาร
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์
ฝ่ ายกิจการนิสิต

ผศ.สุ นิจ สุ ตณั ฑวิบูลย์
ฝ่ ายวิชาการ

รศ.สุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ฝ่ ายวิรัชกิจ

อ.เนณุภา สุ ภเวชย์
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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หัวหน้ าภาควิชา

รศ.ดร.ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต
ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ภาษาอังกฤษ

รศ.ฉลอง สุ นทราวาณิ ชย์
ประวัติศาสตร์

อ.ดร.ศิริวไิ ล ธีระโรจนารัตน์
ภูมศิ าสตร์

ผศ.จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
บรรณารักษศาสตร์

อาจารย์ดงั กมล ณ ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร

ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.จาตุรี ติงศภัทิย ์
วรรณคดีเปรียบเทียบ

รศ.เนืองน้อย บุณยเนตร
ปรัชญา

รศ.ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ
ภาษาตะวันออก

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

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตร์เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างและถ่ายทอดความรู ้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที
เกียวข้องเพือความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

พันธกิจ
คณะอักษรศาสตร์เป็ นสถาบันวิชาการขันสูงทีมุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ องค์ความรู ้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวข้องเพือสนองความต้องการของสังคมทังด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และเป็ นกลไกสร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับทีมีความรู ้ความเชี ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ เป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ
สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถเป็ นผูน้ าํ สังคมได้ มีโลก
ทัศน์กว้าง สามารถประยุกต์ความรู ้และปรับตนให้เข้ากับพลวัตของการเปลียนแปลงในทุกๆ ด้าน
2) สร้างองค์ความรู ้และผลิตงานวิชาการทีมีคุณภาพในระดับนานาชาติ
3) ให้บริ การทางวิชาการด้านมนุ ษยศาสตร์ และศาสตร์ ทีเกี ยวข้องเพือพัฒนาบุคคลและองค์กรใน
สังคม
4) สื บสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

16

1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ตลอดระยะเวลา 93 ปี ทีได้ดาํ เนินการมา คณะอักษรศาสตร์ได้ให้ความสําคัญแก่คุณภาพของอาจารย์
นิสิต การจัดการเรี ยนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคมเป็ นอย่างยิง เมือสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครังที 576 เมือวันที 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตร์กไ็ ด้ดาํ เนินการตามระบบทีกําหนดขึน
ในขณะนันในด้านต่าง ๆ หลายด้าน และได้ใช้มาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหน่วยงานด้านการเรี ยนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็ นมาตรฐานสําหรับดําเนินการเกียวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครังที 3/2544 เมือวันที 29
สิ งหาคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา ซึงต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1 84.2 84.3 และ 84.4 เข้าด้วยกันจนเหลือระบบเพียงหนึงเดียว
ในชือระบบประกันคุณภาพ มาตรฐาน CU-QA 84 ทังนีในปี 2551 ตามทีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้กาํ หนดให้สถาบันอุดมศึกษานําตัวชีวัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที
พัฒนาขึนไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานการศึกษา ตังแต่ปี 2550 เป็ นต้นไป
จึงถือว่าระบบดังกล่าวเป็ นมาตรฐานสําหรับการดําเนินการเกียวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษร
ศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ในปั จจุบนั จึงมีดงั นี

ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ปั จจุบนั คณะอักษรศาสตร์ มีการดําเนินการภายใต้ระบบประกันคุณภาพ 3 ระบบ ดังนี
1. ระบบคุณภาพ CU-QA 84 ในปลายปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกัน
คุ ณ ภาพ
CU-QA 84 ของมหาวิ ท ยาลัย ที ใช้ม าตังแต่ ปี พ.ศ. 2546 ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2549
มหาวิทยาลัยได้เริ มประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบถึงระบบคุณภาพ CU-QA 84 ทีปรับปรุ งใหม่
คณะอักษรศาสตร์ก็ได้เริ มดําเนิ นการเก็บข้อมูลตามตัวชีวัดของระบบคุณภาพ
CU-QA 84 ตังแต่
นันมา ระบบคุณภาพ CU-QA 84 มีการประกันคุณภาพดังนี
การประกันคุณภาพกระบวนการหลัก ได้แก่
(1) หลักสูตร การเรี ยนการสอน และบัณฑิต โดยใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพ 16 ข้อ
(2) กระบวนการวิจยั และงานวิจยั โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการวิจยั ของมหาวิทยาลัย (CURQA) ประกอบด้วยปั จจัยคุณภาพ 19 ข้อ
(3) การให้บริ การและสนับสนุน ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 15 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 8 ข้อ
(4) การบริ การวิชาการ ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 20 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 4 ข้อ
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การประกันคุณภาพกระบวนการสนับสนุน ได้แก่
(1) การบริ หารจัดการหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชีวัดคุณภาพ 5 ข้อ และตัวชีวัดความเสี ยง 1 ข้อ
(2) การบริ หารข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ 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
2. ตัวบ่ งชีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองค์ ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้ านของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์มีการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตังแต่ปี
2551 เป็ นต้นมา เกณฑ์มาตรฐานนี ประกอบด้วยข้อมูลพืนฐานรวม 174 ข้อ และตัวชีวัดรวม 41 ตัวชีวัดโดย
แบ่งเป็ นองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ดังนี
(1) ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัด
(2) การเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 13 ตัวชีวัด
(3) กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัด
(4) การวิจยั ประกอบด้วย 5 ตัวชีวัด
(5) การบริ การวิชาการแก่สงั คม 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 านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี
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เอกสารการประกันคุณภาพที่ใช
เอกสารการประกันคุณภาพของระบบคุณภาพทีคณะอักษรศาสตร์ใช้ มีดงั นี
(1) คู่มือคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที 1 (ปรับปรุ งครังที 5) วันที 10
มิถุนายน 2552
(2) คู่มือขันตอนปฏิบตั ิงาน เรื อง การตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 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 ในการประชุมเพือทําความเข้าใจแนวทางใน
การตรวจรู ปแบบใหม่และวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชีวัดคุณภาพและตัวชีวัดความเสี ยง วันที 14
กุมภาพันธ์ 2549
(5) ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ฉบับที 1 วันที 23
ธันวาคม 2548
(6) ระบบประกันคุณภาพการวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-RQA) ฉบับที 1 วันที 23 ธันวาคม
2548
(7) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา มกราคม 2551
(8) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรกฎาคม 2549

การบริหารคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตร์ดาํ เนินการโดยผ่านคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
(1) คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าทีกําหนดนโยบาย วางแผน
พัฒนา และอนุมตั ิการดําเนินการด้านคุณภาพ
(2) คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าทีวางแผนดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพและการบริ หารความเสี ยงของคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
คณะกรรมการชุด (1) และ (2) มีคณบดีทาํ หน้าทีเป็ นประธานกรรมการ
(3) คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ มีหน้าทีรายงานข้อมูลตามภารกิจและเตรี ยมความ
พร้อมเพือรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในชุดนี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพซึงเป็ นผูแ้ ทนฝ่ าย
บริ หารด้านประกันคุณภาพ (QMR) ของคณะอักษรศาสตร์ดว้ ย ทําหน้าทีเป็ นประธานกรรมการ
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1.5 ทรัพยากร
งบประมาณ
แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปี งบประมาณ 2553
งบประมาณเงินรายได้
50,893,200 ล้านบาท
งบประมาณเงินแผ่นดิน
55,350,200 ล้านบาท
รวมงบประมาณทีได้รับ
106,243,400 ล้านบาท

50,893,200

55,350,200

เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

บุคลากร
จํานวนเจ้ าหน้ าทีสนับสนุน

ลําดับที
1
2
3
4
5

ประเภท
ข้าราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานประจําโครงการ
รายชือลูกจ้างชัวคราว (เหมาจ่าย)
รวม

จํานวน
12
57
25
11
20
125
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จํานวนอาจารย์ ปี งบประมาณ 2553 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหน่ งวิชาการ/วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

หน่ วยงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานฯเปลียนถานภาพ

ลูกจ้ างฯชาวต่ างประเทศ

พนักงานฯ โครงการ

วุฒิการศึกษา

ข้ าราชการ สาย ก.

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รวม

1

ภาควิชาภาษาไทย

9

6

3

0

0

18

1

4

1

12

18

15

3

0

18

2

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

9 15

5

3

0

32

0

3

9

20

32

19

13

0

32

3

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

11 7

8

9

0

35

0

2

12 21

35

11

20

4

35

4

ภาควิชาประวัติศาสตร์

5

6

2

0

0

13

0

4

3

6

13

9

4

0

13

5

ภาควิชาภาษาตะวันตก

9 11

9

6

1

36

2

4

7

23

36

17

19

0

36

6

ภาควิชาปรัชญา

5

3

4

0

0

12

1

3

4

4

12

9

3

0

12

7

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

4

4

0

0

0

8

0

0

3

5

8

4

4

0

8

8

ภาควิชาศิลปการละคร

3

3

4

0

0

10

0

3

2

5

10

2

8

0

10

9

ภาควิชาภูมิศาสตร์

1

4

0

0

0

5

0

1

0

4

5

2

3

0

5

2

4

1

0

0

7

1

2

1

3

7

6

1

0

7

0

6

4

0

0

10

0

1

5

4

10

8

2

0

10

1

1

0

0

0

2

0

0

0

2

2

0

2

0

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

59 71 40 18

1

189

5

27 47 110 189 103

82

4

189

10 ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
หน่วยวิชาอารยธรรม
12
ไทย
ศูนย์การแปลและการ
13
ล่ามฯ
11

รวมทังสิ น

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

*นอกจากนี ยังมีอาจารย์ผเู้ ชียวชาญชาวต่างประเทศ 5 คน และอาจารย์ชาวต่างชาติประจําหลักสูตรนานาชาติอีก 1 คน
สามารถดูรายชืออาจารย์ได้ทีภาคผนวก
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สารนิเทศ
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ได้จดั หาหนังสื อ วารสาร สื อโสตทัศน์ และ สื ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
การคัดเลือกของคณาจารย์ประจําภาคและหลักสู ตร รวมทังรับบริ จาคและได้จดั ระบบทํารายการพร้อม
ให้บริ การ ดังตารางที 1 และ 2
ตารางที 1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ ปี งบประมาณ 2552 และ 2553
ประเภท

หนังสื อ
วิทยานิพนธ์/
รายงานการวิจยั
วารสาร
วีดิทศั น์
เทปบันทึกเสี ยง
ซีดีรอม
ดีวีดี/วีซีดี
สไลด์
เครื องแต่งกาย /ผ้า
ทอมือ

หน่ วย

ทรัพยากรทีจัดซือ

ทรัพยากรทีได้ รับบริจาค

ทรัพยากรทีมีทงหมด
ั

เล่ม
เล่ม

2552
2,530
-

2553
3,465
-

2552
2,600
166

2553
2,869
240

2552
199,872
4,721

2553
206,206
4,961

ชือ
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
ชิน

69
22
78
29
-

76
1
119
49
-

224
5
49
163
-

190
31
-

293
2,769
804
870
381
11
325

293
2,770
804
1,020
430
11
325

หมายเหตุ จํานวนดีวีดีเพิมขึนมาก เนืองจากศูนย์ฯ ได้ แปลงวีดิทศั น์เรื องทียังใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนเป็ นข้ อมูลดิจิทลั ในรูปของดีวีดี
จํานวน 50 เรื อง เพือความสะดวกในการใช้ บริ การ

ตารางที 2 ทรัพยากรสารนิเทศทีจัดซือแยกตามสาขาวิชา (Subject)
สาขาวิชา
การละคร
ความรู้ทวไป
ั
บรรณารักษศาสตร์
ปรัชญา
ประวัติศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี
ภาษาและวรรณคดีจีน
ภาษาและวรรณคดีญีปุ่ น
ภาษาและวรรณคดีทิเบต

หนังสื อ
วารสาร
(เล่ม)
(ชือเรื อง)
62
137
18
41
2
64
6
372
2
462
482
125
7
7

เทปบันทึกภาพ
(ชือเรื อง)

ซีดรี อม
(ชือเรื อง)

ดีวดี /ี วีซีดี
(ชือเรื อง)
1
2
15

5
51
7
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หนังสื อ
วารสาร
(เล่ม)
(ชือเรื อง)
476
1
46

สาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส
ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส
ภาษาและวรรณคดีพม่า
ภาษาและวรรณคดีมาเลย์
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
ภาษาและวรรณคดีรัสเซี ย
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
ภาษาและวรรณคดีสเปน
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน
ภาษาศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศาสนา
ศิลปะและดนตรี
สังคมศาสตร์

79
5
73
115
19
18
60
218
57
11
196
42
27
103
6
162

รวม

3,465

เทปบันทึกภาพ
(ชือเรื อง)

ซีดรี อม
(ชือเรื อง)
1
2

3

4

ดีวดี /ี วีซีดี
(ชือเรื อง)

11

11

5
32

1

1

1
11
4
2
1

1
1

15

76

21

1

119

49

23

1.6 ผลผลิต
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรและรายชือหลักสูตรทีเปิ ดสอนภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2552 และภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2553
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย
1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1.4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1.5 สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
1.6 สาขาวิชาปรัชญา
1.7 สาขาศิลปการละคร
1.8 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤษ
1.9 สาขาวิชาภาษาจีน
1.10 สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น
1.11 สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
1.12 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1.13 สาขาวิชาภาษาสเปน
1.14 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ)
1. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2551
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
4. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2551)
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5. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
6. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549)
7. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
8. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
9. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545)
10. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
11. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548)
12. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
13. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรังเศส (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2542)
14. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรังเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
15. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
16. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
17. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสู ตรนานาชาติ
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรังเศสสู่โลกธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2548
2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
4. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
5. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
6. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรังเศส (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
8. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
9. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
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จํานวนนิสติ
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้ น ปี การศึกษา 2553 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ยังไม่แยกสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น
สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
รวม

ชันปี ที 1
285
2
25
1
313

ชันปี ที 2
18
86
10
21
6
14
42
37
18
7
18
9
286

ชันปี ที 3
20
89
7
21
21
5
12
32
32
17
14
20
10
300

ชันปี ที 4
17
76
7
25
25
5
7
1
32
48
28
21
27
14
333

รวมทังหมด
285
57
251
24
92
53
10
33
1
106
117
63
42
65
33
1,232

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม ภาคต้ น ปี การศึกษา 2553
สาขาวิชา
ยังไม่แยกสาขาวิชา

รวมนิสิตปริ ญญาตรี ทงหมด
ั

ชันปี ที 1
74

ชันปี ที 2
69

ชันปี ที 3
49

ชันปี ที 4
-

รวมทังหมด
192

1,424 คน
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้ น ปี การศึกษา 2553 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญีปุ่ น
ภาษาและวรรณคดีญีปุ่ น
ภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาฝรังเศส
ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฝรังเศสสู่ โลกธุรกิจ
การแปลและการล่ามฯ
พุทธศาสน์ศึกษา
รวม

ปริญญาโท
15
53
26
31
23
21
21
37
36
4
6
14
5
1
6
11
8
91
12
421

ปริญญาเอก
14
23
9
5
33
14
5
2
1
106

รวม
29
76
26
40
23
26
21
70
36
14
4
11
14
5
1
8
12
8
91
12
527
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จํานวนบัณฑิต
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2552 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จํานวน
25
57
11
18
29
9
9
29
25
18
19
16
11

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สารนิเทศศึกษา
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญีปุ่ น
ภาษาฝรังเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาอิตาเลียน

รวม

283

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2552 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ศิลปการละคร

ปริญญาโท
6
9
7
8
7
2
13
7
9

ปริญญาเอก
4
11
3
3
3
-

รวม
10
20
7
8
7
5
16
7
3
9
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ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาและวรรณคดีญีปุ่ น
ภาษาฝรังเศส
ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฝรังเศส สู่ โลกธุรกิจ
การแปลและการล่ามฯ
พุทธศาสน์ศึกษา
รวม

1
5
3
3
11
18
109

24

1
5
3
3
11
18
133
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ผลงานทีต่ พี มิ พในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
จัดพิมพ์หนังสื อและวารสาร จํานวน 17 รายการ ดังนี
ปี ที เดือน
รายการหนังสื อ
พิมพ์
2552 พ.ย. การแปลจีน-ไทยเบืองต้น
พ.ย. มนุษย์กบั ศาสนา
2553 มิ.ย. ปมเอดิปัส' ในนิทานแปร์โรต์
มิ.ย. CU-TU Conference Proceedings
2009
ก.ค. อารยธรรมตะวันออก
ก.ค. การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ
ก.ค. ภาษาจีนกลางขันพืนฐาน 2
ก.ค. ปริ ทศั น์ศิลปการละคร
ก.ค. ชีวิตและผลงานวรรณกรรมบทละคร
ของ เกออร์ ก บืชเนอร์
ก.ค. ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล
ก.ค. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (พ.3)
ก.ค. วากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน
ก.ค. วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที 38 ฉบับที1
(ม.ค.-มิ.ย.52)
ส.ค. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
(ธันวาคม 2552)
ก.ย. สํานวนไทยทีมาจากวรรณคดี
ก.ย. ไวยากรณ์ไทย (พ.5)
ก.ย. พุทธปรัชญา

ผู้แต่ ง

พิมพ์ครังที

อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
ศ. ปรี ชา ช้างขวัญยืน และ
ศ. ดร. สมภาร พรมทา
อาจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์
คณาจารย์ภาควิชา
ประวัติศาสตร์
ผศ.ปรี มา มัลลิกะมาส
ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
คณาจารย์ภาควิชาศิลปการ
ละคร
ผศ.ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

(พิมพ์ครังที 1)
(พิมพ์ครังที 4)

จํานวน
พิมพ์
500
1,000

(พิมพ์ครังที 1)
(พิมพ์ครังที 1)

500
100

(พิมพ์ครังที 2)

1,000

(พิมพ์ครังที 2)
(พิมพ์ครังที 4)
(พิมพ์ครังที 2)

500
2,000
1,000

(พิมพ์ครังที 1)

300

ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
ศ.ดร.ปิ ยนาถ บุนนาค
ผศ.ดร.วิลิตา ศรี อุฬารพงศ์
คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์

(พิมพ์ครังที 2)
(พิมพ์ครังที 3)
(พิมพ์ครังที 1)
(พิมพ์ครังที 1)

500
500
500
500

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์

(พิมพ์ครังที 1)

500

ศ. ดร. ศักดิศรี แย้มนัดดา
รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา
ศ.กิตติคุณ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์

(พิมพ์ครังที 2)
(พิมพ์ครังที 5)
(พิมพ์ครังที 1)

1,500
1,000
1,000

นอกจากนี ยังมีผลงานของคณาจารย์ทีตีพมิ พ์ทีแหล่งอืนๆอีก โปรดดูรายละเอียดทีหัวข้อ ผลงานที
ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในปี 2553 อีก จํานวน 102 รายการ ทีหน้า 102

30

31

บทที่ 2
กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเสีย่ งของหนวยงาน

2.1 กิจกรรมดานคุณภาพที่มีการดําเนินการ
2.2 กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปที่สะทอนการพัฒนาคุณภาพ
2.2.1 ดานอาจารย
2.2.2 ดานนิสิต
2.2.3 ดานกิจกรรม
2.2.4 ดานการวิจัย
2.2.5 ดานบริการวิชาการ
2.2.6 ดานนานาชาติ
2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง

33
37
39
75
90
102
111
113
121

32
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2.1 กิจกรรมดานคุณภาพทีม่ กี ารดําเนินการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมด้านคุณภาพ ดังนี
 ด้ านการบริหารจัดการ (M0):
(1) ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการประกันคุณภาพ 1 ครัง เรื อง แผนและรายงานความคืบหน้า
การดําเนินงานการบริ หารจัดการความเสี ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ
2553 และการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553 [17 พฤษภาคม 2553]
(2) ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ 2 ครัง
- ครังที 1 เรื อง แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานการบริ หารจัดการความเสี ยงและ
การวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2553 และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปี 2553 [26 พฤษภาคม 2553]
- ครังที 2 เรื อง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553 [11 สิ งหาคม 2553]
(3) ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ 1 ครัง เรื อง การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
เพือการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553 [31 พฤษภาคม 2553]
(4) ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ กรรมการจากส่ วนกลางคณะฯ เพือสรุ ปผล
การตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายในประจําปี 2553 และสรุ ปผลการดําเนิ นงานการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลเพือปรั บปรุ งระบบการจัดเก็บข้อมูลสําหรั บการตรวจประเมิ นคุณภาพภายใน
ประจําปี 2554 [30 สิ งหาคม 2553]
(5) บรรยายให้ความรู ้ ดา้ นการประกันคุณภาพแก่ คณาจารย์และบุคลากร ในโครงการ “ประกัน
คุณภาพยุคใหม่ ใจดี หรื อใจร้าย” เพือให้ความรู ้ดา้ นระบบประกันคุณภาพทีคณะฯดําเนิ นการ
การเก็บข้อมูล การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี ทังระบบ สกอ. ระบบ CU-QA84 และ
การตรวจประเมินหลักสูตร CU-CQA แบบใหม่ (แบบ Asian University Network - AUN) และ
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในปี 2554 [2 กันยายน 2553]
(6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิ สิต บรรยายให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพแก่นิสิตอักษรศาสตร์ ใน
งานอักษรชุ มนุ ม [7 มิถุนายน 2553รองคณบดีฝ่ายกิจการนิ สิต บรรยายให้ความรู ้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิตอักษรศาสตร์ในงานอักษรชุมนุม [7 มิถนุ ายน 2553]
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(7) เข้าร่ วมประชุมและจัดเจ้าหน้าทีคณะเข้าร่ วมประชุมกับส่ วนประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
10 พฤศจิกายน 2552 ประชุ มชี แจงเรื องการเก็บข้อมูลพืนฐาน (Common data set)
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
17 ธันวาคม 2552 การประชุมชีแจงเรื อง การดําเนิ นการเกียวกับตัวบ่งชีขององค์ประกอบที
1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ และตัวบ่งชีของ
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(8) อบรมระบบประกันคุณภาพ CU-QA หลักสูตร CC-Program [14 ธันวาคม 2552]
(9) อบรมระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ QAIS [10 กุมภาพันธ์ 2553]
 ด้ านบุคคล (M1) :
(10) แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะอักษรศาสตร์ [10 มิถนุ ายน 2553]
 ด้ านการตรวจฯ (M2) :
(11) ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบคุณภาพ CU-QA โดยในปี 2553 นี ตรวจฐาน 3
และฐาน 5 [4-5 สิ งหาคม 2553]
 ด้ านระบบคุณภาพและมาตรฐาน (M3):
(12) ทบทวนผูร้ ั บผิดชอบในการบันทึ กข้อมูลแต่ละตัวชี วัดและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลใหม่
[มีนาคม-เมษายน 2553]
 ด้ านเครืองมือ (M4) :
(13) จากแบบรายงานกิจกรรมประจําวัน (Daily KPI Report) ฝ่ ายประกันคุณภาพได้รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลอื นๆเพิ มเติ ม ได้แ ก่ จดหมายข่าวเทวาลัย ประมวลภาพข่าวกิ จกรรมจาก
เว็บไซต์หน่ วยโสตทัศนศึกษา รายงานกรรมการบริ หารคณะอักษรศาสตร์ เพือให้รายงาน
ดังกล่าวมีขอ้ มูลทีสมบูรณ์ยงขึ
ิ น [มีนาคม – พฤษภาคม 2553]
(14) นําข้อมูลทีรวบรวมทังหมดในข้อ (14) ส่ งให้ภาควิชา/หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล [31 พฤษภาคม – 11 มิถนุ ายน 2553]
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(15) ประเมินระบบรายงานกิจกรรมประจําวัน (Daily KPI Report) วิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของ
ระบบรายงานกิจกรรมประจําวัน (Daily KPI Report) โดยเปรี ยบเทียบปริ มาณข้อมูลทีรายงาน
จากภาควิชา/หน่ วยงาน ข้อมูลทีพบจากแหล่งข้อมูลอืน และข้อมูลทีภาควิชา/หน่ วยงานได้
รายงานเพิมเติมหลังจากตรวจสอบข้อมูลทีรวมรวมไว้ การประเมินระบบฯ พบว่าข้อมูลที
รายงานจากภาควิ ชาฯ/หน่ วยงานนันมี ปริ ม าณเป็ นจํา นวนส่ ว นใหญ่ ของข้อมู ลทังหมดที
รวบรวม ข้อมูลที พบจากแหล่งข้อมูลอื นมีประมาณร้ อยละ 30 และหลังจากที ได้รวบรวม
ข้อมูลให้ภาควิชา/หน่ วยงานตรวจสอบแล้ว มีขอ้ มูลทีตกหล่นและรายงานเพิมมาอีกจํานวน
เล็กน้อย [สิ งหาคม 2553]
(16) รายงานสรุ ปผลการประเมินระบบรายงานกิจกรรมประจําวัน (Daily KPI Report) ในการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ [11 สิ งหาคม 2553]
 ด้ านระบบเอกสาร และระบบงาน (M5) :
(17) จัดทํารายงานประกันคุณภาพประจําปี 2552 พร้อมจัดทํารายงานประกันคุณภาพในรู ปแบบ
CD และเผยแพร่ ทีเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ [กรกฎาคม 2553]
กิจกรรมด้ านคุณภาพทีมีการดําเนินการประจําปี งบประมาณ 2553
ช่ วงเวลา
กิจกรรมการด้ านคุณภาพทีมีดาํ เนินการ
10 พฤศจิกายน ประชุมชีแจงเรื องการเก็บข้อมูลพืนฐาน
2552
(Common data set) องค์ประกอบที 8 การเงิน
และงบประมาณ
14 ธันวาคม
อบรมระบบประกันคุณภาพ CU-QA หลักสู ตร
2552
CC-Program
17 ธันวาคม
การประชุมชีแจงเรื อง การดําเนินการเกียวกับ
2552
ตัวบ่งชีขององค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ และตัวบ่งชี
ขององค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการ
แก่สังคม
10 กุมภาพันธ์ อบรมระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ QAIS
2553
มีนาคมทบทวนผูร้ ับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลแต่ละ
เมษายน 2553 ตัวชีวัดและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลใหม่
มีนาคม –
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆให้แบบ

ประเภท
ผลทีเกิดขึนจากการดําเนินการ
M0 คณะฯปรั บ แผนการดํา เนิ น การในการจัด เก็บ และ
รายงานข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น และงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนของ มหาวิทยาลัย
M0 บุคลากรด้านการประกันคุณภาพของคณะฯมี ความ
เข้าใจในระบบมากขึน
M0 คณะฯปรั บ แผนการดํา เนิ น การในการจัด เก็บ และ
รายงานข้อมูลองค์ประกอบที 1 และ 5 ให้สอดคล้อง
กับแผนของ มหาวิทยาลัย

M0 บุคลากรด้านการประกันคุณภาพของคณะฯเข้าใจ
วิธีการใช้งานสําหรับการบันทึกข้อมูลสําหรับการ
ประกันคุณภาพ
M3 มอบหมายงานให้ ผู้รั บ ผิ ด ชอบเพื อเขี ย นรายงาน
ประเมินตนเองสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
M4 ตรวจสอบข้อมูลสําหรั บจัดทํารายงานประจําปี และ
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ช่ วงเวลา
พฤษภาคม
2553
17 พฤษภาคม
2553

กิจกรรมการด้ านคุณภาพทีมีดาํ เนินการ ประเภท
ผลทีเกิดขึนจากการดําเนินการ
รายงานกิจกรรมประจําวัน (Daily KPI Report)
เตรี ยมข้อมูล CDS สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกัน
M0 จัด ทํา แผนและรายงานความคื บ หน้ า การบริ หาร
คุณภาพ
จัด การความเสี ยง และการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
ประจําปี
26 พฤษภาคม ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
M0 จัด ทํา แผนและรายงานความคื บ หน้ า การบริ หาร
2553
คุณภาพ ครังที 1
จัด การความเสี ยง และการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
ประจําปี
31 พฤษภาคม
2553
31 พฤษภาคม –
11 มิถุนายน
2553
7 มิถุนายน
2553

ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกัน
คุณภาพ
นําข้อมูลแบบรายงานกิจกรรมคุณภาพ
ประจําวัน ส่ งให้ภาควิชา/หน่วยงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต บรรยายให้ความรู ้
ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิตอักษรศาสตร์
ในงานอักษรชุมนุม
10 มิถุนายน แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
2553
ของคณะอักษรศาสตร์
กรกฎาคม 2553 จัดทํารายงานประกันคุณภาพประจําปี 2552
4-5 สิ งหาคม ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพ
2553
ภายใน
11 สิ งหาคม ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
2553
คุณภาพ ครังที 2
30 สิ งหาคม ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกัน
2553
คุณภาพ
2 กันยายน
2553

บรรยายให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพแก่
คณาจารย์และบุคลากร ในโครงการ “ประกัน
คุณภาพยุคใหม่ ใจดีหรื อใจร้าย”

ร่วมกิจกรรมตามทีส่วนประกันคุณพาพ มหาวิทยาลัยจัด

M0

เตรี ยมการตรวจประเมินคุณภาพประจําปี

M4

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

M0

ให้ ค วามรู้ ด ้ า นการประกั น คุ ณ ภาพแก่ นิ สิ ตตาม
ตัวชี วัดข้อ 9.2 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ
สกอ.
คณะฯมีกรรมการสําหรับการตรวจประเมิ นคุณภาพ
ภายในประจําปี 2553
คณะฯมีขอ้ มูลและเผยแพร่ ขอ้ มูลตามข้อกําหนด
คณะกรรมการตรวจประเมิ นผลการดําเนิ นงานตาม
ตัวชีวัดของ สกอ. และตัวชีวัดของ CU-QA
รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพแก่กรรมการที
เกียวข้อง
รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพแก่กรรมการที
เกี ยวข้อง และปรั บปรุ งแผนการดําเนิ นงานสําหรั บ
การตรวจประกันคุณภาพปี ต่อไป
อาจารย์และบุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจด้านระบบ
ประกันคุณภาพมากขึน

M1
M5
M5
M0
M0

M0
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2.2 กิจกรรมทีส่ รางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปทสี่ ะทอนการพัฒนา
คุณภาพ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมทีสร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2553 เป็ นจํานวนมาก เมือเทียบ
กับจํานวนอาจารย์/นิสิตทีมี ดังรายละเอียด ดังนี
2.2.1 ด้ านอาจารย์
(ดูรายละเอียดหน้ า 39)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 7 คน
ระดับชาติ
5 คน
ระดับนานาชาติ 2 คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 347 รายการ
ระดับชาติ
323 รายการ
ระดับนานาชาติ 24 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 163 รายการ
ระดับชาติ
38 รายการ
ระดับนานาชาติ 125 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพือสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิมพูนความรู ้ 28 คน รวม 24 รายการ
2.2.2 ด้ านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้ า 75)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 54 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
72 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 6 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 6 รายการ
ศิษย์เก่า 8 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
10 รายการ
ศิษย์เก่า 1 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
1 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 55 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั มีจาํ นวน 14 คน และได้สาํ เร็ จ
การศึกษาไป 2 คน และเข้าโปรแกรมเกียรติยมเพิม 6 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษาจํานวน 71 คน จาก 14
สาขาวิชา มีการเผยแพร่ ผลงานวิชาการรวมทังหมด 71 ครัง ดังนี
ระดับชาติ
60 ครัง
ระดับนานาชาติ 11 ครัง
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2.2.3 ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 90)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ
9 ครัง
ระดับนานาชาติ 6 ครัง
 การการจัดประชุมวิชาการอืนๆ / บรรยายวิชาการ /
56 กิจกรรม
บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
 กิจกรรมอืนๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม รวม 117 กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทีจัดให้นิสิตทุกระดับ
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก
2.2.4 ด้ านการวิจัย
(ดูรายละเอียดหน้ า 102)
 งานวิจยั ทีดําเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 17 โครงการ
 ผลงานทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2553 จํานวน 102 รายการ ดังนี
บทความทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 22 รายการ
บทความทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 36 รายการ
ผลงานวิชาการอืนๆ ทีได้รับการตีพิมพ์ 44 รายการ
2.2.5 ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 111)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ 40 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 4,536 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 5 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 1,187 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้นี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึงมีผรู ้ ับบริ การ
1,500 คนได้รับบริ การงานแปล 1,302 งาน
2.2.6 ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 113)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 4 สัญญา
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่ วมมือ สร้างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือม
ความสัมพันธ์ ฯลฯ อาจารย์ 12 คน ไปเจรจาสร้างความร่ วมมือ 11 ครัง
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนจากต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่ วมมือ สร้างกิจกรรมความร่ วมมือ
เชือมความสัมพันธ์ ฯลฯ 17 รายการ
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนจากต่างประเทศเดินทางมา เพือวิจยั หรื อร่ วมกิจกรรมวิชาการ 47 รายการ
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 24 คน
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 6 คน
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 24 คน
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2.2.1 ดานอาจารย
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 7 คน
ระดับชาติ
5 คน
ระดับนานาชาติ 2 คน
ภาควิชา
ปรัชญา

ชืออาจารย์

ชือผลงาน

รศ.ดร.ธีรวัต ณ
ป้ อมเพชร
ศ.กิตติคณ
ุ ดร.
ปราณี กุลละ
วณิชย์

รางวัลนั กวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจําปี 2552
ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น ประจําปี
2553

ปรัชญา

ศ.กิตติคณ
ุ ปรีชา
ช ้างขวัญยืน

ภาษาไทย

อ.ดร.ปรมินทร์
จารุวร

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิทอง

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ผลงานวิชาการโดดเด่นมาอย่าง
ต่อเนือง

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.สมศักดิ ศรี
บริสท
ุ ธิสกุล

“Evaluating Intellectual Assets
in University Libraries: A Multi
– Site Case Study from
Thailand”

ภาษาศาสตร์

ชือรางวัล/ประกาศ
เกียรติคณ
ุ
นั กวิจัยดีเด่น

ระดับ
ชาติ

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น
ประเภทปูชนียบุคคล

ชาติ

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น ประจําปี
2553

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น
ประเภทปูชนียบุคคล

ชาติ

พลวัตรของการสวดอ่านวรรณกรรม
เรืองพระมาลัย : การศึกษา
เปรียบเทียบการสวดพระมาลัย
ครูภาษาไทยดีเด่น

ผลงานวิจัยดีเยียม
ประเภทบรรยาย

ชาติ

รางวัลครูภาษาไทย
ดีเด่น

ชาติ

หน่วยงานทีให ้
รางวัล
สภาวิจัย
แห่งชาติ
สํานั กงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรม
แห่งชาติ
สํานั กงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรม
แห่งชาติ
สกว.

สํานั ก
เลขาธิการคุรุ
สภาพ
นานาชาติ Linguistic
Society of
America (LSA)

สมาชิกกิตติมศักดิ
ของสมาคมตลอด
ชีพของ Linguistic
Society of America
(LSA) คนไทยคน
แรก
Best Student
นานาชาติ The
Paper Award
University of
Hong Kong

 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 347 รายการ
ระดับชาติ
323 รายการ
ระดับนานาชาติ 24 รายการ
อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 328 รายการ
ภาควิชา

ชืออ.

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

กรรมการวิชาการการประชุมเพือวางแผนงาน
และแนวปฏิบต
ั งิ านร่วมกัน เพือดําเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพครูทังระบบตาม
แผนปฏิบต
ั ไิ ทยเข ้มแข็ง ปี งบประมาณ
2553-2555
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒแ
ิ ละเข ้าร่วมวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรรมการวิชาการการประชุมเพือวางแผนงาน
และแนวปฏิบต
ั งิ านร่วมกัน เพือดําเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพครูทังระบบตาม
แผนปฏิบต
ั ไิ ทยเข ้มแข็ง ปี งบประมาณ
2553-2555

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ)
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ)

/ช่วงเวลาที
เชิญ
ม.ค.-ส.ค.53

วันพุธที 25
พ.ย. 52
ม.ค.-ส.ค.53

40
ภาควิชา

ชืออ.

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย
ยิมประเสริฐ
ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย
ยิมประเสริฐ
ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์
ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์
ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์
ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ฉลอง สุนทรา
วาณิชย์
ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์
ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ดร.สุเนตร
ชุตน
ิ ธรานนท์
ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ดร.สุรางค์ศรี
ตันเสียงสม
ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ดร.สุรางค์ศรี
ตันเสียงสม
ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์
ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

เป็ นวิทยากรผลิตสือ E-learning ชุด
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช เพือวิชาการวิจัยและระเบียบวิธ ี
วิจัยขันสูงทางสารสนเทศศาสตร์ ใน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ เรือง ระเบียบวิธวี จิ ัยทางสารสนเทศ
ศาสตร์ ภาพรวมและการวิจัยทีเกียวกับผู ้ใช ้
สารสนเทศ และการวิจัยชุมชนเพืองาน
สารสนเทศ
กรรมการวิชาการการประชุมเพือวางแผนงาน
และแนวปฏิบต
ั งิ านร่วมกัน เพือดําเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพครูทังระบบตาม
แผนปฏิบต
ั ไิ ทยเข ้มแข็ง ปี งบประมาณ
2553-2555
กองบรรณาธิการเชิงวิชาการ และ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความของวารสาร
สนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(กรรมการวิชาการ)
กรรมการวิชาการการประชุมเพือวางแผนงาน
และแนวปฏิบต
ั งิ านร่วมกัน เพือดําเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพครูทังระบบตาม
แผนปฏิบต
ั ไิ ทยเข ้มแข็ง ปี งบประมาณ
2553-2555
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
"ประวัตศ
ิ าสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม"
หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุน
่ ที 51

สํานั กเทคโนโลยี
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช

วิทยากรสัมมนาในหัวข ้อเรือง "หลักฐาน
เอกสารสเปนกับโปรตุเกส: พระยาละแวกกับ
โทเม ปิ เร"
ผู ้เชียวชาญการพิจารณาโครงการวิจัยเรือง
“ปรัชญาการค ้าของพระบาทสมเด็จพระนั ง
เกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ”
วิทยากรในโครงการบรรยายเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
(Workshop) เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ศึกษา
คณะกรรมการอํานวยการจัดตังหอจดหมาย
เหตุและพิพธิ ภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย
กรรมการอํานวยการหอจดหมายเหตุและ
พิพธิ ภัณฑ์สข
ุ ภาพไทย
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชา จีนโพ ้นทะเล
ร่วมสมัย หลักสูตรปริญญาตรี ภาคต ้น 2553
เป็ นผู ้บรรยายหัวข ้อวิชา การสงครามของ
ไทย (ยุคโบราณ) ให ้แก่ผู ้เข ้ารับการศึกษา
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุน
่ ที 42
ประจําปี การศึกษา 2553
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา ปศ 539
สัมมนาประวัตศ
ิ าสตร์ญปุ่ี นสมัยใหม่ให ้กับ
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา ชันปี ท ี 2 ภาคเรียน
นิสต
ที 1 ปี การศึกษา 2553
วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเกาหลี
ศึกษาในหัวข ้อเรือง "ประวัตศ
ิ าสตร์และการ
แลกเปลียนกันระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐเกาหลี"
วิทยากรนํ าเสนอบทความและร่วมเสวนา
ในหัวข ้อเรือง "ความสัมพันธ์ด ้านวัฒนธรรม
ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับ
ราชอาณาจักรไทย"
วิทยากรการสัมมนาวิชาการเรือง “ประเด็น
ปั ญหาสําคัญในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศร่วมสมัย”

/ช่วงเวลาที
เชิญ
20 มิ.ย. 53

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ)

ม.ค.-ส.ค.53

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26-พ.ค.-53

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ)

ม.ค.-ส.ค.53

วิทยาลัยเสนาธิารทหาร
สถาบันวิชาการป้ องกัน
ประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย
สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ฝ่ ายวิจัย กองส่งเสริม
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

18 ธ.ค. 52
10.00-12.00
น.

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
กรมยุทธศาสตร์
ทหารเรือ

16 ก.ค. 53
10.15-12.15
น.
ต.ค.-52
6 พ.ย.52
เวลา
22 ก.ย. 52
9.00-12.00น.
ตังแต่ 3 ธ.ค.
52
ตังแต่ 9 มิ.ย.
53
15 มิ.ย. 53
เวลา 8.0012.00 น.

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

8 มิ.ย.-21
ก.ย. 53
9.30-12.20น.

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่ง
อิหร่าน ประจํากรุงเทพฯ

17-18 มิ.ย.53

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

8 ก.พ. 53
เวลา 15.30 16.30 น.
มศว.
28 ก.พ. 53
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ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์
ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์
ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์
ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ธนาพล ลิม
อภิชาต
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ธนาพล ลิม
อภิชาต
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "เราเรียนรู ้อะไร
คณะแพทย์ศาสตร์
จากประวัตศ
ิ าสตร์" ให ้กับนั กศึกษาแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
ชันปี ท ี 3 ปี การศึกษา 2553
นทร์
อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์รว่ ม
มหาวิทยาลัย
ของ น.ส.วันลีย ์ กระจ่างวี
สุโขทัยธรรมาธิราช
ึ ษา
นั กศึกษาแขนงวิชาไทยคดีศก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เรือง บทบาทของ "คูขอหน
ื
้า" ในสมัย
ต ้นกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยสมเด็จ
พระมหาธรรมราชา ช่วง พ.ศ.1893-2133
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความเรือง "บทบาท คณะมนุษยศาสตร์และ
ชาวเปอร์เซีย (ชนเชือสายอิหร่าน) ในบริเวณ สังคมศาสตร์
คาทสมุทรไทย: ภาพสะท ้อนจากแหล่งการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียนรู ้ทางประวัตศ
ิ าสตร์ในภาคใต ้"
วิทยากรนํ าทัศนศึกษาทีชุมชนกุฎจ
ี น
ี
คณะสังคมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจสอบบทความเรือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
"Typology of Kurdistani Style mosques in และการผังเมือง
Iran" วารสารวิจัยและสาระสถาปั ตยกรรม/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผังเมือง (JARS)
วิทยากรกิตติมศักดิบรรยายเกียวกับ
สมาคมนั กเรียนทุน
ิ
พระบรมมหาราชวัง ในการจัดประชุม
บริตช
ิ เคาน์ซล
ใหญ่สามัญประจําปี 2553 ของสมาคม
ิ
นั กเรียนทุนบริตช
ิ เคาน์ซล
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ น.ส.อัญชนา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
แก ้วกาหลง นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช
ธรรมธิราช
วิทยากรและเขียนบทความหัวข ้อ
สํานั กงานเครือข่ายจุฬาฯ
"ประวัตศ
ิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยนานาชาติ
อินโดนีเซีย"
บรรยายในหัวข ้อ “บทเรียนเพือการทํา
คณะสังคมวิทยาและ
วิทยานิพนธ์ทดี
ี ” ให ้กับนั กศึกษาปริญญาโท มานุษยวิทยา
สาขามนุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร
วิทยากรในการอภิปรายหัวข ้อ "การเมืองใน
คณะมนุษยศาสตร์และ
ประวัตศ
ิ าสตร์และประวัตศ
ิ าสตร์ในการเมือง: สังคมศาสตร์
แง่มม
ุ ทีหายไปของนั กรัฐศาสตร์ไทย"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ิ
ดุสต
กองบรรณาธิการ วารสารรุไบยาต:
โครงการภูมภ
ิ าคศึกษา
วารสารวิชาการด ้านเอเชียศึกษา
สํานั กวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยากรสัมมนาในหัวข ้อเรือง "ดัตช์ VOC"
สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
อาจารย์พเิ ศษในรายวิชา 01470441
คณะสังคมศาสตร์
จีนโพ ้นทะเลร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

อาจารย์พเิ ศษในรายวิชาประวัตศ
ิ าสตร์
เอเชียตะวันออก

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

ปาฐกถาพิเศษ "รู ้จักจีนสยามไปทําไมกัน"
ในการสัมมนา จีนสยาม 5 ภาษา

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง

วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
"สมัยใหม่ในประวัตศ
ิ าสตร์ไทย" ในรายวิชา
VA 222 "Contemporary Art and
Post Modem Issues in Asia"

/ช่วงเวลาที
เชิญ
17 พ.ค. 53
10.00-15.00น.
ภาคต ้น 2553

ส.ค.-53

29 ส.ค. 53
08.00-16.00น.
ก.ย.-53

4 เม.ย. 53

15 ก.ค. 53
13.30-16.30
น.
29 ก.ค. 53
08.30-17.30น.
9 ก.พ. 53
เวลา 13.00 –
16.30 น.
23 ก.ค. 53
8.00-16.00 น.
ตังแต่ ก.ย. 52
15 ก.ค. 53
14.45-16.45น.

ทุกวันพุธ
ตังแต่ 9 มิ.ย.
ตลอดภาคต ้น
53
โครงการปริญญาโท
ทุกวันจันทร์
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
ตลอดภาคต ้น
คณะศิลปศาสตร์
53 06.00มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12.00 น.
โครงการจีนศึกษาสถาบัน 10 ก.ย. 53
เอเชียตะวันออกศึกษ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ภาควิชาทัศนศิลป์
25 พ.ย. 52
คณะศิลปกรรมศาสตร์
10.00-12.30น.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต
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ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง
ปรัชญา
ผศ.ดร.ประทุม
อังกูรโรหิต

ปรัชญา

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

ปรัชญา

ศ.ดร.สมภาร
พรมทา

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

ปรัชญา

รศ.เนืองน ้อย
บุณยเนตร

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

งานบริการวิชาการทีทํา
กรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและ
พิพธิ ภัณฑ์สข
ุ ภาพไทย
วิทยากรการสัมมนาทางวิชาการเรือง
"ประวัตศ
ิ าสตร์วัฒนธรรมของโฆษณา
สุขอนามัยในประเทศไทย ตังแต่หลัง
สงครามโลกจนถึงทศวรรษ 2520"
ประธานสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวสุมต
ิ รา
ทองเผือก นั กศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศึกษาในหัวข ้อเรือง “ทองคํา” วัตถุมช
ี วี ต
ิ ใน
พิพธิ ภัณฑ์ (“GOLD” AND ITS LIFE IN
THAI MUSEUM)
วิทยากรหัวข ้อ "ข ้อมูลประวัตศ
ิ าสตร์สข
ุ ภาพ
ทีน่าสนใจ"
เป็ นวิทยากรในการอภิปรายเรือง “การ
ปฏิบต
ั งิ านล่าม : เทคนิคการเป็ นล่าม” และ
เป็ นผู ้สังเกตการณ์โครงการฝึ กอบรมล่าม
ภาษามลายูปาตานี ระหว่างวันที 31
พฤษภาคม ถึงวันที 4 มิถน
ุ ายน 2553
อาจารย์พเิ ศษสอน นั กศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติรว่ มกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ) วิชา RANS 607
Philosophy of Science and theoretical
Perspectives
ผู ้บรรยายพิเศษวิชา ม.613 ในหัวข ้อ
“Religions Pluralism : Conflicting Truth
Claims”
เข ้าร่วมสัมภาษณ์คด
ั เลือกอาจารย์ดเี ด่นใน
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

หน่วยงานทีเชิญ
กระทรวงสาธารณสุข
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย

7 ม.ค. 53
เวลา 10.30น.

กระทรวงสาธารณสุข

6 ก.ย. 53

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

31 พ.ค. ถึง
4 มิ.ย. 53

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคปลาย ปี
การศึกษา 53

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานั กงานสภาคณาจารย์
ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชา SHHU 636
บัณฑิตวิทยาลัย
Seminar on Buddhism in Modern Society มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข ้อเรือง “Buddhism and Bio-Medical
Research and Buddhism and Other
Religious in Contemporary World” ให ้กับ
นั กศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญา
เอก สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
วิทยากรโครงการบรรยาย
สาขาวิชารัฐศาสตร์และ
วิชาการ ในหัวข ้อเรือง “ผลกระทบของ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
แนวคิด Post-Modern ต่อความเข ้าใจทาง
สังคมศาสตร์
การเมือง”
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ิ ปริญญาโทรายวิชา
อาจารย์พเิ ศษสอนนิสต
คณะจิตรกรรม
215424 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 1 ภาคต ้น
ประติมากรรมและภาพ
ปี การศึกษา 2553
พิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนวิชา LCCU 500
บัณฑิตวิทยาลัย
Principle Concepts in Cultural Studies หัวข ้อ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรือง “แดร์รด
ิ า : การรือสร ้าง (Deconstruction)
และบูรด
์ เิ ยอ : การบริโภคเชิงสัญญะ”
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชา ท.763
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรรณกรรมการประวัตศ
ิ าสตร์ของไทย

เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒแ
ิ ละเข ้าร่วมประชุมเพือ
พิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554
ประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ครังที1/2552

/ช่วงเวลาที
เชิญ
ตังแต่ 3 ธ.ค.
52
3 ธ.ค. 52
09.30-12.30น.

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิต

7 ต.ค. 52
29 พ.ค. 53
เวลา 10.00น.
20-27 ส.ค.
53 เวลา
9.30-11.30น.

26 ม.ค. 53

1 มิ.ย. 53
(ทุกวันอังคาร)
เวลา 8.3010.15 น.
16 และ 30
ก.ค. 53 เวลา
13.00-16.00น.
19, 26 ส.ค.
53 เวลา
9.30-12.30น.
31 ส.ค. 53
เวลา 9.0012.00 น.
27 ต.ค. 52
เวลา 10.30 12.00 น.

43
ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

ผู ้ประเมินนํ าร่องสถาบันอุดมศึกษาเพือ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รอบสาม

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

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

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ครังที 1/2553 เพือ
พิจารณาผลการตัดเกรดประจําภาค
การศึกษาที 2/2552
ประธานตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

หน่วยงานทีเชิญ
สํานั กงานรับรอง
มาตราฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิตศ
ิ าสตร์ปรีด ี พนม
ยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 19 ชัน 8

/ช่วงเวลาที
เชิญ
ก.พ. - มี.ค. 53

22 มี.ค. 53
เวลา 10.30 12.00 น.
24-25 มิ.ย.53

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการประเมินคุณภาพภายใน
โครงการนานาชาติ สาขาการโรงแรมและ
การท่องเทียว
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการประเมินคุณภาพภายใน
โครงการนานาชาติ

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ผศ.ดร.วารุณี
ปั ทมะศังข์

เป็ นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2552
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือง “วัฒนธรรม
ของคนไทย (Cross-Cultural)” ให ้แก่ภริยา
พนั กงานชาวต่างชาติทมาปฏิ
ี
บต
ั งิ านใน
เมืองไทย
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเทียว
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนวิชา 411 733
SPECIAL TOPIC ON THAI LITERATURE
ให ้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ “ความรัก
ิ รายวิชา
ของมาร์เกอริต ดูราส” ให ้กับนิสต
01374342 วรรณกรรมฝรังเศสคัดสรร II
และรายวิชา 01374423 วรรณคดีฝรังเศส
สมัยศตวรรษที 20
เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง"หลักการแปลและ
การล่าม" ในการสัมมนาวิชาการด ้านล่าม
ภาษามือไทย
เป็ นวิทยากรในการประชุม "เสวนาการแปล
และล่ามประจําปี 2553 ครังที 2: พบล่ามมือ
อาชีพและนั กวิชาการด ้านการแปลและการ
ล่าม"
ทีปรึกษาวิทยาลัยสาวิกาสิกขาลัย

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

1-3 ก.ย. 53

บริษัท โททาล อีแอนด์
พี ไทยแลนด์

1 ธ.ค. 52

มหาวิทยาลัยสยาม

ภาคการศึกษาที
2 ปี การศึกษา
2553
2 และ 9 ก.ย.
53 เวลา
13.00-16.00
10 ก.พ. 53

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

อ.ดร.สุวรรณา
สถาปั ตย์พัฒนา

เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

ผศ.ชูศรี
มีวงศ์อโุ ฆษ

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ผศ.ชูศรี
มีวงศ์อโุ ฆษ

เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

อ.กาญจนา
บุนนาค

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

อ.กาญจนา
บุนนาค

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

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

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

อ.ดร.วรุณี
อุดมศิลป
อ.ดร.วรุณี
อุดมศิลป

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

สาขาการโรงแรมและ
การท่องเทียว
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

28 มิ.ย. 53 /
เวลา 08.0016.30
วันจันทร์ท ี 28
มิ.ย. 53
9 ก.ค. 53

วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันอังคารที
25 พ.ค. 53/

ศูนย์การแปลและล่าม
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

10 ก.ย. 53 ณ
โรงแรมสยาม
ซิต ี กรุงเทพฯ

เสถียรธรรมสถาน

ตังแต่ พ.ศ.
2552
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หน่วยงานทีเชิญ

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ผศ.ดร.วิลต
ิ า
ศรีอฬ
ุ ารพงศ์

เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

เป็ นอาจารย์สอนออกอากาศทางไกลผ่าน
ดาวเทียมวิชาภาษาเยอรมัน

โรงเรียนวังไกลกังวล

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

สถาบันจิตวิทยาความ
มันคง

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.อารตี แก ้ว
สัมฤทธ์

วิทยากรร่วมเสวนาหัวข ้อเส ้นทางการรวม
่ วามเป็ นหนึงเดียว:
ชาติจากความแตกต่างสูค
อุทาหรณ์จากสังคมเยอรมันสูไ่ ทย
เป็ นวิทยากรในหัวข ้อ "การจัดการทาง
วัฒนธรรมทีเกียวข ้องกับการจัดทําความ
ร่วมมือด ้านการวิจัย" ในการสัมมนาการ
จัดการความรู ้เรือง "วัฒนธรรมแต่ละประเทศ
เพือประโยชน์ในการจัดทําความร่วมมือ"
เป็ นวิทยากรในหัวข ้อ "การเรียนการสอนและ
การวิจัยด ้านการแปลและล่ามในปั จจุบน
ั " ใน
การประชุม "เสวนาการแปลและล่ามประจําปี
2553 ครังที 2: พบล่ามมืออาชีพและ
นั กวิชาการด ้านการแปลและการล่าม"
คณะกรรมการสมาคมครูภาเยอรมันแห่ง
ประเทศไทย

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

/ช่วงเวลาที
เชิญ

ภาคเรียนที1
และ 2 ปี
การศึกษา
2552
14 มิ.ย.53

สํานั กงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

24-25 มิ.ย.
53

ศูนย์การแปลและล่าม
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ 10 ก.ย.
53/ เวลา
08.00-17.00น.

สมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย

พ.ค.52-พ.ค.
53

คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน (ภาษาสเปน)

ราชบัณฑิตยสถาน

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ

เป็ นวิทยากร และเป็ นทีปรึกษาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาสเปนให ้กับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึงหทัย
แรงผลสัมฤทธิ

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึงหทัย
แรงผลสัมฤทธิ

เป็ นวิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในโครงการค่ายอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศึกษา 2553
เป็ นวิทยากรในการอภิปรายเรือง "การ
ปฏิบต
ั งิ านล่าม: เทคนิคการเป็ นล่าม" ใน
โครงการฝึ กอบรมล่ามภาษามลายูปาตานี ณ
โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท
เป็ นวิทยากร โครงการอบรมความรู ้เรือง
“Corpus Linguistics”

ตังแต่ 11
พ.ย. 52 ทุก
วันพุธ และ วัน
ศุกร์ท ี 2 และ
4 ของเดือน
เวลา 9.0011.00 น.
ทุกวันอังคาร
เวลา 07.5009.30น.และ
วันพฤหัสบดี
เวลา 7.5011.20 น.
ตลอดปี
การศึกษา53
20-22 ส.ค.53

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึงหทัย
แรงผลสัมฤทธิ

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึงหทัย
แรงผลสัมฤทธิ

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

เป็ นวิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในโครงการค่ายอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศึกษา 2553
เป็ นวิทยากรในการฝึ กอบรมโครงการ
ฝึ กอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศให ้
เจ ้าหน ้าทีสถานเอกอัครราชฑูตประเทศ
ต่างๆ ประจําประเทศไทย ในหัวข ้อเรือง
"เทคนิคการเป็ นล่าม"

กองการต่างประเทศ
สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

2 และ 3 มิ.ย.
53 เวลา 13.0016.00น

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา

26 มิ.ย. 53
เวลา 9.0016.00 น

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

20-22 ส.ค.53

16 ก.ย. 53
เวลา 9.0012.00 น.
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ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.สุกจิ พูพ
่ วง

ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน

ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล

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

อ.กมล บุษบรรณ์

กรรมการคัดเลือกมัคคุเทศก์ดเี ด่นการ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย

อ.กมล บุษบรรณ์

แสดงความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ทับศัพท์
ภาษาเกาหลี

ราชบัณฑิตยสถาน

อ.กมล บุษบรรณ์

พิจารณาบทความวิชาการให ้กับกอง
บรรณาธิการวารสารรามคําแหง

มนุษยศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อ.สุภาพร บุญรุง่

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

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.ดร.พัชนี ตัง
ยืนยง
รศ.ดร.พัชนี ตัง
ยืนยง
รศ.พัชรี ตังยืนยง

ผู ้เชียวชาญด ้านภาษาเกาหลี เข ้าร่วมเป็ น
กรรมการคัดเลือกเพือบรรจุบค
ุ คลเข ้ารับ
ราชการ
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการราช
มงคลกรุงเทพฯ
กรรมการประเมินผลงานทีเกิดจากการปฏิบต
ั ิ
หน ้าทีสําหรับวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
สาขาภาษาจีน
กรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
กรรมการประเมินผลงานทีเกิดจากการปฏิบต
ั ิ
หน ้าทีสําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาผลงานวิชาการ

รศ.พัชรี ตังยืนยง

กรรมการสอบไล่ภายนอก

รศ.พัชรี ตังยืนยง
รศ.พัชรี ตังยืนยง

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ

รศ.พัชรี ตังยืนยง

กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ

ศ.จงเจิง จาง

เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา
คณะทํางานโครงการ Uncover the Past:
The 19th Century. Royal Siamese Maps
and Ancient Trade Routes

ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล

รศ.ดร.พัชนี ตัง
ยืนยง
รศ.ดร.พัชนี ตัง
ยืนยง

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

ภาษา
อ.ดร.ชัญญพร
ั
ตะวันออก/จีน ปริญญาวุฒช
ิ ย
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

เป็ นวิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในโครงการค่ายอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศึกษา 2553
คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาล
สาธารณรัฐอิตาลี ประจําปี การ ศึกษา
2553/2554
เป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าในการจัดทํา
นิทรรศการ "100 ปี พระราชพิธบ
ี รม
ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั "

หน่วยงานทีเชิญ

ประชุมคณะทํางานเพือจัดทําและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา
เป็ นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา

/ช่วงเวลาที
เชิญ
20-22ส.ค. 53

สํานั กงาน
20 เม.ย. 53
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มูลนิธพ
ิ ระราชนิเวศน์
มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ ้าภคินเี ธอ
เจ ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุดา
สิรโิ สภาพัณณวดี
การท่องเทียวแห่ง
26-ก.ค.-53
ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

28-ม.ค.-53

สํานั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

23-เม.ย.-53

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
เขตพืนทีการศึกษา
สงขลาเขต 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกริก

16-ส.ค.-53

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

18-ส.ค.-53
ธ.ค.51-ธ.ค.
52
มิ.ย.50ปั จจุบน
ั
มิ.ย.49ปั จจุบน
ั
พ.ย.48ปั จจุบน
ั
19 ส.ค.51ปั จจุบน
ั

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม
โครงการในพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

2553-ปั จจุบน
ั

ศ.30 ก.ค. 53
เวลา 9.0017.00 น.

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
8 ก.ค. 53
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาควิชา
ภาษาตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา

46
ภาควิชา

ชืออ.

ภาษา
อ.ดร.ศศิพร เพ
ตะวันออก/จีน ชราภิรัชต์

งานบริการวิชาการทีทํา
เป็ นวิทยากรบรรยายเรืองมานุษยวิทยาครังที
9 หัวข ้อเรือง "ปาก-ท ้อง และของกิน
จริยธรรมและการเมืองเรืองอาหารการกิน"
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์ปัจจุบน
ั
ภาษาไทย-ภาษาจีน
ประชุมคณะทํางานเพือจัดทําและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
กรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนประชาวิทย์
ลําปาง
กรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย
บรรยายในหัวข ้อเรือง"คันจิระดับขันกลาง"

หน่วยงานทีเชิญ
ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรน
ิ ธร

ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน

อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช
อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

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

อ.ดร.หทัย เจีย
อ.ภัทรพร
ปรัศว์เมธีกล
ุ
ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะศิร ิ
ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะศิร ิ

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

ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะศิร ิ
ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะศิร ิ
ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะศิร ิ

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

ผศ.ดร.กัลยาณี
สีตสุวรรณ

เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

มหาวิทยาลัยรังสิต

20-พ.ย.-09

Mainichi Academic
Group

31 ม.ค. 53
เวลา 10.00 น.

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

กรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ
ภาษาญีปุ่ น ในงาน “มหกรรมญีปุ่ น รังสิต
ครังที 3” (RSU Japanese Fair 2009)
กรรมการตัดสินในการแข่งขันเขียนเรียงความ
ใน “งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญีปุ่ น ครัง
ที 22 (Study in Japan Fair 2010)” ภายใต ้
หัวข ้อ “Color of Japan”
วิทยากร อบรมหลักสูตร Introduction to
Japanese Culture

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

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ
จิราสมบัต ิ

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

เป็ นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข ้อเรือง
"การพัฒนาการเรียนรู ้คันจิด ้วยตนเอง และ
วิธส
ี อนการฟั ง" ให ้กับครูผู ้สอนภาษาญีปุ่ น
ในแถบภาคเหนือตอนล่าง
เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือง “การสอน
ไวยากรณ์ขนต
ั ้น”

ราชบัณฑิตยสถาน

/ช่วงเวลาที
เชิญ
25-27 มี.ค.53

สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
โรงเรียนประชาวิทย์
ลําปาง
โรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย
เจแปนฟาวน์เดชัน
กรุงเทพฯ

19 เม.ย. 53
08.45-11.55น.

เจแปนฟาวน์เดชัน
กรุงเทพฯ

26-27 มิ.ย.53
เวลา 9.0016.00

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น)

17 ก.ค. 53
เวลา 9.0012.00 น.
10 ก.ย. 53
เวลา 9.0012.00 น.
28 ก.ย.53
8.45-10.45
และ 10.3012.00 น.

เข ้าร่วมประชุมเพือพิจารณาเปิ ดดําเนินการ
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาภาษาญีปุ่ นเพือการสือสาร
วิทยากรบรรยายหัวข ้อเรือง "การสอน
สมาคมส่งเสริม
ไวยากรณ์"
เทคโนโลยี(ไทย-ญีปุ่ น)

อนุกรรมการฝ่ ายจัดทําหนั งสือและ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในพิธท
ี ล
ู เกล ้าฯ
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ แด่ H.I.H. Prince Akishino
กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาญีปุ่ นเพชร
ยอดมงกุฎ ครังที 4

2553 ปั จจุบน
ั
ศ.30 ก.ค. 53
เวลา 9.0017.00 น.

บริษัทการบินไทยจํากัด
(มหาชน)

4 มี.ค.53, 22
มิ.ย.53, 21
ก.ย. 53
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 มี.ค.53

โรงเรียนศรีอยุธยา

29 พ.ย. 52
เวลา 9-16.30
น.
3 มี.ค. 53
เวลา 9-11 น.

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ
จิราสมบัต ิ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาญีปุ่ น

ราชบัณฑิตยสถาน

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ
จิราสมบัต ิ

เข ้าร่วมประชุมเพือพิจารณาเปิ ดดําเนินการ
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญีปุ่ นเพือ
การสือสาร
อาจารย์พเิ ศษ บรรยายวิชา JPN 304 ญีปุ่ น
ศึกษา 4

มหาวิทยาลัยสยาม

10 ก.ย. 53
เวลา 9.0012.00 น.

มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุกวันอังคาร
9.30 - 12.00
น.ตลอดภาค
การศึกษา 1/53
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ชืออ.

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

ผศ.สุชาดา
สัตยพงศ์

เป็ นคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

รศ.ดร.
เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล
รศ.ดร.
เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล
รศ.ดร.
เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล
อ.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ
อ.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ
อ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

ร่วมประชุมโครงการอบรมครูสอนภาษาญีปุ่ น
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมภ
ิ าค

The Japan Foundation

เป็ นกรรมการดําเนินการเกียวกับการ
สอบแข่งขันเพือรับทุนโครงการพัฒนา
กําลังคนด ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา

สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

เป็ นวิทยากรให ้กับอาจารย์ทสอนภาษาญี
ี
ปุ่ น
ชาวไทย

The Japan Foundation

เป็ นวิทยากรให ้กับอาจารย์ทสอนภาษาญี
ี
ปุ่ น
ชาวไทย

The Japan
Foundation(Sakura
Network)
สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษาตะวันออก
บาลี
ภาษาตะวันออก
บาลี

อ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์
อ.นํ าทิพย์
เมธเศรษฐ
อ.อัษฎายุทธ
ชูศรี
อ.อัษฎายุทธ
ชูศรี

อ.อัษฎายุทธ
ชูศรี
อ.อัษฎายุทธ
ชูศรี
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ
ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรุจ ิ

ภาษาตะวันออก ผศ.ดร.รท.
บาลี
บรรจบ บรรณรุจ ิ
ภาษาตะวันออก
บาลี
ภาษาตะวันออก
บาลี

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรุจ ิ
ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรุจ ิ

ภาษาตะวันออก ผศ.ดร.รท.
บาลี
บรรจบ บรรณรุจ ิ

งานบริการวิชาการทีทํา

กรรมการดําเนินการเกียวกับการสอบแข่งขัน
เพือรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนด ้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชา JPN 304
ญีปุ่ นศึกษา 4: วรรณคดี ภาคการศึกษาที
1 ปี การศึกษา 2553
เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข ้อเรือง “สังคมและ
วัฒนธรรมญีปุ่ น” ในการปฐมนิเทศนั กศึกษา
ทุนรัฐบาลญีปุ่ นประจําปี ค.ศ. 2010
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “เทคนิคการเรียนรู ้
ให ้เก่ง Kanji” ให ้กับอาจารย์ชาวไทยทีสอน
ภาษาญีปุ่ นในสถาบันการศึกษาทัวประเทศ
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “การเขียนแผนการ
วิจัยและแผนการเรียนเพือศึกษาต่อใน
ประเทศญีปุ่ น” ในงาน “JEDUCATION
FAIR” งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญีปุ่ น
ครังที 16
วิทยากรในงาน JEDUCATION FAIR

หน่วยงานทีเชิญ

มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานทูตญีปุ่ นประจํา
ประเทศไทย
สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญีปุ่ น)
ศูนย์แนะแนวการศึกษา
ต่อประเทศญีปุ่ นเจเอ็ด
ดูเคชัน
(Jeducation.com)

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศญีปุ่ น
JEDUCATION
วิทยากรบรรยายการสัมมนาหัวข ้อ
สมาคมส่งเสริม
“เตรียมพร ้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาญีปุ่ น
เทคโนโลยี
แบบใหม่”
(ไทย-ญีปุ่ น)
บรรยายพิเศษในหัวข ้อ"ภาษาและวรรณคดี
โรงเรียนนายร ้อยพระ
ไทย : การสืบสานทางวัฒนธรรม"
จุลจอมเกล ้า
วิทยากรบรรยายเรือง “ทํางานแบบสบายๆ ให ้ สมาคม
ได ้บุญ” ให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรมเทคนิคในการ รังสีการแพทย์แห่ง
บริหารและการจัดการงานด ้านรังสีการแพทย์ฯ ประเทศไทย
“เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชา”
เข ้าร่วมประชุมหารือการจัดทําหนั งสือเรียน
สํานั กงานคณะกรรมการ
พระพุทธศาสนา
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู ้ทรงคุณวุฒแ
ิ ละเข ้าร่วมสัมมนาผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยากรอภิปรายเรือง "วัฒนธรรม ความเชือ ฝ่ ายการพยาบาล
ประเพณี และศาสนาในการดูแลผู ้ป่ วยระยะ
โรงพยาบาลจุฬาฯ
สุดท ้าย"
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
โครงการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยภาค
พิเศษ คณะนุษยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

/ช่วงเวลาที
เชิญ
ตังแต่ 1 มิ.ย.
53 จนถึง 31
พ.ค. 2555
ตังแต่ต.ค.
2552 -ปั จจุบน
ั

19 เม.ย. 53
08.45-11.55
น.
26-27 มิ.ย.53
8 ม.ค. 53
(ทุกวันอังคาร)
เวลา 9.3012.00 น.
9 ก.ย. 53
22 ต.ค. 52
เวลา 09.00 12.00 น.
6 ก.พ. 53
เวลา 14.0016.00 น.
6 ก.พ. 53
4 เม.ย. 53
30 ต.ค. 52
เวลา 10-12น.
22 ธ.ค. 52
8.30-9.30
23 ธ.ค. 52
8-10 ม.ค. 53
15-18 มี.ค.
53 เวลา 1316 น.
3 เม.ย. 53
เวลา 8.3012.00 น.
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หน่วยงานทีเชิญ

ภาษาตะวันออก ผศ.ดร.รท.
บาลี
บรรจบ บรรณรุจ ิ

บรรยายในหัวข ้อ "จิตวิญญาณของความเป็ น
ครู"

ภาษาตะวันออก ผศ.ทัศนีย ์ สิน
บาลี
สกุล

กรรมการออกข ้อสอบและตรวจข ้อสอบใน
การสอบแข่งขันเข ้ารับทุนโครงการพัฒนา
กําลังคนด ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ ในโครงการ รายงาน
ให ้คําแนะนํ าแก่นส
ิ ต
ความก ้าวหน ้าของการทําวิทยานิพนธ์

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน

ภาษาตะวันออก ผศ.รท.ดร.
บาลี
บรรจบ บรรณรุจ ิ

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

เข ้าร่วมประชุมโครงการจัดทํานโยบายภาษา
แห่งชาติ

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

เป็ นผู ้เชียวชาญตรวจสอบโปรแกรม
พจนานุกรมมัลติมเี ดียเพือการเรียนรู ้ภาษา
มลายูปาตานี

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

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

ประชุมคณะกรรมการจ ้างทีปรึกษา

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชาวัฒนธรรม
มาเลย์ หลักสูตรปริญญาตรีในภาคต ้น ปี
การศึกษา 2553
เป็ นผู ้เชียวชาญการตรวจสอบคุณภาพของ
เครืองมือโครงการผลิตสือให ้กับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber
University (TCU) เรืองการพัฒนาโปรแกรม
พจนานุกรมมัลติมเี ดียเพือการเรียนรู ้ภาษา
มลายูท ้องถิน (ยาวี)
เข ้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การทับศัพท์ภาษามลายู

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

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ผู ้ทรงคุณวุฒอ
ิ า่ นบทความ เรือง การ
สร ้างอัตลักษณ์ลาวยุคจินตนาการใหม่ เรือง
สันของนั กเขียนลาว

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ผู ้พิจารณาคุณภาพบทความ เรือง เหงียน ถี
มีนห์ คาย วีรสตรีนักปฏิบต
ั เิ วียดนาม (ค.ศ.
1910-1941)

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท
ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท
ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

บรรยายในหัวข ้อวิชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ให ้กับนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพอากาศ ชันยศนาวาอากาศเอก
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ รับปรุงหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
เวียดนาม ในปี พ.ศ.2553
วิทยากรเสนอบทความและร่วมเสวนา

ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าธรบุร ี
โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

/ช่วงเวลาที
เชิญ
24 เม.ย. 53
เวลา 1316.30 น.
21 ธ.ค. 52
3 เม.ย. 53
เวลา 8.3012.00 น.
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
6 พ.ค.51
22 เม.ย.53
11 พ.ค. 53
8 มิ.ย. 53
(ทุกวันอังคาร)
9.30-12.30น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าธนบุร ี

ราชบัณฑิตยสถาน

วิทยาลัยการทัพอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปศาสตร์ ม.
อุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)
ศูนย์วจิ ัยพหุลก
ั ษณ์สงั คม
ลุม
่ แม่นําโขง คณะ
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์วจิ ัยพหุลก
ั ษณ์สงั คม
ลุม
่ แม่นําโขง คณะ
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตังแต่ 23 ก.ค. 53
ทุกวันพุธและวัน
ศุกร์ สัปดาห์ท ี 2
และ 4 ของเดือน
25 พ.ย. 52
28 ก.พ.53
เวลา 10.00น.
2553
25 มี.ค.53
เวลา 15.1516.45
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ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาไทย

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

บรรยายพิเศษในหัวข ้อ"ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเวียดนาม"

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ให ้คําปรึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
เวียดนาม
สัมมนาเรืองการลงทุนในประเทศ สปป.ลาว
ประเทศเวียดนาม และประเทศพม่า

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิทอง

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิทอง

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ
รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท
ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท
ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิทอง

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ
รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ
รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ
รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชาวรรณกรรม
เอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ หลักสูตร
ปริญญาตรี ภาคต ้น ปี การศึกษา 2553
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนวิชา 411 713
SPECIAL TOPIC ON THE THAI
LANGUAGE ให ้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระจํากองบรรณาธิการวารสาร
ภาษาและภาษาศาสตร์
คณะกรรมการพิจารณาโครงสร ้างเนือหาใน
การจัดทํา หนั งสือเรียน หลักภาษาและการ
ใช ้ภาษาเพือการสือสารชันมัธยมศึกษาปี ท ี 5
คณะทีปรึกษาสมาคมครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย
อาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา 411 720
สัมมนาวรรณคดีไทย ให ้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือง “การใช ้
ภาษาไทยในการเขียนหนั งสือราชการ”
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียนภาษาไทย
วรรณคดีวจิ ักษ์ ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 2 และ 5
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือง “การใช ้
ภาษาไทยในการเขียนหนั งสือราชการ”
เป็ นวิทยากรในการประชุมปฏิบต
ั ก
ิ ารครูภาษาไทย
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ภายใต ้โครงการสร ้างจิตสํานึกความ
เป็ นไทย เพือพัฒนาเด็กไทยอย่างยังยืน (SP2)
เป็ นกรรมการจัดทําหนั งสือเรียนภาษาไทย
วรรณคดีวจิ ักษ์ ชันมัธยมปี ท ี 2 และ 5

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

เป็ นผู ้ดําเนินการอภิปรายในหัวข ้อ
“ภาษาไทยกับการสือสาร การศึกษา และ
การสร ้างสรรค์วรรณกรรม” ณ โรงแรมธรรมริ
นทร์ธนา จังหวัดตรัง

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.ดร.สุจต
ิ รา
จงสถิตย์วัฒนา

ภาษาไทย

รศ.ดร.สุจต
ิ รา
จงสถิตย์วัฒนา

เป็ นวิทยากรให ้คําแนะนํ าในการตังโจทย์วจิ ัย
ึ ษาและการสนทนา
การนํ าเสนอกรณีศก
แสวงหาแนวทางการวิจัย และเข ้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการเรือง “แนวทางการวิจัย
การจัดการทางวัฒนธรรมลุม
่ แม่นําโขงเพือ
เศรษฐกิจสร ้างสรรค์”
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบเครืองมือการ
วิจัยเรือง “การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและประโยชน์
ของบทอาขยานภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาพืนฐาน พุทธศักราช
ั ติวัฒน์ จันทร์ใด
2544” ของอาจารย์สน
วิทยากรบรรยายเรือง “เทคนิควิธส
ี อนวรรณกรรม/
วรรณคดีไทยสําหรับชาวต่างชาติ” ให ้กับอาจารย์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานทีเชิญ
ึ ษายุทธศาสตร์
ศูนย์ศก
สถาบันวิชาการป้ องกัน
ประเทศ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ศูนย์แม่โขงศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมครูภาษาไทย
แห่งประเทศไทย
คณะอักษร-ศาตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานั กราชเลขาธิการ

/ช่วงเวลาที
เชิญ
8 มิ.ย.53
เวลา 13.0016.00 น.
พฤหัสบดีท ี 10
มิ.ย.53 เวลา
9-12.00 น.
14-16 มิ.ย.53
24 และ 31
ส.ค. 53 เวลา
16.00-19.00น.
19, 26 ส.ค.
16, 23 ก.ย. 53
13.00-16.00น.
11 พ.ย. 52
ประชุม 26
ม.ค. 53 เวลา
9.00–16.30น.
ตังแต่ 12 ธ.ค.
52
13 ม.ค. 53
30 ม.ค. 53

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานั กราชเลขาธิการ

11, 18 ก.พ.
4, 11,18 มี.ค.
1,15,22ก.ค. 53
25 มี.ค. 53

สํานั กงานเขตพืนที
การศึกษานนทบุร ี เขต 2

4-6 พ.ค. 53

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานั กศิลปกรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
ร่วมกับสํานั กงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ และจังหวัดตรัง
สํานั กงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

20,27 พ.ค.
และ 3,10,17
มิ.ย. 53
11 – 12 มิ.ย.
53

29-30 ก.ค.
53

โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม

พ.ย.-ธ.ค.53

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

26 มี.ค. 53
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งานบริการวิชาการทีทํา

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒค
ิ ด
ั เลือกมรดก
ภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรมเพือขึนทะเบียน
สาขามุขปาฐะ

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

เป็ นคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติและเข ้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

แสดงปาฐกถานํ าในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติเรือง “ความสําคัญของผู ้เล่าผู ้ฟั ง
กับเรืองเล่าพุทธศาสนาในวัฒนธรรมลาวไทยอีสาน”

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

เป็ นวิทยากรเสวนาวิชาการในหัวข ้อ “เดิน
ตามรอยครูสน
ุ ทรภูเ่ พลงทรงเครือง” และรับ
การคารวะในพิธค
ี ารวะครู
วิทยากรบรรยายเรือง “ เพลงพืนบ ้าน : ชีวต
ิ
จิตวิญญาณคูส
่ งั คมไทย” ในโครงการ
“ค่ายเพาะกล ้า พันธุเ์ ก่ง เพลงพืนบ ้าน”

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

กรรมการตัดสินการประกวดเพลงพืนบ ้าน
รอบชิงชนะเลิศ

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

กรรมการตัดสินการประกวดเพลงพืนบ ้าน
(รอบชิงชนะเลิศ) ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร
ณ ถลาง

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร
ณ ถลาง

ผู ้ทรงคุณวุฒภ
ิ ายนอก วิพากษ์ การปรับปรุง
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553
อนุกรรมการฝ่ ายจัดทําหนั งสือและ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในพิธท
ี ล
ู เกล ้าฯ
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ แด่ H.I.H. Prince Akishino
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการศึกษาความ
เป็ นไปได ้ในการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
(หลักสูตรใหม่ 2553)
ประธานกรรมการคัดเลือกมรดกภูมป
ิ ั ญญา
ทางวัฒนธรรมเพือขึนทะเบียน สาขา
วรรณกรรมพืนบ ้าน

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร
ณ ถลาง

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อามระดิษ

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี
จรัสจรุงเกียรติ

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี
จรัสจรุงเกียรติ

เป็ นกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
บูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียนภาษาไทย
วรรณคดีวจิ ักษ์ ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 2 และ 5
คณะกรรมการพิจารณา
โครงสร ้างเนือหาในการจัดทํา หนั งสือเรียน
หลักภาษาและการใช ้ภาษาเพือการสือสาร
ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 5
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน กลุม
่ หลัก
ภาษาและการใช ้ภาษา เพือพิจารณา
โครงสร ้างเนือหาในการจัดทําหนั งสือเรียน
วิวธิ ภาษา ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 2

หน่วยงานทีเชิญ
สํานั กงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.)
ในโครงการปกป้ อง
คุ ้มครองมรดกวัฒนธรรม
จับต ้องไม่ได ้ เพือปกป้ อง
คุ ้มครองมรดกวัฒนธรรม
จับต ้องไม่ได ้ของไทย
สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรม
ศิลปากร
สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยการสนั บสนุนจาก
สกว.ร่วมกับ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทย
กองส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย ร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
กองส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย ร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
กองส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย ร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

/ช่วงเวลาที
เชิญ
ทังปี 53

2 มิ.ย. 53
เวลา 8.30 น.
3 มิ.ย. 53 ณ
โรงแรมสุนย
ี ์
แกรนด์โฮเทล
จังหวัด
อุบลราชธานี
6 ก.ค. 53
เวลา 9.0012.00 น.
1 ต.ค. 52

29 ต.ค. 52

23 พ.ย. 52

30 พ.ย. 52
1 มี.ค. 53

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20 ก.พ. 53

สํานั กงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
(สวช.) กระทรวง
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทังปี 53

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพีนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เมษายน 2553
11, 18 ก.พ.
4, 11,18 มี.ค.
1, 15,22ก.ค.53
ประชุม 26
ม.ค. 53 เวลา
9.00–16.30น.
20 ก.พ.2553
เวลา 13.0016.30 น.
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ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

ภาษาไทย

อ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

ภาษาไทย

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.สุดา
รังกุพันธุ์

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.สุดา
รังกุพันธุ์

งานบริการวิชาการทีทํา
อาจารย์พเิ ศษให ้กับนั กศึกษาระดับปริญญา
โท ในหัวข ้อ “วรรณคดีร ้อยกรองและร ้อย
แก ้วสมัยอยุธยาตอนปลาย”
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ “อิทธิพล
ชวา-มลายูในวรรณคดีเรืองอิเหนา”

หน่วยงานทีเชิญ

/ช่วงเวลาที
เชิญ
3 และ 17
ธ.ค. 52

ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน15 และ 22
ทรวิโรฒ
ก.ค. 53 เวลา
9.30-12.30น.
คณะกรรมการพิจารณาโครงสร ้างเนือหาใน
สํานั กงานคณะกรรมการ
ประชุม 26
การจัดทํา หนั งสือเรียน หลักภาษาและการ
การศึกษาขันพืนฐาน
ม.ค. 53 เวลา
ใช ้ภาษาเพือการสือสารชันมัธยมศึกษาปี ท ี 5 กระทรวงศึกษาธิการ
9.00–16.30น.
คณะกรรมการพิจารณา
สํานั กงานคณะกรรมการ
ประชุม 26
โครงสร ้างเนือหาในการจัดทํา หนั งสือเรียน
การศึกษาขันพืนฐาน
ม.ค. 53 เวลา
หลักภาษาและการใช ้ภาษาเพือการสือสาร
กระทรวงศึกษาธิการ
9.00–16.30น.
ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 5
วิทยากรในการประชุมปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง “ความรู ้ สมาคมครูภาษาไทย
29–30 ม.ค. 53
ด ้านหลักภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา” ให ้กับ แห่งประเทศไทย
เวลา 9.00น.
ครูผู ้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเฉพาะ
ด ้านหลักภาษาไทย ในกิจกรรมพัฒนาครู
ภาษาไทย ของสํานั กงานเขตพืนทีการศึกษา
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ เขต 1
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน กลุม
่ หลัก
สํานั กงานคณะกรรมการ
20 ก.พ. 53
ภาษาและการใช ้ภาษา เพือพิจารณา
การศึกษาขันพีนฐาน
โครงสร ้างเนือหาในการจัดทําหนั งสือเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
วิวธิ ภาษา ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 3
29–30 มี.ค.53
วิทยากรอบรมความรู ้แก่คณะครูกลุม
่ สาระ
โรงเรียนบุญวาทย์
ภาษาไทยโครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร
วิทยาลัย
พัฒนาวิธก
ี ารสร ้างแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ สาระภาษาไทย ชันมัธยมศึกษา
กลุม
่ เครือข่าย โรงเรียนมัธยมศึกษา
สํานั กงานเขตพืนทีการศึกษาลําปาง เขต 1
ผู ้ทรงคุณวุฒห
ิ รือผู ้เชียวด ้านอาหาร(ด ้าน
สํานั กงานคณะกรรมการ
19 เม.ย. 53
ภาษาไทยและภาษาศาสตร์ประยุกต์) และ
อาหารและยา
13.30-16.30น.
เข ้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กําหนดคุณภาพมาตรฐานและหลักเกณฑ์
เงือนไขในการปฏิบต
ั ด
ิ ้านอาหาร
เป็ นวิทยากรในการประชุมปฏิบต
ั ก
ิ ารครู
สํานั กงานเขตพืนที
4-6 พ.ค. 53
ภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการ
การศึกษานนทบุร ี เขต 2
เรียนการสอนภาษาไทย ภายใต ้โครงการ
สร ้างจิตสํานึกความเป็ นไทย เพือพัฒนา
เด็กไทยอย่างยังยืน (SP2)
วิทยากรในการอบรมครูภาษาไทย ชัน
สํานั กงานเขตพืนที
10-11 พ.ค.53
ประถมศึกษาปี ท ี 5-6 และระดับมัธยมศึกษา
การศึกษากาญจนบุร ี
ตอนต ้น เรือง การพัฒนาครูสก
ู่ ารยกระดับ
เขต 1
ผลสัมฤทธิการเรียนภาษาไทย
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ “แนวคิด
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
3 และ 31 ก.ค.
เรืองทานและทานบารมีทมี
ี อท
ิ ธิพลต่อการ
ทรวิโรฒ
53 เวลา 10.00รังสรรค์วรรณคดีไทยพุทธศาสนา”
12.00น.
เป็ นวิทยากรการเสวนาประเทืองปั ญญา ครัง
สมาคมปั ญญาภิวัฒน์
25 มิ.ย. 53
ที 54 ในหัวข ้อเรือง “สุนทรภู่ นั กเล่านิทาน
เวลา 13.30ของโลก”
16.30 น.
เป็ นวิทยากรการอบรมครูผู ้สอนภาษาไทย
สํานั กงานเขตพืนที
2-3 ก.ค. 53
เรือง “การพัฒนาครูสก
ู่ ารยกระดับสัมฤทธิ
การศึกษากาญจนบุร ี
เวลา 8.30ทางการเรียนภาษาไทย” ชันประถมศึกษาปี
เขต 1
16-30 น.
ที 5-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น
สอนวิชา 0201230 มนุษย์กบ
ั สันติภาพ
สํานั กงานจัดการศึกษา
13.00-16.00น.
ทัวไป
ทุกวันจันทร์
รับเชิญเป็ นวิทยากรผุ ้ร่วมสัมมนาเพือ
ถ่ายทอดแนวคิด ความรุ ้ในการจัดสัมมนา
เรือง “การเมืองไทย พ.ศ.2553 ก ้าวให ้พ ้น
ความขัดแย ้ง มุง่ แสวงหาสันติ”

สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 30 ก.ค.53
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์
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ชืออ.

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.สุดา
รังกุพันธุ์

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ภาษาศาสตร์

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

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ธีราภรณ์
รติธรรมกุล

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ธีราภรณ์
รติธรรมกุล

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิรันธรา
ศรีอท
ุ ัย

งานบริการวิชาการทีทํา
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสิน
การประกวดคําขวัญเพือส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการร่วมควบคุมวิทยานิพนธ์ จํานวน 26
หน่วยกิต ของนางสาวมณฑรัตน์ รุง่ เรือง
ธรรม นั กศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุมภ
ิ านยอกพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ รศ.ดร.สุจริตลักษณ์
ดีผดุง ให ้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ประจํา มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ มี
ี ความรู ้ความสามารถสูง
พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ ปี ท ี 1 และ
การเสนอขอทุนวิจัยต่อเนือง ปี 2 ของทุน
สนั บสุนนการตังกลุม
่ วิจัย โครงการเรือง ชาติ
พันธุ์ ภาษา และการพัฒนาการท่องเทียว
เชิงชาติพันธุ์
เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาตรวจ
แก ้ไขและให ้ข ้อเสนอแนะการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์เรือง
“บทบาทของนิทานร ้อยแก ้วและร ้อยกรองต่อ
ความจํา ความเข ้าใจเนือเรืองและการเรียนรู ้
คําศัพท์ในเด็กวัย 3 – 4 ปี ” ของนางสาวพิมพ์
พิมล ดวงลอย นั กศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์เพือการสือสาร
เป็ นกรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ของ
นางสาวธันยธร ตรงไตรรัตน์ นั กศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพือการสือสาร
อาจารย์พเิ ศษสอนวิชา LCLG 600
SEMINAR IN SOUTHEAST ASIAN
LINGUISTICS หัวข ้อเรือง “ASPIRATION
IN TAI” ให ้กับนั กศึกษาหลักสูตรปริญญา
เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
อาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา ศศภท 261
ภาษาไทยสมัยต่างๆ ในหัวข ้อ “การศึกษา
ภาษาไทยต่างสมัยตามแนวภาษาศาสตร์เชิง
ประวัตแ
ิ ละภาษาไทยเปรียบเทียบ”
เป็ นล่ามแปลภาษา การปาถกฐาพิเศษใน
หัวข ้อ "ประชาธิปไตยผืนดิน ความยุตธิ รรม
ความยังยืน และสันติภาพ" โดย ดร.วันทนา
ศิวะ โดยแปลจากภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย ในงานปาฐกถาพิเศษเรือง “โลก
เราไม่ได ้มีไว ้ขาย”
เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 2nd International
Conference on Foreign Language
Learning and Teaching- FLLT 2011
เรือง “Strengthening Ties Between
Research and Foreign Language
Classroom Practices”

หน่วยงานทีเชิญ

/ช่วงเวลาที
เชิญ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ
สายวิชาภาษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
ธนบุร ี
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตังแต่ภาค
การศึกษา
2/2552 เป็ น
ต ้นไป
19 ก.ค. 53

ม.มหิดล

29 ก.ค. 53

มหาวิทยาลัยพายัพ
กองบิหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร

11 ส.ค. 53
25 ส.ค. 53

27 ม.ค. 53
เวลา 13.00 –
16.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ย. 53
เวลา13.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

11-ธ.ค.52

มหาวิทยาลัยมหิดล

22 มิ.ย. 53
เวลา 8.3011.30 น.

สถาบันการต่างประเทศ
สราญรมย์ (SIFA),
School for Wellbeing
Studies and Research
และบริษัท สวนเงินมีมา
จํากัด
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 ส.ค. 53
เวลา 9.0013.30 น. ณ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
11-12 มี.ค.
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ
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ชืออ.

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.นํ าทิพย์
ภิงคารวัฒน์

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปทมา
อัตนโถ
ผศ.ปทมา
อัตนโถ
ผศ.ปรีมา มัลลิกะ
มาส

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ศุภกาญจน์
เอียมหฤท

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ศุภกาญจน์
เอียมหฤท

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ศุภกาญจน์
เอียมหฤท

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ศุภกาญจน์
เอียมหฤท

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ศุภกาญจน์
เอียมหฤท
ผศ.สุนจ
ิ
สุตณ
ั ฑวิบล
ู ย์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.พจี
ยุวชิต

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 2nd International
Conference on Foreign Language
Learning and Teaching- FLLT 2011
เรือง “Strengthening Ties Between
Research and Foreign Language
Classroom Practices”
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลป ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา
เป็ นผู ้วิพากษ์ โครงร่างหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับ พ.ศ.
2553
เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ
The 2nd International Conference on
Foreign Language Learning and
Teaching- FLLT 2011 เรือง“Strengthening
Ties Between Research and Foreign
Language Classroom Practices”
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เป็ นกรรมการพิจารณาผู ้ขอขึนทะเบียนเป็ น
ผู ้เชียวชาญของศาลยุตธิ รรมในด ้านภาษา
เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ
The 2nd International Conference on
Foreign Language Learning and
Teaching- FLLT 2011 เรือง“Strengthening
Ties Between Research and Foreign
Language Classroom Practices”
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
วิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารย์ด ้านการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์
พยาบาลและเจ ้าหน ้าทีสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในหัวข ้อ “How to Learn
English by Yourself”
เป็ นกรรมการตัดสินโครงการแข่งขันแต่งกวี
นิพนธ์ภาษาอังกฤษ Poetry Versification
Competition
เป็ นวิทยากรอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพือการปฏิบต
ั งิ านและนํ าเสนอผลงานวิจัย
แก่คณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครราชสีมา
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข ้อ เทพปกรณั มและ
คริสต์ศาสนา: พืนฐานอารยธรรมตะวันตก
พิจารณาบทความวิชาการเรือง
“Negotiation techniques and language
competence: A case study of language
used in Thai restaurant and the
interaction between the non-native
waitresses and the native customers”
ในวารสารปั ญญาภิวัฒน์
ได ้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทยให ้เป็ น
ผู ้ให ้สัมภาษณ์ออกอากาศในหัวข ้อ "ปริศนา
นั กเขียนเงาของ 'เชคสเปี ยร์' " ในรายการ
ข่าวศิลปบันเทิง ช่วงข่าวคํา

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

/ช่วงเวลาที
เชิญ
11-12 มี.ค.
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์
เทเรซา
สํานั กงานศาลยุตธิ รรม
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 2 ก.ย. 53
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันภาษา
11-12 มี.ค.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์
เทเรซา
สํานั กงานศาลยุตธิ รรม
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11-12 มี.ค.
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

19 ม.ค.53
เป็ นต ้นไป

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

7 ก.ค. 53
เวลา 13.0016.00 น.
8 และ 9 ก.ค.
53

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยี
ปั ญญาภิวัฒน์

สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย

23 - 24 มี.ค.
53

5 ส.ค. 53

วันศุกร์ท ี 4
มิ.ย. 53

54
ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

อุปนายกสมาคมภาษาและหนั งสือแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ประธานจัดงาน “Toward a Harmonious
Globe” งานการอ่านบทกวีนพ
ิ นธ์โดย
นั กเขียนรางวัลซีไรต์ประจําปี 2009 จาก 8
ประเทศ ร่วมกับกวีและศิลปิ นแห่งชาติของ
ไทย

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์
รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์
รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

หน่วยงานทีเชิญ
สมาคมภาษาและ
หนั งสือแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมถ์
มูลนิธจิ ม
ุ ภฎบริพัตร
โรงแรมโอเรียลเตล
สมาคมภาษาและ
หนั งสือแห่งประเทศ
และสมาคมนั กเขียนแห่ง
ประเทศไทย
สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
บริษัท เนชัน มัลติมเี ดีย
กรุ๊ป จํากัด
ภาควิชาวรรณคดีคณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

กรรมการตัดสินโครงการ "The Quiz Show
2009"
กรรมการตัดสินโครงการ “Shell Quiz on
the Road 2009” รอบชิงชนะเลิศ
บรรยายในหัวข ้อ “Female Space
andFemale Sexuality in Selected
American Novels”
เป็ นวิทยากรในโครงการฝึ กอบรมเพือพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด ้านต่างประเทศ ของสํานั ก
ความสัมพันธ์ ต่างประเทศและสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยบรรยายและฝึ ก
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง “การใช ้ภาษาอังกฤษในการ
ทํางานด ้านต่างประเทศ การพูดในโอกาส
ี ร”
ต่างๆ และการทําหน ้าทีเป็ นพิธก
เป็ นกรรมการทีปรึกษาปรับหลักสูตร
นานาชาติ English for Business
Communication ฉบับ พ.ศ. 2553
บรรยายและฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง “การใช ้เสียง
ในการสือความหมายกวีนพ
ิ นธ์”

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์
รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อุปนายกสมาคมภาษาและหนั งสือแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ณิดา ติรณ
สวัสดิ

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ณิดา ติรณ
สวัสดิ

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ปรีณา
แข่งขัน
อ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “สอนภาษาและ
วัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมร ้อยแก ้วและร ้อย
กรอง” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร “การ
สอนภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติทใช
ี ้
ภาษาอังกฤษสําหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา”
กรรมการตัดสินรางวัลซีไรท์ ประจําปี 2553
สมาคมนั กเขียนแห่ง
ประเทศไทยและสมาคม
ภาษาและหนั งสือแห่ง
ประเทศไทย
ผู ้ร่วมเสวนาในหัวข ้อ "Education UK Talk:
British Council
PhD Study and Tips on How to Write
Good Research Proposal"
วิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารย์ด ้านการ
สถาบันพระบรมราชชนก
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์
สํานั กงานปลัดกระทรวง
พยาบาลและเจ ้าหน ้าทีสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
สาธารณสุข ในหัวข ้อ “How to Learn
English by Yourself”
กรรมการตัดสินโครงการ "NJ Spelling Bee
สํานั กงานคณะกรรมการ
2009"
การอุดมศึกษา (สกอ.)
เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
สถาบันภาษา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The 2nd International Conference on
Foreign Language Learning and
Teaching- FLLT 2011 เรือง Strengthening
Ties Between Research and Foreign
Language Classroom Practices”

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

International College
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต
โครงการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
สมาคมภาษาและ
หนั งสือแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

/ช่วงเวลาที
เชิญ
ม.ค. 51 ถึง
ธ.ค. 52
8 ต.ค. 52

13 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
18 ส.ค. 53
เวลา 14.3017.30 น.
31 ส.ค. 53
เวลา 9.0016.00 น. ณ
โรงแรมสวน
ิ เพลส
ดุสต

10 ก.ย. 53
เวลา 16.0018.30 น.
1 ต.ค. 49 ถึง
30 ก.ย. 53
ม.ค. 53-ธ.ค.
53
23 มี.ค. 53

พ.ค.-ต.ค.53

3 ต.ค. 52
23 - 24 มี.ค.
53

21 พ.ย. 52
11-12 มี.ค.
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ

55
ภาควิชา

ชืออ.

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จาตุร ี
ติงศภัทย
ิ ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายในหัวข ้อ
‘Corpus Stylistics’ ในรายวิชา EG850
Selected Topics in Textual Studies ของ
โครงการ M.A. and Ph.D. in English
Language Studies (International
Program)
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา 2013602
ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ สําหรับการ
จัดการโซ่อป
ุ ทาน
เป็ นวิทยากรในการบรรยาย"ภูมศ
ิ าสตร์กับ
การพัฒนาเศษฐกิจและสังคม"

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

ม.ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม
เป็ นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข ้อเรือง "การ บริษัทอีเอสอาร์ไอร์
เมือง... เรืองใกล ้(ตัว)แผนที" ในงานประชุม (ประเทศไทย)
เชิงวิชาการ "Thai GIS User Conference
2010" จัดทีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เป็ นกองบรรณาธิการจัดทําวารสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ เพือเผยแพร่บทความทาง
ศูนย์รังสิต
วิชาการด ้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ึ ษา
สตรีศก
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ภาวะสูงอายุใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
วรรณกรรมไทยสมัยใหม่: การอ่านแบบเควียร์” ตร์ ร่วมกับคณะกรรมการ
ั ดิศรีเสมอกันทุกชัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประชุมวิชาการเรือง “แด่ศก
และหอศิลปวัฒนธรรม
ชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา”
แห่งกรุงเทพมหานคร
เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข ้อ "นิเวศสํานึกใน
คณะมนุษยศาสตร์และ
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย" ในการสัมมนา
สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏ
วิชาการระดับอุดมศึกษาเรือง "วรรณกรรม
จันทรเกษม
ศึกษา : วิจารณ์ทัศน์ของนั กวิชาการร่วมสมัย"
กรรมการและเข ้าร่วม
สํานั กงานคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
การศึกษาขันพืนฐาน
ประกวดหนั งสือดีเด่นประจําปี พ.ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยากรให ้ความรู ้เกียวกับกวีนพ
ิ นธ์กบ
ั สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้าน
ในการเสวนาเรือง “เสนาะโสตซาบซึง
สมเด็จเจ ้าพระยา
สุนทรีย ์ : อ่านบทกวีเพือโลกและสังคม”
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นคณะทํางานจัดทําหนั งสือ
สํานั กงานคณะกรรมการ
ชีวประวัตแ
ิ ละผลงานของผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ าง
วัฒนธรรมแห่งชาติ
วัฒนธรรม
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ อบวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายธัญญา สังขพันธานนท์
ิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย
นิสต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
หัวข ้อเรือง“วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ:
วาทกรรมธรรมชาติและสิงแวดล ้อมใน
วรรณกรรมไทย”
กรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมเซ
ซีบอ
ี อล์จํากัดมหาชน
เว่นบุค
๊ อะวอร์ด 2553 ประเภทกวีนพ
ิ นธ์
กรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว 2553 ปตท สถาบันลูกโลกสี
เขียว
ึ ษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข ้อ “วรรณคดีศก
สภาวะวิกฤติสงั คมไทยและสังคมโลก: วรรณ จันทรเกษม
วิจารณ์แนวนิเวศสํานึก” ในการสัมมนา
วิชาการระดับอุดมศึกษาเรือง“วรรณกรรม
ศึกษา: วิจารณทัศน์ของนั กวิชาการร่วมสมัย”
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความเรือง
สถาบันเทคโนโลยี
“ปฐมวิพากษ์ นวนิยายของโบตัน เรือง
ปั ญญาภิวัฒน์
จดหมายจากเมืองไทย” ในวารสารปั ญญา
ภิวัฒน์

/ช่วงเวลาที
เชิญ
8 ส.ค. 53
เวลา 9.00 –
12.00 น.

10 ก.ค. ถึง 4
ก.ย. 53 (ทุก
วันเสาร์)
22-24 ต.ค.52
26 ส.ค. 53
เวลา 14.00 14.50 น.

28 เม.ย. 53 ,
7 พ.ค. 53
20 ส.ค. 53
เวลา 11.1511.45 น.
21 พ.ค.53
เวลา 15.1516.15
11 ธ.ค. 52
18 ม.ค.53
เวลา 14.30–
17.00 น.
26 ม.ค. 53
26 ก.พ. 96

เม.ย.-ก.ค. 53
ก.ค. – ก.ย.
53
31 ก.ค. 53
เวลา 15.1516.15 น.
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งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ

วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข ้อ
เรือง “Magic(al) Realism : สัจจนิยม
มหัศจรรย์”
วิทยากรหัวข ้อ “จากเมล็ดพันธุท
์ เติ
ี บโต แตก
ดอก ออกช่อรางวัลชมนาด” ในงานเปิ ดตัว
หนั งสือ “A WALK THROUGH SPRING”
(รอยวสันต์ฉบับภาษาอังกฤษ)สานปณิธาน
คํามันสัญญา จากรางวัลชมนาดครังที 1
ได ้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให ้
เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาว
ธาริตา อินทนาม นั กศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
สอนวิชา 411 733 SPECIAL TOPIC ON
THAI LITERATURE ให ้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผู ้บรรยายพิเศษวิชาญาณวิทยา (สห.812
ญาณวิทยา) ให ้กับนั กศึกษาปริญญาเอก

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธุ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์
ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์
อ.ดร.ถนอมนวล
หิรัญเทพ

เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือง “แนวคิด
หลังสมัยใหม่กบ
ั วรรณกรรมวิจารณ์”
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชา ท.763
วรรณกรรมการประวัตศ
ิ าสตร์ของไทย
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “โลกวรรณกรรม
กับวาทกรรมความพิการ” ประชุมวิชาการ
ั ดิศรีเสมอกันทุกชันชน:
เรือง “แด่ศก
วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา”

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "การวิเคราะห์
ต ้นฉบับในการแปลงานวิชาการ" ให ้แก่
นั กศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมเพือการสือสารและการพัฒนา
อาจารย์พเิ ศษสอนวิชา 411 724 Seminar
on Literature Study and Other
Disciplines ให ้กับนั กศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2552
กรรมการพิจารณาหัวข ้อวิทยานิพนธ์ของ
นายปรีชา เสือพิทักษ์ นั กศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใน
หัวข ้อเรือง “การศึกษาเพศสภาวะในบท
ละครนอก สมัยรัตนโกสินทร์”
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ของโครงการ
สารนิพนธ์ละครเวทีเรือง “เพือน” ในวันที 19
ม.ค. 53 ละครเวทีเรือง “วัยอะเฟร่ด” ใน
วันที 5 ก.พ. 53 และละครเวทีเรือง “เฮฮา
ประชารักษ์ ” ในวันที 9 ก.พ. 53
เป็ นกรรมการสอบสารนิพนธ์

ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์
ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ

เป็ นวิทยากร หัวข ้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการแต่งกาย(สุภาพสตรี)"
วิทยากรสอนการขับร ้องเพลงประสานเสียง
ภาษาฝรังเศส
เป็ นอาจารย์ฝึกซ ้อมและเป็ นผู ้ควบคุมคณะ
นั กร ้องประสานเสียง
เป็ นวิทยากรให ้แก่สํานั กงาน กพ. "โครงการ
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารดนตรีสานสัมพันธ์เพือ
การสือสารทีสร ้างสรรค์ ส่งเสริมจริยธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และสร ้างความเป็ นหนึง
เดียวของสํานั กงาน กพ."

บริษัท
สํานั กพิมพ์ประพันธ์
สาส์น จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

/ช่วงเวลาที
เชิญ
10 ก.พ. 53
เวลา 13.00 –
16.00 น.
9 มี.ค. 53

29 เม.ย. 53
เวลา 13.0016.00 น.

มหาวิทยาลัยศิลปากร

16, 23, 30 มิ.ย.
7, 14, 21 และ
28 ก.ค. 53
โครงการปริญญาเอกสห 24 มิ.ย. และ
วิทยาการ วิทยาลัยสห
1, 8 ,15 ก.ค.
วิทยาการ
53 เวลา 9.30มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12.30 น.
มหาวิทยาลัยทักษิณ
20 ส.ค. 53

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 ก.ย. 53

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ ร่วมกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ส.ค. 53
เวลา 15.2516.00 น.
30 ส.ค. 6
และ 13 ก.ย.
53

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 พ.ย. 52 ถึง
19 ก.พ. 53
(ทุกวันศุกร์)

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2 มี.ค. 53

ภาควิชา
ศิลปะการแสดงประยุกต์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน)
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
รพ.กรุงเทพคริสเตียน

19 ม.ค. 53
5 ก.พ. 53
9 ก.พ. 53

สํานั กงาน กพ.

19 ม.ค., 5,9
ก.พ. 53
4 และ 17
ส.ค. 53
1-3 และ 1927 ต.ค. 52
5 ต.ค. - 3
ธ.ค. 52
พ.ย. 52 เม.ย. 53
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ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ

ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ

ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ

ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ

ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ

ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ
ศิลปการละคร รศ.นพมาส
แววหงส์
ศิลปการละคร รศ.นพมาส
แววหงส์
ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารุง

งานบริการวิชาการทีทํา
คณะกรรมการอํานวยการของโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน
เป็ นวิทยากร กิจกรรม "ดนตรีสานสัมพันธ์
เพือการสือสารทีสร ้างสรรค์ ส่งเสริม
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และสร ้าง
ความเป็ นหนึงเดียวของสํานั กงาน ก.พ. :
กิจกรรมส่งเสริมคนดี...ของสํานั กงาน ก.พ."
วิทยากรกํากับการขับร ้องประสานเสียงของ
คณะนั กร ้องประสานเสียงจากสํานักงาน
ก.พ. และกระทรวงต่างๆ ในวันข ้าราชการ
พลเรือน ประจําปี 2553
เป็ นวิทยากร กิจกรรม "โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารดนตรีสานสัมพันธ์เพือการสือสาร
ทีสร ้างสรรค์ ส่งเสริมจริยธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ และสร ้างความเป็ นหนึงเดียว
ของสํานั กงาน ก.พ. ระยะที 2"
เป็ นวิทยากรจัดกิจกรรม "โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารดนตรีสานสัมพันธ์เพือการสือสาร
ทีสร ้างสรรค์ ส่งเสริมจริยธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ และสร ้างความเป็ นหนึงเดียว
ของสํานั กงาน ก.พ. ระยะที 2"
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
“ดนตรีสานสัมพันธ์เพือการสือสารที
สร ้างสรรค์ ส่งเสริมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวต
ิ และสร ้างความเป็ นหนึงเดียวของ
สํานั กงาน ก.พ. ระยะที 2”
เป็ นวิทยากร ในการจัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
เป็ นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ู่ ริบทใหม่
เรือง "การเสริมสร ้างภาพลักษณ์สบ
ของสํานั กงาน ก.พ."
เป็ นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารดนตรี
สานสัมพันธ์เพือการสือสารทีสร ้างสรรค์
ส่งเสริมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และ
สร ้างความเป็ นเดียวของสํานั กงาน ก.พ.
เป็ นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง
“การเสริมสร ้างภาพลักษณ์สบ
ู่ ริบทใหม่ของ
สํานั กงาน ก.พ.”
บรรยายหัวข ้อ "การเสริมสร ้างสุนทรียภาพ
ของชีวต
ิ : ดนตรีกบ
ั นั กบริหาร"
เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข ้อ “การเสริมสร ้าง
สุนทรียภาพของชีวต
ิ : ดนตรีกบ
ั นั กบริหาร”
ในโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “ผู ้บริหาร
ประเภทอํานวยการ” ให ้กับข ้าราชการผู ้ดํารง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
เป็ นผู ้อํานวยการเพลงคอนเสิรต
์ มิตรภาพ
ไทย-เยอรมัน

หน่วยงานทีเชิญ

สํานั กงาน ก.พ.

/ช่วงเวลาที
เชิญ
20-21 ม.ค.
53
3 มี.ค. 53

สํานั กงาน ก.พ.

1 เม.ย. 53

สํานั กงาน ก.พ.

5 เม.ย. - 30
ก.ย. 53

สํานั กงาน ก.พ.

5 เม.ย. - 30
ก.ย. 53

สํานั กงาน ก.พ.

5 เม.ย.- 30
ก.ย. 53
(สัปดาห์ละ 1
ครัง)

กระทรวงศึกษาธิการ

14, 21 พ.ค.,
4, 11 มิ.ย. 53

สํานั กงาน ก.พ.

20-21 พ.ค.
53

สํานั กงาน ก.พ.

9 มิ.ย. 53
และ 18-19
มิ.ย. 53

สํานั กงาน ก.พ.

18-19 มิ.ย.
53 และ 2021 พ.ค. 53
10 มิ.ย. 53
เวลา 13-16น.
10 มิ.ย. 53
เวลา 13.0016.00 น.

รพ.กรุงเทพคริสเตียน

สํานั กงาน ก.พ.
สํานั กงาน ก.พ.

คณะนั กร ้องกรุงเทพฯ
10-13 ธ.ค.
ผสม สภาคริสตจักรใน
52
ประเทศไทย
เป็ นคณะนั กแสดงหุน
่ กระบอกในงาน "มหกรรม มูลนิธจิ ักรพันธุ์ โปษยกฤต 4 ธ.ค. 52
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั " ณ โรงละครแห่งชาติ
เป็ นวิทยากรการเสวนาเรือง "บนเส ้นทางการ สมาคมนั กแปลและล่าม
31 มี.ค. 53
แปล" ในงานสัปดาห์หนั งสือแห่งชาติครังที แห่งประเทศไทย
38 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริ ก
ิ ต
ิ ิ
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ความเชียวชาญด ้าน
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม 2 ก.พ. 53
ศิลปะการแสดง เพือเตรียมการจัดทํา
ร่วมสมัย กระทรวง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขา วัฒนธรรม
ศิลปะการแสดง

58
ภาควิชา

ชืออ.

งานบริการวิชาการทีทํา

ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารุง

คณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปิ น
ร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร” ปี 2553

ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารุง

เป็ นวิทยากรโครงการ "ประชุมสัมมนาฟั งการ
บรรยายและวิพากษ์ หลักสูตร สาขาวิชา
นาฏศิลป์ และศิลปการแสดง"

ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารุง

เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตรอักษรศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร และข ้าร่วม
ประชุมเพือพิจารณาหลักสูตร
เป็ นวิทยากรร่วมเวทีเสวนาเรือง "บทละคร
เวทีไทยกับการรักชาติ...อย่างมนุษย์"
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ระดมความเห็นเพือจัดทํา
ยุทธศาสตร์รายการละคร ส.ส.ท.

ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารุง
ศิลปการละคร อ.ดร.กุลธิดา
มณีรัตน์
ศิลปการละคร อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์
ศิลปการละคร อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์
ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมพชร

ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร

ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร

ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร

เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ความเชียวชาญด ้าน
ศิลปะการแสดง เพือเตรียมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขา
ศิลปะการแสดง
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ระดมความเห็นเพือจัดทํา
ยุทธศาสตร์รายการละคร ส.ส.ท.
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ความเชียวชาญด ้าน
ศิลปะการแสดง เพือเตรียมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขา
ศิลปะการแสดง (รศ.พรรัตน์ ดํารุง และ อ.
ดร.ปริดา มโนมัยพิบล
ู ย์ เข ้าร่วมประชุมด ้วย)
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:
TOR) และคณะกรรมการประกวดราคาใน
โครงการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานความรู ้ด ้าน
ภาษาไทย เพือผลิตสือการเรียนรู ้ภาษาไทย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
คณะกรรมการจัดจ ้างโดยวิธพ
ี เิ ศษ จ ้างผลิต
รายการโทรทัศน์แข่งขันตอบปั ญหารายการ
คนเก่งภาษาไทย ในโครงการ "รู ้รัก
ภาษาไทย" จํานวน 2 ตอน
คณะกรรมการประกวดราคาด ้วยวิธก
ี ารทาง
อิเล็คทรอนิกส์ จ ้างผลิตรายการโทรทัศน์
แข่งขันตอบปั ญหารายการคนเก่งภาษาไทย
ในโครงการ "รู ้รัก ภาษาไทย"
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ความเชียวชาญด ้าน
ศิลปะการแสดง เพือเตรียมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขา
ศิลปะการแสดง
ประชุมระดมความเห็นเพือจัดทํายุทธศาสตร์
รายการละคร
เป็ นคณะกรรมการจัดทําเนือหาภาษาไทย
เพือเผยแพร่ทางโทรทัศน์
เป็ นกรรมการเปิ ดซองสอบราคาการจ ้างผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิงทีให ้
ความรู ้เกียวกับภาษาไทยในลักษณะการ์ตน
ู
ภาพเคลือนไหว 3 มิตล
ิ ้วน (full 3D
animation)
เป็ นคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาการจ ้าง
ผลิตเกมออนไลน์ความรู ้ภาษาไทยเผยแพร่
บนระบบอินเตอร์เน็ ต
เป็ นวิทยากรอบรมหลักสูตร "แนวคิดในการ
ประชาสัมพันธ์องค์การ"

หน่วยงานทีเชิญ

/ช่วงเวลาที
เชิญ
17 ก.พ. 53

สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม
16 ก.ค. 53
สาขาวิชานาฏศิลป์ และ
ศิลปการแสดง คณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม
คณะอักษรศาสตร์
14 ก.ย. 53
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา 10.0012.00 น.
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม 15 ก.ย. 53
ร่วมสมัย
องค์การกระจายเสียง
24 ก.พ. 53
และแพร่ภาพสาธารณะ
เวลา 16-19น.
แห่งประเทศไทย
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม 2 ก.พ. 53
ร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม
องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม

24 ก.พ. 53
เวลา 16-19 น.

ราชบัณฑิตยสถาน

จะกําหนด
ต่อไป

ราชบัณฑิตยสถาน

จะกําหนด
ต่อไป

ราชบัณฑิตยสถาน

(ประชุม) จะ
กําหนดต่อไป

สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม

2 ก.พ. 53

องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย(ส.ส.ท.)
ราชบัณฑิตยสถาน

10 มี.ค. 53

ประชุม 2 ก.พ.
53

ราชบัณฑิตยสถาน

ราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน

4 ก.ย. 53

59
ภาควิชา

ชืออ.

ศิลปการละคร อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร

งานบริการวิชาการทีทํา

หน่วยงานทีเชิญ
องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

ศิลปการละคร อ.พันพัสสา
ธูปเทียน

เป็ นคณะกรรมการ 3 ชุด 1.เป็ น
คณะอนุกรรมการคัดสรรรายการละคร 2.เป็ น
คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาบทละคร 3.
เป็ นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ การผลิต
ละครโทรทัศน์ทวี ไี ทย
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา PA411 B01
Directing 3

ศิลปการละคร อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

เป็ นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ การผลิต
ละครโทรทัศน์ทวี ไี ทย

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

อ.เพิมทิพย์
บัวเพ็ชร์

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด ้านองค์
ความรู ้ชุมชนท ้องถิน (TK) ในคณะกรรมการ
เตรียมการประชุม WIPOIntergovernmental
Committee on Intellectual Property and
Generic Resources , Traditional
Knowledge and Folklore (IGC)
วิทยากรสอนภาษาไทยในโครงการอบรม
ศูนย์ภาษาไทยสิรน
ิ ธร
ภาษาไทยสําหรับอาจารย์ชาวจีนจากสถาบัน
ขงจือสํานั กงานใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย
หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ความภาคภูมใิ จ
ในความเป็ นไทย” โครงการฝึ กอบรมพิเศษ
“ธนาคารคูบ
่ ้านคูเ่ มือง” รุน
่ ที 53 ประจําปี
2553
เป็ นวิทยากรในหัวข ้อ “ความภาคภูมใิ จใน
ความเป็ นไทย” โครงการฝึ กอบรมพิเศษ
“ธนาคารคูบ
่ ้านคูเ่ มือง” รุน
่ ที 54 ประจําปี
2553 ให ้กับนั กศึกษาทีกําลังศึกษาใน
ต่างประเทศและในประเทศ หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
ผู ้บรรยายพิเศษ วิชาการวิจัยศิลปะและการ
แสดง

เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชา TP 311 การ
วิจัยศิลปะการแสดง ในวันที 28 มิถน
ุ ายน
และ 5, 12, 19 กรกฎาคม 2553 เวลา
13.00-16.00 น
อ.แม่ชวี ม
ิ ต
ุ ติยา
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
(รศ.ดร.สุภาพรรณ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ณ บางช ้าง)
อ.แม่ชวี ม
ิ ต
ุ ติยา
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(รศ.ดร.สุภา
พรรณ ณ บาง
ช ้าง)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ศรีนครินทรวิโรฒ

/ช่วงเวลาที
เชิญ
ตังแต่ 15 ก.ย.
53

ทุกวันอังคาร
15 มิ.ย. - 7
ก.ย. 53
ตังแต่ 15 ก.ย.
53
มี.ค.-เม.ย.52

มี.ค. 53- ธ.ค.
53

ธนาคารกรุงเทพ

30 เม.ย. 53

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

30 ก.ค. และ
6 ส.ค. 53
เวลา 8.0017.00 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วันจันทร์ท ี 28
มิ.ย., 5,12,
19 ก.ค. 53
28 มิ.ย. และ
5, 12, 19
ก.ค. 53

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มติคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ

(ลงใน
เทวาลัย 16
ต.ค.52)
(ลงใน
เทวาลัย 16
ต.ค.52)
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อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 24 รายการ
ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

ชืออ.
ิ
อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

งานบริการวิชาการทีทํา
วิทยากรบรรยายเรือง "วันสิทธิมนุษยชนใน
สังคมโลกอิสลาม"

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

ปรัชญา

ผศ.ดร.ประทุม
อังกูรโรหิต

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.พิเศษ ดร.
อําภา โอตระกูล

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.รัศมี
กฤษณมิษ

เป็ นวิทยากรในงานสัมนาวิชาการนานาชาติ
“60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย”
http://www.prachatai.com/activity/201
0/07/30379
ร่วมสอนในรายวิชา “Contemporary
Japanese Thought: Philosophy,
Religion, and Society” สําหรับนั กศึกษา
ระดับปริญญาโท โครงการ Erasmus
Mundus Euroculture Program
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการสอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์ของ Mr. Allen Andrew A.
Alvarez นั กศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
เรือง "ANALYSE COMPARATIVE DU
DISCOURS MEDIATIQUE DANS LES
EDITORIAUX FRANÇAIS ET
THAÏLANDAIS" ของ Wanrudee Kurawan
ณ ประเทศฝรังเศส
เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
เอกเรือง "Regard sur le Siam et le roi
chulalongkorn (Rama V.) Analyse du
discours dans la presse écrite française
pendant la période 1868-1910" ของ
M.TISSAWAS THUMRONGSANITA
แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข ้อ "Europäische
Klassik und "Klassik" in der Thai
Literatur" (คลาสสิกยุโรปและคลาสสิกใน
วรรณกรรมไทย) ในงานThaiCulturalFestival
ได ้รับเชิญไปบรรยายทีมหาวิทยาลัยเยอรมัน
3 แห่ง ในระหว่างเมษายน – พฤษภาคม
2010 นี คือ ทีมหาวิทยาลัย Stuttgart
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์ จะบรรยายเรือง “พระ
ราชนิพนธ์ไกลบ ้าน” ทีมหาวิทยาลัย
Frankfurt ภาควิชา South East Asian
Studies จะบรรยายเรือง “ภาพสะท ้อนสังค
ไปบรรยายและร่วมสัมมนาในหัวข ้อ
Solidarity in a globalized world

ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ
ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล
ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

ิ ให ้เข ้าร่วม
ทําหน ้าทีเป็ นประธานพานิสต
โครงการแลกเปลียนนั กศึกษาสาขาวิชา
ภาษาสเปน
บรรยายพิเศษในหัวข ้อ "ภราดามหามิตร 140
ปี แห่งสัมพันธ์ไทย-อิตาลี ณ Salone delle
Fontane กรุงโรม ประเทศอิตาลี
บรรยายพิเศษในหัวข ้อ "Cross-cultural
Perceptions of the Italian artistic colony
in the Kingdom of Siam: interpretation
of the Sacred and Semi-mythical
Orient" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
Deutscher Orientalistentag ณ เมืองมาร์
บวก ประเทศเยอรมนี
กรรมการออกข ้อสอบและตัดสินการแข่งขัน
ภาษจีนเพชรยอดมงกุฏ(นานาชาติ)
ระดับอุดมศึกษา ครังที 5
ร่วมเป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือสอบ
สัมภาษณ์ผู ้สมัครรับทุนฝึ กอบรมของศูนย์
QITEP ประเทศอินโดนีเซีย

หน่วยงานทีเชิญ
สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่ง
อิหร่าน
Chula Global Network
ร่วมกับ สถานเอกอัคร
ราชทูตอินโดนีเซียประจํา
ประเทศไทย
Graduate School of
Letters มหาวิทยาลัยโอ
ซาก ้า ประเทศญีปุ่ น

/ช่วงเวลาทีเชิญ
5 ส.ค.53
29 ก.ค. 53
เวลา 8.3017.30 น.
26 พ.ย. – 10
ธ.ค. 52

มหาวิทยาลัยเบอร์เกน
ณ เมืองเบอร์เกน
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
มหาวิทยาลัยปารีส 10
(Paris OuestNanterre La Défense)

2-4 ธ.ค. 52

มหาวิทยาลัยปารีส 10

วันจันทร์ 20
ก.ย. 53

สถาบันเอเชีย-อาฟริกา
มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก

8 พ.ค. 53

มหาวิทยาลัย Stuttgart
มหาวิทยาลัย Frankfurt
มหาวิทยาลัย Passau

เม.ย. – พ.ค.
53

มหาวิทยาลัย Navarra

1-2 ต.ค. 52

มหาวิทยาลัยฮานอย

7 - 11 ต.ค.
52

สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโรม

วันพฤหัสบดีท ี
16 ก.ย. 53

Philipps-Universität
Marburg

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา
กระทรวงศึกษาธิการ

7 ธ.ค. 52

20-24 ก.ย. 53

15-ส.ค.-53
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ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ชืออ.
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ
จิราสมบัต ิ
รศ.ดร.
เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศาล
อ.นํ าทิพย์
เมธเศรษฐ

งานบริการวิชาการทีทํา
บรรยายเรือง"การศึกษาภาษาญีปุ่ นในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในการสัมมนา
นานาชาติ
ประชุมร่วมกันและประชุมผ่าน mail เพือ
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ(จัดมาแล ้ว 2
ครัง) และจะจัดอีกใน 2 ปี ข ้างหน ้า)

หน่วยงานทีเชิญ
Society of Japanese
Language
Education,Japan
JSA-ASEAN

/ช่วงเวลาทีเชิญ
29 ก.ค. - 1
ส.ค. 53

ร่วมอภิปรายในการสัมมนาเรือง " Japanese
Culture Addressed to/in Abroad : Its
Diversity and University " ณ ประเทศ
ญีปุ่ น
เป็ นผู ้สอบคัดเลือกผู ้ขอรับทุนการศึกษา
WMSEA Fellowship ณ นครหลวงโฮจิมน
ิ ห์
และฮานอย

มหาวิทยาลัย Tokyo
University of Foreign
Studies

4 - 7 ธ.ค. 52

หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต กรุงฮานอย
ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
Lake Forest Graduate
School of
management,
Chicago
University of
californai,San
Bernadino

22-27 ก.ค.
53

Rahel Varnhagen
Kolleg และ Nettatal
School ทีเมือง Hagen
และ Nettatal ประเทศ
เยอรมนี

17 - 22 มิ.ย.
53

Dr. Robert Neather
ผู ้อํานวยการหลักสูตร
Translation Research
Summer School
(TRSS)

12-15
กรกฏาคม 53

International
Association for
Translation &
Intercultural Studies
(IATIS)

พ.ย. 52 ปั จจุบน
ั 53

Lincoln Center

24-25 ก.ค. 53

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "Thai Identity"
ให ้กับนั กศึกษาจาก Lake Forest Graduate
School of management,Chicago

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.อิงโก ้
เพเทอร์ส

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "A Glance at
Thailand, Thai life and Thai culture
ให ้กับนั กศึกษาจาก University of
californai,San Bernadino
เป็ นผู ้บรรยายทางวิชาการในหัวข ้อ EFL
Teaching in Asia/Thailand and Potential
Lessons/Implications for Future EFL
Teaching in Germany

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

บรรยายหัวข ้อ "A Bourdieusian
Perspective on Translation Research"
และ "Publishing with NEW VOICES"
ให ้แก่ผู ้เรียนในหลักสูตรดังกล่าว ซึงจัดโดย
Centre for Translation, Hong Kong
Baptist University ฮ่องกง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
บรรณาธิการ วารสารวิชาการออนไลน์ New
Voices in Translation Studies ของ
International Association for Translation
& Intercultural Studies (IATIS) ร่วมกับ
Dr.Dorothea Martens (University
College London) และ Dr.Sue-Ann
Harding (University of Manchester)
เป็ น Resource Person การแสดงโขนชุด
“ฉุยฉาย” ของ นายพิเชษฐ กลันชืน

ตังแต่ปี 2550 ปั จจุบน
ั

4 มี.ค. 53

29 มี.ค. 53
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 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 163 รายการ
ระดับชาติ
38 รายการ
ระดับนานาชาติ 125 รายการ
อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ 38 รายการ
ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

ชืออ.
ิ
อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง
ผศ.ดร.สุภัควดี
อมาตยกุล

ปรัชญา

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

ปรัชญา

รศ.เนืองน ้อย
บุณยเนตร

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญพินันท์

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญพินันท์

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี
ตังยืนยง

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

ชือการประชุม
การประชุมวิชาการประจําปี 2552
"กรุงรัตนโกสินทร์ในประวัตศ
ิ าสตร์
ไทย: การอนุรักษ์ และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์อย่างยังยืน"
การประชุมระดับภาคเรือง
“ประวัตศ
ิ าสตร์ท ้องถิน...
ประวัตศ
ิ าสตร์สามัญชน”
เสวนา "ประวัตศ
ิ าสตร์สข
ุ ภาพ การ
จัดการความรู ้และการจัดแสดง"
การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยชุด
"อารมณ์กบ
ั จริยศาสตร์" ในชุด
โครงการเวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์
ไทย(สกว.) หัวข ้อ รักโกรธ
โศกเศร ้า อุเบกขา: อารมณ์ ชะตา
กรรม มนุษยธรรม
การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยชุด
"อารมณ์กบ
ั จริยศาสตร์" ในชุด
โครงการเวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์
ไทย(สกว.) หัวข ้อ รักโกรธ
โศกเศร ้า อุเบกขา: อารมณ์ ชะตา
กรรม มนุษยธรรม
การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยชุด
"อารมณ์กบ
ั จริยศาสตร์" ในชุด
โครงการเวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์
ไทย(สกว.) หัวข ้อ รักโกรธ
โศกเศร ้า อุเบกขา: อารมณ์ ชะตา
กรรม มนุษยธรรม
เป็ นวิทยากรเพือเสนอบทความ
และร่วมเสวนาการประชุมประจําปี
ทางมานุษยวิทยา ครังที 9 เรือง
ปาก-ท ้องและของกิน : จริยธรรม
และการเมืองเรืองอาหารการกิน
การสัมมนาทางวิชาการเรือง
“สุนทรียศาสตร์: ศิลปะยุคหลัง
สมัยใหม่กบ
ั การทําความเป็ นไทย
ให ้กลายเป็ นสินค ้า”
การประชุม "เสวนาการแปลและ
ล่ามประจําปี 2553 ครังที 2: พบ
ล่ามมืออาชีพและนั กวิชาการด ้าน
การแปลและการล่าม"
การประชุม "เสวนาการแปลและ
ล่ามประจําปี 2553 ครังที 2: พบ
ล่ามมืออาชีพและนั กวิชาการด ้าน
การแปลและการล่าม"
การสัมมนาระดับชาติ
“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:
ก ้าวหน ้าหรือถอยหลัง สร ้างสรรค์
หรือล ้มเหลว”
ประชุมวิชาการเครือข่ายญีปุ่ น
ศึกษาในประเทศไทยครังที 3

หน่วยงานทีจัด
สมาคมประวัตศ
ิ าสตร์
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันเวลาทีจัด
7 ก.พ. 53
เวลา 10.1512.00 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

30-มี.ค.-53

กระทรวงสาธารณสุข

6-7 ก.ย. 53

ชุดโครงการเวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย (สกว.)ร่วมกับ
คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

7 ก.ย.53

ชุดโครงการเวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย (สกว.)ร่วมกับ
คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

7 ก.ย.53

ชุดโครงการเวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย (สกว.)ร่วมกับ
คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

7 ก.ย.53

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)

25-มี.ค.-53

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย ร่วมกับสมาคม
ปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศ
ไทย
ศูนย์การแปลและล่าม คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 ธ.ค. 52

10 ก.ย. 53

ศูนย์การแปลและล่าม คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 ก.ย. 53

โครงการสัมมนาเครือข่าย
วิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครังที 4
สนั บสนุนโดยสํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนงานวิจัย(ส.ก.ว.)
เครือข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศ
ไทย(JSN)

30-ส.ค.-53

15-17 ต.ค.52

63
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ชืออ.
อ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

ชือการประชุม
งานประชุมวิชาการเรืองเอเชีย
ตะวันออกศึกษา

หน่วยงานทีจัด
ม.ศิลปากร

วันเวลาทีจัด
26 พ.ย.52

อ.ดร.ชาญวิทย์
ทัดแก ้ว

BUDDHIST NARRATIVE IN
ASIA AND BEYOND

9-12 ส.ค. 53

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

The Project of Empowering
Network for International
Thai Studies (ENITS),The
Institute of Thai Studies,
Chulalongkorn University
สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ
รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ
รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

การสัมมนาทางวิชาการมุสลิม
ศึกษา ประจําปี 2553เรือง “มุสลิม
ในแผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทย
มุสลิมในการสร ้างสรรค์สงั คมไทย”
การประชุมประจําปี ทาง
มานุษยวิทยา ครังที 9 เรือง ปากท ้องและของกิน : จริยธรรมและ
การเมืองเรืองอาหารการกิน
การสัมมนาทางวิชาการเรือง
“กะเทาะเปลือกวัฒนธรรม : การ
ปรับเปลียนท่ามกลางกระแสโลกา
ภิวัตน์”
The Royal Golden Jubile
International Seminar LXX (การ
สัมมนานานาชาติทน
ุ โครงการ
ปริญญาเอกภาญจนาภิเษก ครังที70)
ภาษาไทย ภาษาถิน สมบัต ิ
วัฒนธรรมลําค่าของชาติ โครงการ
ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ด ้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2553
สุนทรภู่ นั กเล่านิทานเอกของโลก

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

การประชุมของสํานั กศิลปกรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรือง “แนวทางการวิจัยการจัดการ
ทางวัฒนธรรมลุม
่ แม่นําโขงเพือ
เศรษฐกิจสร ้างสรรค์”
การบรรยายทางวิชาการเพือน ้อม
รําลึก 100 ปี การเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั
ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือระดม
ความเห็นในการคุ ้มครองและ
ส่งเสริมการใช ้ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถินที
เกียวข ้องกับการอนุรักษ์ และใช ้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยังยืน
งานประชุมวิชาการ เรือง
ั พันธ์ระหว่างคนกับไก่”
“พหุสม

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

เรืองเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรม
ไทย-ลาวสองฝั งโขง

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

เดินตามรอยครูสน
ุ ทรภูส
่ เู่ พลง
ทรงเครือง
เครืองรางของขลัง วัฒนธรรมชาว
พุทธในสุวรรณภูม ิ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

29 ก.ย.–2
ต.ค. 53

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)

25-มี.ค.-53

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สํานั กวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16-ม.ค.-53

19-ก.พ.-53

ราชบัณฑิตยสถาน

11-มิ.ย.-53

สมาคมปั ญญาภิวัฒน์ บริษัทซีพ ี
ออล
สํานั กศิลปกรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ศูนย์วท
ิ ยทรัพยากร

25-มิ.ย.-53

สํานั กความ
หลากหลายทางชีวภาพ
สํานั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล ้อม
สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) สยามสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และ The Society of
Domestic Fowl Studies
สกว. สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ
ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สํานั กศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์
สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ สถาบัน
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ

6-ก.ค.-53
29-30 ก.ค.53

10-ก.ย.-53

26 ม.ค.53
เวลา 8.30 –
16.30 น.

19-21 มี.ค.
53

3-มิ.ย.-53
6-ก.ค.-53
19-20 ส.ค.
53

64
ภาควิชา
ภาษาไทย

ชืออ.
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.สุดา
รังกุพันธุ์

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปทมา
อัตนโถ

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ณิดา
ติรณสวัสดิ

ภาษาอังกฤษ

อ.สก็อต
ฮัมฟรีย ์

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์

ชือการประชุม
มุสลิมในแผ่นดินไทย: บทบาท
ของชาวไทยมุสลิมในการ
สร ้างสรรค์สงั คมไทย
ความสําคัญของผู ้เล่าผู ้ฟั งกับเรือง
เล่าพุทธศาสนาในวัฒนธรรมลาวไทยอีสาน
งานเสวนาทางวิชาการมุสลิม
ศึกษาประจําปี 2553 “มุสลิมใน
แผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทย
มุสลิมในการสร ้างสรรค์สงั คมไทย”
เข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง
“การเรียนรู ้และการถอดบทเรียน
การแปลงเปลียนทางการเมืองและ
ความขัดแย ้งในเอเชีย”
การสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
"ภูมศ
ิ าสตร์กับการพัฒนาเศษฐกิจ
และสังคม"

หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

อ.เพิมทิพย์
บัวเพ็ชร์

ประชุมวิชาการการศึกษาทัวไป
ระดับชาติ ครังที 5

หน่วยงานทีจัด
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

วันเวลาทีจัด
30-ก.ย.-53

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

3 มิ.ย.53

ศูนย์มส
ุ ลิมศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

29 ก.ย.–2
ต.ค. 53

ึ ษาและพัฒนาสันติวธิ ี
ศูนย์ศก
มหาวิทยาลัยมหิดล

25-27 มิ.ย.
53

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 มิ.ย.53

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 มิ.ย.53

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 มิ.ย.53

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 มิ.ย.53

สมาคมภูมศ
ิ าสตร์แห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
เครือข่ายการศึกษาทัวไปแห่ง
ประเทศไทย

22-24 ต.ค.52

22-23 มี.ค.53
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมระดับนานาชาติ 124 รายการ
ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

ชืออ.
ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

ประชุมวิชาการ LLSR 2010
(Academic : Singing in the Rain)

จีน

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดวงเนตร
วงศ์ประทีป

จีน

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.เสาวภา
หลิมวิจต
ิ ร

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรือง การจัดการความรู ้ (The 6th
International Conference on
Knowledge Management:
ICKM 2009)
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรือง การจัดการความรู ้ (The 6th
International Conference on
Knowledge Management:
ICKM 2009)
การสัมมนาวิชาการของ
Association for Asian Studies
(AAS)
Salzburg Global Seminar on
Asia's Emerging Power
"Women's Health, Well-Being
between Culture and the Law"
International Conference

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์
ปรัชญา
ผศ.ดร.สุภัควดี
อมาตยกุล

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

ปรัชญา
ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

ปรัชญา

รศ.เนืองน ้อย
บุณยเนตร

ชือการประชุม
ประชุมวิชาการ LLSR 2010
(Academic : Singing in the
Rain)
การสัมมนา เรือง e-science 2009
ณ The Polytechnic University
of Hong Kong และดูงาน
ห ้องสมุดที Shenzhen (China)

ประเทศ
จีน
จีน

จีน

สหรัฐ
อเมริกา
ออสเตรีย
ไทย

Religious Activism and Women’s สิงคโปร์
Development in Southeast Asia
: Highlighting Impediments,
Exploring Opportunities
The First Assembly of the
ฝรังเศส
International Network of
Women Philosophyes
Who am I Online?
เดนมาร์ก
The Bright Dark Ages:
Rethinking Needham’s Grand
Question
ประชุม Research Network
Meeting

สิงคโปร์

เข ้าร่วมประชุมและเสนอบทความใน
การประชุมวิชาการ International
Conference on Death and Dying
Women's Health, Well-Being
between Culture and the Law"
International Conference

สิงคโปร์

ญีปุ่ น

ไทย

หน่วยงานทีจัด
The Hongkong
polytechnic
University
The International
Association of
Scientific &
Technological
University Libraries
The Hongkong
polytechnic
University
University of Hong
Kong

University of Hong
Kong

วันเวลาทีจัด
10 – 13 มี.ค.
53
14-17 พ.ย.52

10 – 13 มี.ค.
53
3 – 4 ธ.ค.52

3 – 4 ธ.ค.52

Association for
26-29 มี.ค.52
Asian Studies (AAS)
The Salzburg Global
Seminar
Women's Health
Advocacy
Foundation/Mahidol
University/ Asian
Association of
Women's Studies
Centre for research
on Islamic and
Malay Affairs

8-13 ธ.ค. 52

UNESCO

14-15 ธ.ค.
52

Aarhus University

10 – 11 พค.
53
20-21 พค.
53

Institute of
Southeast Asian
Studies
The University of
Tokyo Center for
Biomedical Ethics and
Law (UT-CBEL) ร่วมกับ
Kyoto University และ
National Institute
of Health สหรัฐอเมริกา
Center for
Biomedical Ethics

28-29 ม.ค.53

20 – 21 พย.
52

13 – 14 ม.ค.
53

25 – 27
ม.ค.53

women's Health
28-29 ม.ค.53
Advocacy
Foundation/Mahidol
University/ Asian
Association of
Women's Studies
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ภาควิชา
ปรัชญา

ชืออ.
รศ.สุวรรณา สถา
อานั นท์

ชือการประชุม
ร่วมประชุม The First Assembly
of the International Network of
Women Philosophers ณ
UNESCO’s Headquarters
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารระหว่าง
ประเทศด ้านการแปลและล่าม
ภาษาฝรังเศส

ประเทศ
ฝรังเศส

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

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

ผศ.ดร.วิลต
ิ า ศรี
อุฬารพงศ์

การประชุมสมาคมเยอรมันศึกษา
นานาชาติครังที 12

โปแลนด์

รศ.ดร.วรรณา แสง
อร่ามเรือง

การประชุมวิชาการ ครังที 1 ของ
สมาคมเยอรมันศึกษาแห่งประเทศ
อินโดนีเซีย
เข ้าร่วมสัมมนาและเสนอบทความ
วิจัยเรือง “Die durch, Kama’
geführten, Vollendenten’: Zu
Meister-Schüler-Beziehungen
in Gjellerups Der Pilger
Kamanita und Hesses
Siddhartha”
Thai Cultural Festival

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

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร
ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร
ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร
ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร
ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ
ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ
รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ
รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ
อ.ดร.หนึงหทัย
แรงผลสัมฤทธิ
อ.ดร.หนึงหทัย
แรงผลสัมฤทธิ

ลาว

หน่วยงานทีจัด
UNESCO

วันเวลาทีจัด
14 -15 ธ.ค.
52

9-11 มิ.ย. 53
ศูนย์สง่ เสริมการใช ้
ภาษาฝรังเศสประจํา
ภูมภ
ิ าคเอเชีย –
แปซิฟิก (Centre
Regional
Francophone Pour
I’Asie-Pacifique หรือ
CREFAP) ร่วมกับ
สํานั กงาน OIF ประจํา
ภูมภ
ิ าคเอเชีย –
แปซิฟิก กรุงฮานอย
สมาคมเยอรมันศึกษา 30 ก.ค. - 7
นานาชาติ
ส.ค. 53

อินโดนิเซีย สมาคมเยอรมันศึกษา 19 -21 ม.ค.
แห่งประเทศไทย
53
เยอรมนี

ไทย

Freie Universitat
Berlin

19 – 20 พ.ย.
52 และ 23 –
24 พ.ย.52

สถาบันเอเชีย-อาฟ
8-พ.ค.-53
ริกา หาวิทยาลัย
ฮัมบวร์ก
สมาคมเยอรมันศึกษา 30 ก.ค.- 7
นานาชาติ
ส.ค.53

การประชุมสมาคมเยอรมันศึกษา
นานาชาติ ครังที 12 (สัมมนา
นานาชาติ IVG-Kingress)
Deutschen Orientalistentag
2010

โปแลนด์
เยอรมนี

มหาวิทยาลัยมาร์บวก

19-24 ก.ย.
53

เข ้าร่วมประชุมการวิชาการ
นานาชาติ 31. Deutscher
Orientalistentag
การประชุมของสมาคม
Gesellschaft für interkulturelle
Germanistik (GIG 2010)
ของการประชุมสมาคมเยอรมัน
ศึกษานานาชาติครังที 12

เยอรมนี

Phillipps Universität
Marburg เมืองมาร์
บวร์ก ประเทศเยอรมนี
มหาวิทยาลัยเกิททิง
เงิน ประเทศเยอรมนี

20-24 ก.ย.
53

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ด ้านการแปลและการล่าม ครังที 9
(LICTRA 2010)
การสอนภาษาสเปนยุคปั จจุบน
ั ใน
เวียดนามและการพัฒนาหลักสูตร

เยอรมนี

23-27 ก.ย.
53

โปแลนด์

สมาคมเยอรมันศึกษา 30 ก.ค. - 7
นานาชาติ
ส.ค. 53

เยอรมัน

มหาวิทยาลัย Leipzig 19-21 พ.ค.53

เวียดนาม

Hanoi University

7 -11 ต.ค. 52

สมาคมผู ้เชียวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรม
สเปนในทวีปเอเชีย
Instituto
Ceruantes,Manila

26-28 ส.ค. 53

ประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคม
จีน
ผู ้เชียวชาญภาษาและวัฒนธรรม
สเปนในทวีปเอเชียครังที 7
การประชุมภาษาสเปนเป็ น
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
ภาษาต่างประเทศในเอเชีย-แป
ซิฟิค ครังที 1
การประชุมวิชาการนานาชาติของ
จีน
สมาคมผู ้เชียวชาญภาษาและ
วัฒนธรรมสเปนในทวีปเอเชีย ครังที 7

สมาคมผู ้เชียวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรม
สเปนในทวีปเอเชีย

20-22 พ.ย.52
26-28 ส.ค.53

67
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ชืออ.
อ.เพ็ญพิสาข์ ศรีวร
นารถ

ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล

ประชุมวิชาการนานาชาติครังที 3
งานฉลองศิลปะอาร์ทนูโวครบ 100
ปี แห่งชาติสาธารณรัฐอิตาลี

อิตาลี

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล

เยอรมันนี

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

อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

เข ้าร่วมประชุมการวิชาการ
นานาชาติ 31. Deutscher
Orientalistentag
การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2
ประชุมนานาชาติ Teaching and
Learning of Chinese as a
Second Language 2009
(TLCSL2009)
ประชุม The Fourth Confucius
Institute Conference

ญีปุ่ น

ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ
ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

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

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

The Academic Exchange
Sessions and/or SOKENDAI
Graduation Ceremony
International Conference on
Japanese Language Education
ICJLE 2010
การประชุมนานาชาติ “The 21st
Century Approach to Japanese
Studies Programmes in
Southeast Asia: Towards the
Creation of a New Academic
Network between Japan and
Southeast Asia” (Osaka
University Forum2009)
2010 International
Conferenceon Japanese
Language Education) 2010
ICJLE
การประชุมนานาชาติ “The 21st
Century Approach to Japanese
Studies Programmes in
Southeast Asia: Towards the
Creation of a New Academic
Network between Japan and
Southeast Asia” (Osaka
University Forum2009)
ประชุมวิชาการ “วรรณคดีญปุ่ี น
โบราณประจําฤดูใบไม ้ผลิ ค.ศ.
2009
ประชุมวิชาการ "วรรณคดีญปุ่ี น
โบราณประจําฤดูใบไม ้ร่วง ค.ศ.
2009
งานประชุมวิชาการ JSA-ASEAN

อ.สุกจิ พูพ
่ วง

รศ.ดร.พัชนี ตังยืน
ยง
อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

Shigeki IWAI

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา
ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา
ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

ชือการประชุม
Congreso Internacional de la
Asociación de Jóvenes
Lingüistas XXV
การสอนภาษาสเปนยุคปั จจุบน
ั ใน
เวียดนามและการพัฒนาหลักสูตร

ประชุมวิชาการ วรรณคดีญปุ่ี น
โบราณประจําฤดูใบไม ้ผลิ ค.ศ.
2010

ประเทศ
สเปน

หน่วยงานทีจัด
Asociación de
Jóvenes Ligüistas

วันเวลาทีจัด
10–12 มี.ค.53

เวียดนาม

Hanoi University

7 -11 ต.ค.52

ไทย
สิงคโปร์

จีน

ไต ้หวัน

คณะกรรมการจัดงาน 29-30 ต.ค.52
ฉลองศิลปะอาร์ทนูโว
ครบ 100 ปี แห่งชาติ
สาธารณรัฐอิตาลี
Phillipps Universität 20-24 ก.ย.53
Marburg เมืองมาร์
บวร์ก ประเทศเยอรมนี
ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก
18-19 ส.ค.53
Singapore Centre
for Chinese
Language(SCCL)

16-19 พ.ย.52

Confucius Institutes 11–13 ธ.ค.52
Headquarters
The Graduate
University for
Advanced Studies
College of Foreign

22-มี.ค.53
30 ก.ค.-1

Languages&Literature, ส.ค. 53
CHENGCHI NIVERSITY

ญีปุ่ น

Osaka University

3-4 พ.ย.52

The Society of
Teaching Japanese
as a Foreign
Language.
Osaka University

31 ก.ค. - 1
ส.ค. 53

ญีปุ่ น

มหาวิทยาลัยโคะกุฌ ิ
กัน

23–24 พ.ค.52

ญีปุ่ น

มหาวิทยาลัยคันซะอิ

3-4 ต.ค.52

Japanese Studies
Association of
ASEAN (JSA)
มหาวิทยาลัยเคโอ

22-23 ต.ค.52

ไต ้หวัน

ญีปุ่ น

เวียดนาม
ญีปุ่ น

3-4 พ.ย.52

22-23 พ.ค.53
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ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ชืออ.
รศ.ดร.เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

ชือการประชุม
งานประชุมวิชาการ JSA ASEAN

รศ.ดร.เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

Nihongo Kyouiku gakkai

ญีปุ่ น

รศ.ดร.เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

Chuusei bungakukai

ญีปุ่ น

Chusei bungakukai

28 พ.ค.53

รศ.ดร.เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

Nohgaku gakkai taikai dai a kai
(The 9th Conference of Noh
Association)
International Conference on
Japanese Language Education
ICJLE 2010

ญีปุ่ น

Nohgaku gakkai

15-16 พ.ค.53

College of Foreign

30 ก.ค.-1

อ.คิโยะมิ
อิเกะตะนิ

ประเทศ
เวียดนาม

ไต ้หวัน

อ.ดร.Reiko
Ishibashi

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

อ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

งานประชุมวิชาการ JSA ASEAN

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

ตัวแทนสตรีมส
ุ ลิม ประเทศไทย
เข ้าร่วมสัมมนานานาชาติ "บทบาท
สตรีมส
ุ ลิมในโลกอิสลาม

อิหร่าน

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

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

เยอรมันนี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

เข ้าร่วมประชุมการวิชาการ
นานาชาติ 31. Deutscher
Orientalistentag
การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2
ประชุมวิชาการ Member of the
Nalanda Mentor Group

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

BUDDHIST NARRATIVE IN
ASIA AND BEYOND

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

อ.ดร.ชาญวิทย์
ทัดแก ้ว

ประชุมการวิชาการนานาชาติ 31.
Deutscher Orientalistentag

อ.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

BUDDHIST NARRATIVE IN
ASIA AND BEYOND

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

อ.ดร.Takae
Hagiwara

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ร่วมประชุมและศึกษาแหล่ง
วัฒนธรรมชนชาติไท ในบริเวณ
พืนทีล ้านนาและเขตเส ้นทาง
เชือมต่อไทย-พม่า
ร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี ภาควิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
และเสนอบทความเรืองการเรียนการ
สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
การสัมมนาระดับนานาชาติ ทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) ครังที 70

วันเวลาทีจัด
22-23 ต.ค.52
22-23 พ.ค.53

Languages &
ส.ค. 53
Literature, CHENGCHI
UNIVERSITY

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

2009 Fall Academic
Conference on Japanese
Language Education
International Conference on
Japanese Language Education
ICJLE 2010

หน่วยงานทีจัด
Japanese Studies
Association of
ASEAN (JSA)
Nihongo Kyouiku
gakkai

ญีปุ่ น
ไต ้หวัน

Kyushu University,
Fukuoka, Japan

11-ต.ค.-52

College of Foreign

30 ก.ค.-1

Languages &
ส.ค. 53
Literature, CHENGCHI
UNIVERSITY

เวียดนาม

ไทย
อินเดีย

ไทย

เยอรมันนี
ไทย

พม่า

ญีปุ่ น

ไทย

Japanese Studies
Association of
ASEAN (JSA)
ศูนย์วัฒนธรรมสถาน
เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลาม
แห่งอิหร่าน
Phillipps Universität
Marburg เมืองมาร์
บวร์ก ประเทศเยอรมนี
ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

22-23 ต.ค.52

the Nalanda Mentor
Group (NMG),
Embassyof India
Bangkok
สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
คณะอักษรศาสตร์
Phillipps Universität
Marburg เมืองมาร์
บวร์ก ประเทศเยอรมนี
สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
คณะอักษรศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
ึ ษาภาษา
ศูนย์ศก
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า

31 ก.ค. – 3
ส.ค.53

25-28 ม.ค.
53
20-24 ก.ย.
53
18-19 ส.ค.
53

9-ส.ค.-53

20-24 ก.ย.53
9 ส.ค.53

18-24 ต.ค.52

26 ต.ค. – 3
พ.ย.52

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19-ก.พ.-53
และสํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย
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ภาษาไทย

ชืออ.
รศ.ดร.สุจต
ิ รา
จงสถิตย์วัฒนา

ชือการประชุม
ประชุมวิชาการ 11th Sakyadhita
International Conference on
Buddhist Women
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรือง
“Issues in Far Eastern and
Southeast Asian Literature”
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรือง
“Issues in Far Eastern and
Southeast Asian Literature”
ประชุมวิชาการนานาชาติ “Issues
in Far Eastern and Southeast
Asian Literature”
Humour in Asean International
Conference

ประเทศ
เวียดนาม

หน่วยงานทีจัด
Sakyadhita
Association

วันเวลาทีจัด
27 ธ.ค.52 –
2 ม.ค.53

ภาษาไทย

รศ.ดร.สุจต
ิ รา
จงสถิตย์วัฒนา

รัสเซีย

Saint Petersburg
University

29 มิ.ย. – 2
ก.ค. 53

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร
ณ ถลาง

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร
ณ ถลาง

ภาษาไทย

อ.ใกล ้รุง่
อามระดิษ

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

ประชุม The 5th International
Conference on Southeast Asian
Cultural Values: Cultural
Industry

กัมพูชา

ภาษาไทย

อ.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

สวีเดน

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิงกาญจน์
เทพกาญจนา

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิงกาญจน์
เทพกาญจนา

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิงกาญจน์
เทพกาญจนา

The 6th EUROSEAS Conference
(The European Association for
South-East Asian Studies)
The 4th Conference on
Language,Discourse and
Cognition (CLDC 2010)
การประชุมระดับนานาชาติ The
42nd International Conference
on Sino-Tibetan Languages
and Linguistics
A Contrastive Study of
Grammaticalization Patterns of
the Verb of Giving in Thai and
Mandarin Chinese

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล

การประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference on
Asian Language Processing
2009 (IALP 2009)

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

การประชุม International
Conference on South-East
Asian Language

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

The 20th Annual Meeting of
the Southeast Asian Linguistics
Society (SEAL XX)

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

สัมนาวิชาการนานาชาติ
"CHULALONGKORN – TOHOKU
COGNITIVE AND
TYPOLOGICAL LINGUISTICS
SYMPOSIUM"

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ธีราภรณ์
รติธรรมกุล

The 20th Annual Meeting of
the Southeast Asian Linguistics
Society (SEAL XX)

รัสเซีย
รัสเซีย
ไทย

กรุงไทเป
ไทย

ฝรังเศส

29 มิ.ย. – 2
ก.ค. 53
Saint Petersburg
University

29 มิ.ค. – 2
ก.ค. 53

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 4-5 ส.ค. 53
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ
Royal Academy of
17 – 18 ธ.ค.
Cambodia,
52
Académic Royale
du Cambodge
School of Global
Studies, University
of Gothenburg,
NationalTaiwan
University

26-28 ส.ค.53

มหาวิทยาลัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่

2-4 พ.ย. 52

1-2 พ.ค. 53

Centre de Resherches 15-ธ.ค.-52
Linguistiques sur l'
Asie Orientale, L'Ecole
des Hautes Etudesen
Sciences Sociales

สิงคโปร์ Chinese and Oriental
Languages
Information
Processing Society
(COLIPS) และ IEEE
Singapore Computer
Chapter (IEEE
Singapore CC)
ฝรังเศส CLI INALCO,
CERLOM INALCO,
LLF UMR 7110:
PARIS Diderot-CNRS
สวิตเซอร์ Department of
แลน์
General Linguistics,
University of Zurich,
Switzerland
ไทย
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ฯ และ
Graduate School of
International
Cultural Studies,
Tohoku University
สวิตเซอร์ Department of
แลน์
General Linguistics,
University of Zurich,
Switzerland

7 – 9 ธ.ค.52

17–19 ธ.ค.52

10-11 มิ.ย.53

27-28 ส.ค.53

10-11 มิ.ย.53
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ภาษาศาสตร์

ชืออ.
อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์
อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

ภาษาศาสตร์

ชือการประชุม
The 4th International
Conference on Austroasiatic
Linguistics (ICAAL4)
International Conference on
Final Particles (FiPa2010)
The 20th Annual Meeting of
the Southeast Asian Linguistics
Society
การประชุมระดับนานาชาติ The
42nd International Conference
on Sino-Tibetan Languages
and Linguistics
Phi Alpha Theta Southern
California Regional Paper
Conference
The 21st Annual Conference of
the American Literature
Association

ประเทศ
ไทย

หน่วยงานทีจัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา

ฝรังเศส

Université de
27-28 พ.ค.53
Rouen
University of Zurich 10-11 มิ.ย.53

สวิตเซอร์
แลนด์

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

ภาษาอังกฤษ

Philip Salvatore
Riccobono

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

Final Report Meeting ของ
โครงการ Adult Education for
Economic Development

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

The 2nd Academic Cooperation
South East Asia Support
(ACCESS) Dialogue Event
ประชุม UTCS International
Conference 2010

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

The 3rd Annual International
Conference on Philology,
Literatures, and Linguistics

กรีซ

ภาษาอังกฤษ

อ.คารินา โชตรวี

Humour in Asean International
Conference

ไทย

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.มัทธนี
พลังเทพินทร์

ญีปุ่ น

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

The JALT CALL 2010 conference
(Japan Association of Language
Teaching - Computer Assisted
Language Learning)
Humour in Asean International
Conference

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์

ญีปุ่ น

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์

การประชุมวิชาการนานาชาติ The
Asian Conference on Arts and
Humanities (ACAH) 2010
สัมนาวิชาการนานาชาติ
"CHULALONGKORN – TOHOKU
COGNITIVE AND
TYPOLOGICAL LINGUISTICS
SYMPOSIUM"

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2

ไทย

วันเวลาทีจัด
29-30 ต.ค.52

ไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่

2-4 พ.ย.52

สหรัฐ
อเมริกา

Dr. Miriam Raub
Vivian

10-เม.ย.-53

สหรัฐ
อเมริกา

the American
Literature
Association

27-30 พ.ค.53

มาเลเซีย Simon Fraser University 26 เม.ย.- 1
ประเทศแคนาดา,
พ.ค.53
จุฬาลงกรณ์ฯ National
University of Laos และ
Royal University of
Phnom Penh
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ASEAN University
3-5 มิ.ย.53
Network (AUN)
ไทย

ไทย

ไทย

UMAP (University
Mobility in Asia and
the Pacific)
SEAMEO RIHED
และ AUN (ASEAN
University Network)
The Athens
Institute for
Education and
Research(AT.IN.E.R.)
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ
Japan Association
of Language
Teaching

28-30 มิ.ย.53

12-15 ก.ค.53

4-5 ส.ค. 53
29-30 พ.ค.53

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 4-5 ส.ค. 53
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ
The International
18-21 มิ.ย.53
Academic Forum
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ฯ และ
Graduate School of
International
Cultural Studies,
Tohoku University
ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

27-28 ส.ค.53

18-19 ส.ค.53
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วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ชืออ.
ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

ชือการประชุม
การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2
การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2
การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2
Projecting National Fantasy:
Historical Film as Performative
Space

ประเทศ
ไทย

หน่วยงานทีจัด
ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

วันเวลาทีจัด
18-19 ส.ค.53

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

ไทย

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

18-19 ส.ค.53

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ถนอมนวล
หิรัญเทพ

ไทย

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

18-19 ส.ค.53

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชต
ุ ิ

Asia Research
Institute, National
University of
Singapore
The Association for
Asian Studies

22 – 23 ก.พ.
53

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชต
ุ ิ

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรือง
Almost the Same but not
Quite: Literary Adaptation in
Semi-Colonial

สหรัฐ
อเมริกา

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

VII International Conference
on Translation : The
Paratextual Elements in
Translation
The 2nd International
Conference on Literature and
Comparative Literature
การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2
การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2
การประชุมระดับนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2
An inaugural forum, Design
Value: Beyond the Tangible

สเปน

Autonomous
University of
Barcelona

21-23 มิ.ย.53

ไทย

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

18-19 ส.ค.53

ไทย

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

18-19 ส.ค.53

ไทย

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

18-19 ส.ค.53

ไทย

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

18-19 ส.ค.53

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

รศ.นพมาส
แววหงส์
รศ.พรรัตน์ ดํารุง

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

สิงคโปร์

สิงคโปร์

The Interior Design
Confederation
(Singapore)
Leadership and Community
สหรัฐ
The East-West
Building in the Asia Pacific Region
อเมริกา Center
การสัมมนาและเสนอผลงานการ
มาเลเซีย National Academy
เต ้นรํานานาชาติ International
of Culture, Arts and
Dance Seminar
Heritage, Ministry
of Information,
Communication and
Culture
MEKONG Arts and Media
กัมพูชา Philippine
Festival 2009
Educational Theater
Association (PETA)
Re-searching Dance หัวข ้อ"From อินเดีย
Jawaharlal Nehru
"Phra Lor" to "Jai Jao Lor" :
University ร่วมกับ
Representing in Thailand's
India International
Hybrid Dance Traditions"
Centre
การประชุมวิชาการนานาชาติ Reอินเดีย World Dance Alliance
searching Dance
– India
School of Arts and
Aesthetics,
Jawaharlal Nehru
University, New Delhi
India International
Centre, New Delhi
Max Muller Bhavan

24-29 มี.ค.53

25-28 พ.ย.52
2-5 ก.ค. 53
28 ต.ค.-1
พ.ย. 52

23-27 พ.ย.52
27 พ.ย.-2
ธ.ค. 52
28 พ.ย.-1
ธ.ค.52
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ศิลปการ
ละคร

ชืออ.
รศ.พรรัตน์ ดํารุง

ชือการประชุม
ร่วมประชุมและเสนอบทความ
วิชาการในงานส่งเสริมการ
แลกเปลียนวัฒนธรรมของศิลปิ น
และนั กวิชาการ ระหว่างอินเดีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับเอเชีย
ตะวันอกเฉียงใต ้
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติพร ้อม
เสนอบทความวิชาการเกียวกับโขน
ของไทยในสภาวะร่วมสมัย และ
ได ้รับเชิญให ้เป็ นผู ้ดําเนินการ
สัมมนาในการเสนอบทความ
เรือง “Female Identities in
Asian Practices"

ประเทศ
อินเดีย

หน่วยงานทีจัด
สถาบัน Indira
Gandhi National
Centre for the Arts
(IGNCA))

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

สหรัฐ
อเมริกา

การประชุมวิชาการนานาชาติ The
10th Annual Association for
Asian Performance Conference
"Humour in Asean"
International Conference

สหรัฐ
อเมริกา

12-17 ก.ค.53
WDA Global
Dance Event โดย
ความร่วมมือของ
เครือข่าย WDA
สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน และ
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
Association for
31 ส.ค.-10
Asian Performance ก.ค. 53

ศิลปการ
ละคร

อ.ดร.กุลธิดา
มณีรัตน์

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร
มหาสารินันทน์

เทศกาล MEKONG Arts and
Media Festival 2009: Weaving
Cultures, Weaving Visions
การเสวนาหัวข ้อ "Sao Chaona in
Thailand and Japan" ร่วม
บรรยายหัวข ้อ "Tomyam Kung
Pizza, American Fried Rice
and Sweetened Sencha:
Translation, Tradaptation and
Adaptation of Foreign Drama
in Contemporary Thai Theatre"
2010 Theatre School Directors
Conference of Asian Pacific
Bureau, UNESCO Chair
Internationl Theatre (ITI)
ConversAsians

กัมพูชา

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร
มหาสารินันทน์

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร
มหาสารินันทน์

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร
มหาสารินันทน์

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร
มหาสารินันทน์

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร
มหาสารินันทน์

ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา
ธูปเทียน

การสัมมนาและเสนอผลงานการ
เต ้นรํานานาชาติ International
Dance Seminar

มาเลซีย

National Academy
28 ต.ค.-1
of Culture, Arts and พ.ย. 52
Heritage, Ministry
of Information,
Communication and
Culture

ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา
ธูปเทียน

อินเดีย

สถาบัน Indira
Gandhi National
Centre for the Arts
(IGNCA))

หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

อ.แม่ชวี ม
ิ ต
ุ ติยา
(รศ.ดร.สุภาพรรณ
ณ บางช ้าง)

งานส่งเสริมการแลกเปลียน
วัฒนธรรมของศิลปิ นและ
นั กวิชาการ ระหว่างอินเดีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับเอเชีย
ตะวันอกเฉียงใต ้
เข ้าร่วมประชุมการวิชาการ
นานาชาติ 31. Deutscher
Orientalistentag

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร Regional
Dance Critic Workshop ของ
Indonesian Dance Festival 2010
การประชุม "2010 Crossroads
for Cultural Studies
Conference"

ไทย

ญีปุ่ น

จีน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 4-5 ส.ค. 53
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ
Philippine
23-28 พ.ย.52
Educational Theater
Association (PETA)
Tokyo Metropolitan 10-17 มี.ค.53
Art Space

Shanghai Theatre
Academy

สิงคโปร์

Esplanade:
Theatres on the
Bay
อินโดนีเซีย Goethe Institut
Indonesia
จีน

วันเวลาทีจัด
20 ก.พ. -23
มี.ค. 53

Association for
Cultural Studies

21-24 พ.ค.53

25-30 พ.ค.53
13-18 มิ.ย.53
19-22 มิ.ย.53

4-23 มี.ค. 53

Germany Phillipps Universität 20-24 ก.ย.53
Marburg เมืองมาร์
บวร์ก ประเทศเยอรมนี
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 อาจารย์ไปต่างประเทศเพือสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิมพูนความรู้ 28 คน รวม 24 รายการ
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษาไทย

ชืออ.
ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

วัตถุประสงค์การไปเยือน
ไปเก็บข ้อมูลและทําวิจัย ทุน Japan
Foundation Fellowship

รศ.สุจต
ิ รา
จงสถิตย์วัฒนา

สร ้างความร่วมมือทางวิชาการ

จีน

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือกับ
สถาบันต่างๆ ทีเกียวข ้องกับ
งานวิจัยไทยศึกษา

จีน

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิงกาญจน์
เทพกาญจนา

เข ้าร่วมประชุม The 3rd Meeting
on Mobility Programme in
Indonesia-Malaysia-Thailand ใน
ฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพือ
หารือและเตรียมการดําเนินโครงการ
แลกเปลียนนั กศึกษาระหว่างกัน
ไปเยียมเยียนและพบนั กวิจัยที
สถาบัน

ภาษาไทย

รศ.สุจต
ิ รา
จงสถิตย์วัฒนา

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน
หอ
พระไตรปิ ฎก

ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล และ
อาจารย์แม่ช ี
วิมต
ุ ติยา
(รศ.ดร.สุภาพรรณ
ณ บางช ้าง)
อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร
มหาสารินันทน์
ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

อ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

อ.อัษฎายุทธ ชูศรี

ประเทศ
ญีปุ่ น

อินโดนี
เซีย

ฝรังเศส

เจรจาความร่วมมือด ้านการวิจัยและ
วิชาการระหว่างสถาบันไทยศึกษา
กับ Zhejiang Gongshang
University
โครงการเจรจาทางธุรกิจเพือสร ้าง
ความร่วมมือทางวิชาการประเทศจีน

จีน

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
และดูงานด ้านการอนุรักษ์ เอกสาร
ภาพถ่ายโบราณเกียวกับ
พระพุทธศาสนา ณ หลวงพระบาง

ลาว

จีน

ิ รายวิชา 2003606Individual เยอรมนี
นํ านิสต
Study และวิชา 2003607 Seminar
เบล
on Individual Research จํานวน 22 เยียม
คน ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา ยุโรปศึกษา (สห
สาขาวิชา/นานาชาติ) ไปวิจัยและ
สัมมนา
ดูงานด ้านการละครที Tokyo
ญีปุ่ น
Metropolitan Art Space
ิ ของหลักสูตรศิลปศาสต
เพือนํ านิสต
กรีซ
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/
นานาชาติ) ไปทัศนศึกษาและดูงาน
ต่างประเทศ ประจําปี การศึกษา
2552 ณ กรุงเอเธนส์
ิ ปริญญาโท หลักสูตร
เพือนํ านิสต
ญีปุ่ น
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญีปุ่ น จํานวน 5 คน นํ าเสนอ
บทความในการสัมมนาวรรณคดี
ญีปุ่ น
ไปเก็บข ้อมูลและทําวิจัย ทุน Japan
ญีปุ่ น
Foundation Fellowship

หน่วยงานทีจัด/เยือน
มหาวิทยาลัยโอซากา

วันเวลาทีจัด
ต.ค.52-พ.ค.
53

Center of Buddhist
2-8 ธ.ค. 52
Studies, The University
of Hong Kong and
Zhejiang Gongshang
University
Centre of Buddhist
2-8 ธ.ค. 52
Studies, The University
of Hong Kong และ
Zhejiang Gongshang
University
(ได ้รับมอบหมายจากรอง 7–9 ธ.ค. 52
อธิการบดี)

Centre de Resherches 15-ธ.ค.-52
Linguistiques sur l' Asie
Orientale, L'Ecole des
Hautes Etudesen
Sciences Sociales
Zhejiang Gongshang
23–28 ม.ค.
University
53
College of Tourism &
23-28 ม.ค.
Urban, Zhejiang
53
Gongshang University
โครงการ The Buddhist
Archive of Photography

ได ้รับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย

26 ก.พ.- 7
มี.ค.53

Tokyo Metropolitan Art
Space
ได ้รับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย

10-17 มี.ค.
53
11–17 มี.ค.
53

มหาวิทยาลัยโอซาก ้า

10–12 มี.ค.
53

มหาวิทยาลัยวาเซดะ

เม.ย.53มี.ค.54
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ภาควิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์

ชืออ.
อ.ดร.ธีรนุช
โชคสุวณิช
ผศ.ดร.จิรันธรา
ศรีอท
ุ ัย และ
ผศ. ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ
ผศ.สุชาดา สัตย
พงศ์
ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
ผศ. รองรัตน์
ดุษฎีสรุ พจน์
อ.สมจิต
จิระนั นทิพร
อ.สุเบญจา
เผ่าเหลืองทอง
อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร. อิงโก ้
เพเทอร์ส

ศิลปการ
ละคร

รศ.นพมาส
แววหงส์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ผศ.ดร.ชมนาด
ศิตส
ิ าร

ภาษาอังกฤษ
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน

วัตถุประสงค์การไปเยือน
ิ ญีปุ่ น
สอนภาษาไทยให ้แก่นส
ิ ต

ประเทศ
ญีปุ่ น

ิ ของ
เพือนํ านิสต
อังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษ
บัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา/
นานาชาติ) ไปทํากิจกรรมวิชาการ ณ
ประเทศสหราชอาณาจักร
การเข ้าประชุมเพือหารือเกียวกับ
ญีปุ่ น
การมีความสัมพันธ์ทางวิชาการร่วม
กันกับมหาวิทยาลัยวาเซะดะ

ขยายเครือข่ายทางวิชาการ

จีน

To Servey Thai languageฝรังเศส
related materials, and explore a
possibility for research
collaboration
วิจัยเรือง EFL Teaching in
เยอรมนี
Asia/Thailand and Potential
Lessons/Implications for Future
EFL Teaching in Germany
การหารือเรือง การจัดเทศกาล
สหรัฐ
ภาพยนตร์แห่งฮาวาย ณ เมือง
อเมริกา
ฮอโนลูลู
ได ้รับเชิญจาก Dr. Robert Neather
จีน
เพือไปสอนเกียวกับ Translation
and Intercultural Studies
ทําวิจัยร่วมเรือง Gion Festival ณ
ญีปุ่ น
เมืองเกียวโต

หน่วยงานทีจัด/เยือน
วันเวลาทีจัด
Osaka Kaidai University 1 เม.ย51 31 มี.ค.53
3 – 16
ได ้รับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย ให ้
เม.ย. 53
ไปปฏิบัตงิ าน ณ สหราช
อาณาจักรอังกฤษ
มหาวิทยาลัยวาเซะดะ

12พค. 52

มหาวิทยาลัยซิงหัว และ
มหาวิทยาลัยปั กกิง

3-6 พ.ค.53

Ecole Francaise
d'ExtremeOrient(EFEO)

25 พ.ค.-12
มิ.ย.53

Rahel Varnhagen
Kolleg และ Nettatal
School

17 - 22 มิ.ย.
53
5-9 ก.ค. 53

Centre for Translation, 12-15 ก.ค.
HongKong Baptist
53
University
Center for Janpanese
16-25 ก.ค.
Language and Culture
53
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

เข ้าร่วมดําเนินการจัดงานฉลอง
ความสัมพันธ์ 500 ปี ไทยโปรตุเกส ในปี 2554

อ.รศนาภรณ์
วีรวรรณ
ผศ.สรรควัฒน์
ประดิษฐพงศ์
ผศ.ดร.หนึงฤดี
โลหผล

ิ ณ
ศึกษาดูงานด ้านกิจการนิสต
มหาวิทยาลัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฮ่องกง

ฮ่องกง

ิ สัมพันธ์
สํานั กงานนิสต

บรรยายพิเศษและร่วมงานเลียง
รับรองเปิ ดตัวหนั งสือ "ภราดามหา
มิตร 140 ปี แห่งสัมพันธ์ไทยอิตาลี" ณ Salone delle Fontane
กรุงโรม

อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย 16 ก.ย.53
ณ กรุงโรม

โปรตุเกส รัฐบาลโปรตุเกส

19-26 ก.ค.
53
27-29 ก.ค.
53
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2.2.2 ดานนิสิต
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 54 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 72 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 6 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 6 รายการ
ศิษย์เก่า 8 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 10 รายการ
ศิษย์เก่า 1 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 1 รายการ
นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล
ภาควิชา
ภาษา
อังกฤษ
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษาไทย

ภาษา
ตะวันออก/จีน

ภาษา
ตะวันออก/จีน

ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย

นิสิต 54 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 72 รายการ

ชือ-นามสกุล
น.ส.วรางคณา
เฑียรบุญเลิศ
รัตน์
น.ส.สุดา หงษ์
ทรงธรรม

วันที แข่งขัน รายการแข่งขัน
24 - 25 ต.ค. การแข่งขันกีฬาน ้องใหม่
52
อุดมศึกษา ประจําปี การศึกษา
2552 (การแข่งขันยิงปื น)
25 ต.ค.52
การแข่งขันกีฬาน ้องใหม่
อุดมศึกษา ประจําปี การศึกษา
2552 (การแข่งขันยิงปื น)
น.ส.เชษฐ์ธด
ิ า
7 พ.ย. 52
การประกวดสุนทรพจน์
กิตติชัยวัชร
อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
ครังที 10 ประจําปี 2552
การประกวดเรียงความหัวข ้อ
น.ส.อรชุมา วงศ์ 14 พ.ย.52
่ ารพัฒนา
ศรีกล
ุ
"สิทธิคนพิการ..สูก
คุณภาพชีวต
ิ ทียังยืน"
น.ส.พิมพิชา
18 พ.ย.52
การประกวดนิทานคุณธรรม
บุญอนั นต์
สอนใจ
น.ส.สุดา หงษ์
ทรงธรรม

22 พ.ย.52

การแข่งขันตอบคําถามจากวีด ี
ทัศน์ ระดับอุดมศึกษา ในงาน
กิจกรรมประจําปี 2552
น.ส.สุธญ
ิ า พูน
9 ธ.ค.52
การประกวดเรืองสัน
เอียด
ระดับอุดมศึกษาและ ปวส.
โครงการ "สุขร่มเย็นทัวหล ้า
ด ้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
น.ส.พิมพิชา
18 ธ.ค.52
การประกวดเรียงความ "การ
บุญอนั นต์
เสริมสร ้างความมันคงของ
พระพุทธศาสนาเพือสร ้างความ
มันคงของมนุษย์"
น.ส.ฤทัยรัตน์
18 ธ.ค.52 โครงการประกวดสุนทรพจน์
ตรีเทพวิจต
ิ ร
ภาษาจีนสิรน
ิ ธร ประจําปี ครังที 2
ในหัวข ้อ “สาธารณรัฐประชาชน
จีน 60 ปี ในสายตาข ้าพเจ ้า”
น.ส.วนิดา ลิขต
ิ
18 ธ.ค.52 โครงการประกวดสุนทรพจน์
มงคลสุข
ภาษาจีนสิรน
ิ ธร ประจําปี ครังที 2
ในหัวข ้อ “สาธารณรัฐประชาชน
จีน 60 ปี ในสายตาข ้าพเจ ้า”
การประกวดร ้องเพลงภาษาจีน
น.ส.กานดา วิทยา 24 ธ.ค.52
นุภาพยืนยง
ครังปฐมฤกษ์
น.ส.จิรัชญา
24 ธ.ค.52
การประกวดร ้องเพลงภาษาจีน
ตะวันเทียง
ครังปฐมฤกษ์
ู ิ การแข่งขันการอ่านฟั งเสียง ครังที
น.ส.ปิ ยรัศมิ คง จากเกียรติภม
จุฬา30ธ.ค. 52 38 ประจําปี 2552ระดับอุดมศึกษา
แก ้ว
ู ิ การแข่งขันการอ่านฟั งเสียง ครังที
นาย ณั ชพล ศิร ิ จากเกียรติภม
จุฬา30ธ.ค. 52 38 ประจําปี 2552ระดับอุดมศึกษา
สวัสดิ
นาย วีระ แสง
ม.ค.53
กีฬา ครอสเวิรด
์ จากแม่โดม
สิทธิ
เกมส์ ประเภททีมชาย
น.ส.สุธญ
ิ า พูน
9 ม.ค. 53
การประกวดเรียงความประเภท
เอียด
อุดมศึกษาและเยาวชนทัวไป
เนืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ผลการแข่งขัน
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2

หน่วยงานทีจัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับโรงเรียนนายร ้อย
พระจุลจอมเกล ้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ
(ระบบปื นยาวอัดลม
ประเภททีมหญิง)
ิ เก่า
รางวัลชนะเลิศ
สมาคมนิสต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที 1

รางวัลที 2

สภาสังคมสงคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
สํานั กงานกรรมการ
ป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

รางวัลชมเชย

กองทัพบก

เกียรติบต
ั ร

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลที 1

รางวัลชมเชย

สมัชชาชาวพุทธเพือความ
มันคงของชาติประจํา
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย วงษ์ ชวลิตกุล
สถาบันขงจือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันขงจือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ
สถานทูตจีนประจําประเทศ
อันดับ 2
ไทยและหน่วยงานอืน ๆ
รางวัลรอง
สถานทูตจีนประจําประเทศ
ชนะเลิศอันดับ 2 ไทยและหน่วยงานอืน ๆ
รางวัลชมเชย
ธนาคารนครหลวงไทย
ชนะเลิศ

ธนาคารนครหลวงไทย

1 เหรียญทอง

กีฬามหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

ชือ-นามสกุล
น.ส.ตวงรัตน์
แสงโชติ

วันที แข่งขัน รายการแข่งขัน
10 ม.ค.53
การประกวดเขียนเรียงความ
ภาษาเยอรมัน

น.ส.วาริสรา
เจนวิรย
ิ ะกุล

10 ม.ค.53

น.ส.ขวัญธิดา
เจียรมาศ

30 ม.ค. 53

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

น.ส.จุฑาภรณ์
วิรย
ิ ะเมตตากุล

30 ม.ค. 53

น.ส.ณิชากร อู่
ดาราศักดิ

30 ม.ค. 53

น.ส.ผกาวลี คง
กระพันธ์

30 ม.ค. 53

น.ส.พิรย
ิ า ขจร
ศักดิบําเพ็ญ

30 ม.ค. 53

น.ส.พิรย
ิ า ขจร
ศักดิบําเพ็ญ

30 ม.ค. 53

นาย ภูรช
ิ ญ์ หนู
เกือ

30 ม.ค. 53

น.ส.พรพิไล
จิตต์แจ ้ง

31 ม.ค. 53

/

น.ส.มุตตา กล ้า
หาญ

31 ม.ค. 53

/

น.ส.วีรยา ชืนชู
ธรรม

31 ม.ค. 53

/

น.ส.วีรยา ชืนชู
ธรรม

31 ม.ค. 53

/

น.ส.ศิรรัตน์ ปุณ
กะบุตร

31 ม.ค. 53

/

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส
ภาษา
ตะวันออก
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก
ญีปุ่ น

ภาษา
น.ส.สรสิชา
ตะวันตก/สเปน บุญญเศรษฐ์

ก.พ.53

ภาษา
นาย เปี ยมศักดิ
ตะวันตก/สเปน หงส์จํารัสศิลป์

ก.พ.53

น.ส.พรชนก
พรหมโลก

4-6 ก.พ.53

น.ส.พรชนก
พรหมโลก

4-6 ก.พ.53

น.ส.สุทธิณี
เทพพันธ์กล
ุ งาม
ภาษา
นาย ธนพล
ตะวันออก/จีน เตียวัฒนานนท์

8 ก.พ.53
9 – 30 มี.ค.
53

การประกวดเขียนเรียงความ
ภาษาเยอรมัน
การแข่งตามคําบอก
ระดับอุดมศึกษา งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส
(Fête de la Francophonie)
การแข่งขัน scrabble งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส
(Fête de la Francophonie)
การแข่งขัน scrabble งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส
(Fête de la Francophonie)
การแข่งขัน scrabble งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส
(Fête de la Francophonie)
การแข่งตามคําบอก
ระดับอุดมศึกษา งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส
(Fête de la Francophonie)
การแข่งขัน scrabble งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส
(Fête de la Francophonie)
การแข่งขันร ้องเพลงภาษา
ฝรังเศสระดับอุดมศึกษา งาน
วันประชาคมโลกภาษาฝรังเศส
(Fête de la Francophonie)
การแข่งขันประลองคําศัพท์
ภาษาญีปุ่ น Mainichi
J-Vocab Battle
การแข่งขันประลองคําศัพท์
ภาษาญีปุ่ น Mainichi
J-Vocab Battle
การแข่งขันประลองคําศัพท์
ภาษาญีปุ่ น Mainichi
J-Vocab Battle
การแข่งขันตอบ คําถามความรู ้
ทัวไปเกียวกับประเทศญีปุ่ น
Mainichi J-quiz
การแข่งขันประลองคําศัพท์
ภาษาญีปุ่ น Mainichi
J-Vocab Battle
ทุนศึกษาต่อยังต่างประเทศ
ระดับปริญญาโท-เอก
ทุนศึกษาต่อยังต่างประเทศ
ระดับปริญญาโท-เอก
การแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ประจําปี 2553
ประเภทลาตินอเมริกน
ั รุน
่ คลาส C
การแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ประจําปี 2553
ประเภทลาตินอเมริกน
ั รุน
่ คลาส B
การประกวดทักษะมัคคุเทศก์
ระดับมหาวิทยาลัยครังที 3
การแข่งขันหมากล ้อมประเภท
บุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬา
เยาวชน แห่งชาติ ครังที 26
“มะขามหวานเกมส์”

ผลการแข่งขัน
รางวัลไปอบรม
ภาษาเยอรมันภาค
ฤดูร ้อนทีเยอรมันนี
รางวัลไปอบรม
ภาษาเยอรมันภาค
ฤดูร ้อนทีเยอรมันนี
รางวัลที 1

หน่วยงานทีจัด
องค์การ DAAD
องค์การ DAAD
สมาคมฝรังเศสกรุงเทพ

รางวัลที 2

สมาคมฝรังเศสกรุงเทพ

รางวัลที 2

สมาคมฝรังเศสกรุงเทพ

รางวัลที 2

สมาคมฝรังเศสกรุงเทพ

รางวัลที 2

สมาคมฝรังเศสกรุงเทพ

รางวัลที 2

สมาคมฝรังเศสกรุงเทพ

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมฝรังเศสกรุงเทพ

รางวัลชมเชย
ระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนสอน
ภาษาญีปุ่ นไมนิจ ิ

รางวัลชมเชย
ระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนสอน
ภาษาญีปุ่ นไมนิจ ิ

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย

โรงเรียนสอน
ภาษาญีปุ่ นไมนิจ ิ

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
ระดับอุดมศึกษา
ไปศึกษาต่อที
ประเทศสเปน
ไปศึกษาต่อที
ประเทศสเปน
หนึงเหรียญทอง

โรงเรียนสอน
ภาษาญีปุ่ นไมนิจ ิ

หนึงเหรียญทอง

จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชมเชย

คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ
อันดับที 2

โรงเรียนสอน
ภาษาญีปุ่ นไมนิจ ิ

สกอ.
สกอ.
จังหวัดมหาสารคาม
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ชือ-นามสกุล

ภาษา
นาย ธนพล
ตะวันออก/จีน เตียวัฒนานนท์

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

น.ส.พิรย
ิ า
ขจรศักดิบําเพ็ญ

ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน

น.ส.พิมพ์นภัส
ศิลาวรโชติ

ภาษา
นาย ธนพล
ตะวันออก/จีน เตียวัฒนานนท์

BALAC

น.ส.รวิภา
มณีรัตน์

ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ธนาพร
ั กุล
สังขวุฒช
ิ ย
น.ส.คณาภรณ์
กิตติอนุกล
ู

ภาษา
น.ส.บุษรินทร์
ตะวันออก/จีน อินทรน ้อย

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

น.ส.ทานพร
ตระการเถลิง
ศักดิ
น.ส.สิร ี
ริวไพบูลย์
น.ส.อรชพร
ชลาดล

ภาษา
นาย ธนพล
ตะวันออก/จีน เตียวัฒนานนท์

ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่ น

นาย รณชัย
เครือซาว

ภาษา
นาย ธนพล
ตะวันออก/จีน เตียวัฒนานนท์
ภาษา
น.ส.กัญญารัตน์
ตะวันออก/จีน อาจชน
ภาษา
น.ส.คณาภรณ์
ตะวันออก/จีน กิตติอนุกล
ู

ภาษา
น.ส.ธันยพร
ตะวันออก/จีน โพธิพูลเงิน
ภาษา
ตะวันออก/
ั สกฤต
บาลีสน
ภาษา
ตะวันออก/
ั สกฤต
บาลีสน

น.ส.อรุณวรรณ
คงมีผล
นาย ณั ชพล ศิร ิ
สวัสดิ

วันที แข่งขัน รายการแข่งขัน
9 – 30 มี.ค. การแข่งขันหมากล ้อมประเภท
53
ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬา
เยาวชน แห่งชาติ ครังที 26
“มะขามหวานเกมส์”
18 มี.ค. 53 แข่งขันภาษาฝรังเศสธุรกิจ
ระดับนานาชาติ “Le Mot
d’Or”
19 มี.ค.53

การประกวดเขียนเรียงความ
ภาษาเยอรมัน

1-3 พ.ค. 53 การแข่งขันหมากล ้อม
Thailand Open ครังที14
ประเภท High Dan
18 พ.ค. 53 โครงการค ้นหานั กเขียนน่ารักกับ
สํานั กพิมพ์แนตตี (ในเครือบันลือ
สาส์น)ประเภทเรืองยาว สาขา
แฟนตาซี เรือง “The Memento
ความทรงจํา ณ ขณะรัก”
11 มิ.ย. 53 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
12 มิ.ย. 53 การแข่งจีนภาษาจีนชิงถ ้วย
เกียรติยศ "สาคร กยาวัฒนนิจ"
ครังที 1
12 มิ.ย. 53 การแข่งจีนภาษาจีนชิงถ ้วย
เกียรติยศ "สาคร กยาวัฒนนิจ"
ครังที 1
18 มิ.ย. 53 แข่งขันโต ้วาทีภาษาญีปุ่ น
ระดับอุดมศึกษาและบุคคล
ทัวไป
18 มิ.ย. 53 แข่งขันโต ้วาทีภาษาญีปุ่ น
ระดับอุดมศึกษาและบุคคล
ทัวไป
18 มิ.ย. 53 แข่งขันโต ้วาทีภาษาญีปุ่ น
ระดับอุดมศึกษาและบุคคล
ทัวไป
24 ก.ค. 53 การแข่งขันหมากล ้อม
Thailand Pair Go
Championship 2010
31 ก.ค. 53 แข่งขันประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญีปุ่ น
7-8 ส.ค. 53 การแข่งขันหมากล ้อมในรายการ
The Mall International Go
Championship 2010รุน
่ Dan (ดัง)
15 ส.ค. 53 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ (นานาชาติ)ระดับ
อุดมศึกษาครังที 5 ประจําปี 2553
15 ส.ค. 53 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ (นานาชาติ)ระดับ
อุดมศึกษาครังที 5 ประจําปี 2553

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ อันดับ
ที 1

หน่วยงานทีจัด
จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลที 1

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรังเศสประจําประเทศ
ไทย และสมาคมส่งเสริม
ภาษาฝรังเศสธุรกิจ
รางวัลไปอบรม
มูลนิธวิ ัฒนธรรมไทยภาษาเยอรมันภาค เยอรมัน
ฤดูร ้อนทีเยอรมันนี
รองชนะเลิศ
สมาคมกีฬาหมากล ้อม
อันดับที 2
แห่งประเทศไทย
รางวัลรองชนะเลิศ โครงการค ้นหานั กเขียน
อันดับทีหนึง
น่ารักกับสํานั กพิมพ์
แนตตี (ในเครือบันลือ
สาส์น)
ชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 3

สถานเอกอัครราชทูตจีน
ประจําประเทศไทย
หนั งสือพิมพ์ตงฮัวและ
มูลนิธบ
ิ รรณพิภพ

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ

หนั งสือพิมพ์ตงฮัวและ
มูลนิธบ
ิ รรณพิภพ

ชนะเลิศ

สถาบันเอเชียตะวันออก
ม.ธรรมศาสตร์

ชนะเลิศ

สถาบันเอเชียตะวันออก
ม.ธรรมศาสตร์

ชนะเลิศ

สถาบันเอเชียตะวันออก
ม.ธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศ
อันดับที 3

สมาคมกีฬาหมากล ้อม
แห่งประเทศไทย

ชนะเลิศ

โรงเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี
รายการ The Mall
International Go
Championship
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

รางวัล Best Thai
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
เหรียญทองแดง

รางวัลชมเชยเพชร
ยอดมงกุฎ (รอบ
ชิงชนะเลิศเพชร
ยอดมงกุฏ)
15 ส.ค. 53 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
รางวัลชมเชย
มงกุฎ (นานาชาติ)ระดับ
(รอบเจียระไน
อุดมศึกษาครังที 5 ประจําปี 2553 เพชร)
15 ส.ค. 53 เรียงความภาษาอังกฤษจาก
ได ้รางวัลที 4
โศลก 16 : 12 ในภควัทคีตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

15 ส.ค. 53

คีตาอาศรมแห่งประเทศ
ไทย

เรียงความภาษาอังกฤษจาก
โศลก 16 : 12 ในภควัทคีตา

ได ้รางวัลที 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
คีตาอาศรมแห่งประเทศ
ไทย
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ภาควิชา
ภาษา
อังกฤษ

ชือ-นามสกุล
น.ส.ทิพย์สด
ุ า
ชัยชนะ

วันที แข่งขัน รายการแข่งขัน
18 ส.ค. 53 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
ในทีสาธารณะ (Speech
Contest) ระดับอุดมศึกษา
27 ส.ค. 53 แข่งขันประกวดร ้องเพลง
ภาษาเยอรมัน ในงานวันรวม
ใจเยอรมัน “Deutscher Tag”

ผลการแข่งขัน
วัลชมเชย พร ้อม
เงินรางวัลและใบ
ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลชนะเลิศ

ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน

น.ส.ชนิกานต์
เจริญศรี

ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน

น.ส.มัธวรรณศ์
สุจริตธนารักษ์

27 ส.ค. 53

แข่งขันเล่านิทาน
ภาษาเยอรมัน ในงานวันรวม
ใจเยอรมัน “Deutscher Tag”

รางวัลชนะเลิศ

ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน

น.ส.ลัลนา
เวทย์วไิ ล

27 ส.ค. 53

แข่งขันเล่านิทาน
ภาษาเยอรมัน ในงานวันรวม
ใจเยอรมัน “Deutscher Tag”

รางวัลชนะเลิศ

ภาษา
อังกฤษ

น.ส.วธู อัตต
วิชญ์

27 ส.ค. 53

การแข่งขันโครงการ “English
Talent”

รางวัลชนะเลิศ
พร ้อมเงินรางวัล

ภาษา
อังกฤษ

น.ส.สุทธิณี
เทพพันธ์กล
ุ งาม

27 ส.ค. 53

การแข่งขันโครงการ “English
Talent”

ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน

นาย อัคร เช ้า
ฉ ้อง

27 ส.ค. 53

ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน

ิ ชมรม
นิสต
ภาษาเยอรมัน

27 ส.ค. 53

แข่งขันตอบปั ญหาความรู ้
ทัวไปประเทศทีใช ้
ภาษาเยอรมัน ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน “Deutscher Tag”
แข่งขันการประกวดสือ
มัลติมเี ดีย ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน “Deutscher Tag”

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสองพร ้อม
เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ

ภาษา
ตะวันตก/
เยอมัน
BALAC

ิ ชมรม
นิสต
ภาษาเยอรมัน

27 ส.ค. 53

การประกวดร ้องเพลง
ภาษาเยอรมัน

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.รวิภา มณี
รัตน์

31 ส.ค. 53

รางวัลชนะเลิศ
อันดับทีหนึง

สํานั กพิมพ์แจ่มใส

น.ส.วันสุดา
สว่างอารมณ์

15 ก.ค. 53

โครงการนั กอ่านปั นนั กเขียน
ประเภทเรืองสัน เรือง “Kill me
ิ รับคุณ”
รักผมให ้ตายทีสค
รางวัลเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร (ประกาย
เพชร)
รางวัลเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร (ประกาย
เพชร)
การประกวดสุนทรพจน์ประจําปี
2010 (2010 Taiguo
Zhonghua Huiguan Hanyu
Yanjiang Bisai)
การประกวดสุนทรพจน์ประจําปี
2010 (2010 Taiguo
Zhonghua Huiguan Hanyu
Yanjiang Bisai)
การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
เรือง ปั กกิง นครแห่งความหลัง
ประจําปี พ.ศ. 2553
การประกวดร ้องเพลงภาษาจีน

รางวัลเยาวชน
ดีเด่นด ้าน
นั นทนาการ
รางวัลเยาวชน
ดีเด่นด ้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
รางวัลยอดเยียม

สํานั กวัฒนธรรมกีฬาและ
การท่องเทียว

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

สมาคมจงหัวแห่งประเทศ
ไทย

ทุนการศึกษา

มูลนิธส
ิ ด-เนียน กูรมะ
โรหิต

รางวัลยอดเยียม

สถาบันขงจือและ
สาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้าน
สมเด็จเจ ้าพระยา
สถาบันขงจือและ
สาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้าน
สมเด็จเจ ้าพระยา

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษาไทย

น.ส.หัตถ
กาญจน์ อารี
ศิลปะ
ภาษา
น.ส.อนั ญญา
ตะวันออก/จีน ประดิษฐ์ทัศนีย ์

15 ก.ค. 53
5 ก.ย. 53

ภาษา
น.ส.อัจจิมา
ตะวันออก/จีน เสริมชีพ

5 ก.ย. 53

ภาษาไทย

6 ก.ย. 53

น.ส.นิชานั นท์
นั นทศิรศ
ิ รณ์

ภาษา
น.ส.กันต์กนิษฐ์
ตะวันออก/จีน โพธิกจ
ิ

22 ก.ย. 53

ภาษา
น.ส.กานดา
22 ก.ย. 53
ตะวันออก/จีน วิทยานุภาพยืนยง

การประกวดร ้องเพลงภาษาจีน

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1

หน่วยงานทีจัด
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
คณะภาษาและการสือสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA)
คณะภาษาและการสือสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA)
นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
สมาคมครูภาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย

สํานั กวัฒนธรรมกีฬาและ
การท่องเทียว
สมาคมจงหัวแห่งประเทศ
ไทย
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นิสติ ปั จจุบันได้ รับรางวัล นิสติ 6 คน ได้ รางวัลระดับนานาชาติ 6 รายการ
ภาควิชา

ชือ-นามสกุล

วันทีแข่งขัน รายการประกวด/แข่งขัน

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

น.ส.ขวัญธิดา
เจียรมาศ

28 ส.ค. 53 แข่งขันออกแบบโปสเตอร์
แนะนํ าแหล่งท่องเทียว หัวข ้อ
“Sustainable Tourism”

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

น.ส.นพรัตน์
ศิวารัตน์

28 ส.ค. 53 แข่งขันออกแบบโปสเตอร์
แนะนํ าแหล่งท่องเทียว หัวข ้อ
“Sustainable Tourism”

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

น.ส.นํ าทิพย์
สังข์เปรม

28 ส.ค. 53 แข่งขันออกแบบโปสเตอร์
แนะนํ าแหล่งท่องเทียว หัวข ้อ
“Sustainable Tourism”

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

น.ส.สุทธิณี
เทพพันธ์กล
ุ
งาม

28 ส.ค. 53 แข่งขันออกแบบโปสเตอร์
แนะนํ าแหล่งท่องเทียว หัวข ้อ
“Sustainable Tourism”

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

น.ส.จุฑาภรณ์
วิรย
ิ ะเมตตา
กุล

28 ส.ค. 53 แข่งขันออกแบบโปสเตอร์
แนะนํ าแหล่งท่องเทียว หัวข ้อ
“Sustainable Tourism”

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส

น.ส.พิรย
ิ า
ขจรศักดิ
บําเพ็ญ

28 ส.ค. 53 แข่งขันออกแบบโปสเตอร์
แนะนํ าแหล่งท่องเทียว หัวข ้อ
“Sustainable Tourism”

ผลการ หน่วยงานทีจัด
แข่งขัน
รางวัล
Association EVENT'PROJECT, Institut
d’ Administration des Entreprises
ที 2
de Nice (IAE), Université de Nice
Sophia - Antipolis
รางวัล
Association EVENT'PROJECT, Institut
d’ Administration des Entreprises
ที 2
de Nice (IAE), Université de Nice
Sophia - Antipolis
รางวัล
Association EVENT'PROJECT, Institut
d’ Administration des Entreprises
ที 13
de Nice (IAE), Université de Nice
Sophia - Antipolis
รางวัล
Association EVENT'PROJECT, Institut
d’ Administration des Entreprises
ที 13
de Nice (IAE), Université de Nice
Sophia - Antipolis
รางวัล
Association EVENT'PROJECT, Institut
d’ Administration des Entreprises
ที 11
de Nice (IAE), Université de Nice
Sophia - Antipolis
รางวัล
Association EVENT'PROJECT, Institut
d’ Administration des Entreprises
ที 11
de Nice (IAE), Université de Nice
Sophia - Antipolis

ศิษย์ เก่ าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 8 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 10 รายการ
ชือ-นามสกุล
วันที แข่งขัน รายการแข่งขัน
นาย ยิงยศ ปั ญญา 20 ม.ค.53
คมชัดลึกอวอร์ด ครังที 7
นาย ยิงยศ ปั ญญา 9 พ.ค.53
นาย ยิงยศ ปั ญญา 16 พ.ค.53

Star entertainment
awards ครังที 8
รางวัล นาฏราช ครังที 1
ประจําปี 2552

ถนอมพร (ตัน
พิพัฒน์) เลาหจรัส
แสง

2 ก.พ. 53

รางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค ้น ประจําปี 2553

นางชมัยภร บาง
คมบาง (แสง
กระจ่าง)
ศ.กิตติคณ
ุ สุจริต
เพียรชอบ

22 ก.ค. 53

รางวัลผู ้ใช ้ภาษาไทย
ดีเด่น 2553 (ชาวไทย)

22 ก.ค. 53

ปูชนียบุคคลด ้าน
ภาษาไทยและผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
ปูชนียบุคคลด ้าน
ภาษาไทยและผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
ปูชนียบุคคลด ้าน
ภาษาไทยและผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
ปูชนียบุคคลด ้าน
ภาษาไทยและผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
รางวัลผู ้ใช ้ภาษาไทย
ดีเด่น 2553 (ชาวไทย)

รศ.ดวงมน จิตร์
จํานงค์

22 ก.ค. 53

ศ.กิตติคณ
ุ ปราณี
กุลละวณิชย์

22 ก.ค. 53

ศ.กิตติคณ
ุ ปรีชา
ช ้างขวัญยืน

22 ก.ค. 53

ม.ร.ว.อรฉั ตร ซอง
ทอง

22 ก.ค. 53

ผลการแข่งขัน
บทละครโทรทัศน์ยอดเยียม ผู ้ใหญ่ล ี
กับนางมา
บทละครโทรทัศน์ยอดเยียม ผู ้ใหญ่ล ี
กับนางมา
รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยียม ได ้แก่
เรือง ผู ้ใหญ่ลก
ี ับนางมา
รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ เรืองการ
พัฒนา game-based e-Learning
ต ้นแบบสําหรับการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น 2553
(ชาวไทย)

หน่วยงานทีจัด
นสพ.คมชัดลึก
โดยสมาคมนั กข่าว
บันเทิง
สมาพันธ์สมาคม
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
สภาวิจัยแห่งชาติ
(วช)
กระทรวงวัฒนธรรม

ปูชนียบุคคลด ้านภาษาไทยและผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

ปูชนียบุคคลด ้านภาษาไทยและผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

ปูชนียบุคคลด ้านภาษาไทยและผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

ปูชนียบุคคลด ้านภาษาไทยและผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น 2553
(ชาวไทย)

กระทรวงวัฒนธรรม
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ศิษย์ เก่ าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 1 คน ได้ รับรางวัลระดับนานาชาติ 1 รายการ
ชือ-นามสกุล
สมศักดิ ศรีบริสท
ุ ธิ
สกุล

วันทีแข่งขัน
3–4
ธ.ค. 52

รายการแข่งขัน
การนํ าเสนอ paper ณ การประชุม
2009 International Conference on
Knowledge Management

ผลการแข่งขัน
Best Student Paper
Award

หน่วยงานทีจัด
University of Hong
Kong

หน่วยงานทีให้ทน
ุ

 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 55 คน
นิสติ ได้ รับทุนไปต่ างประเทศ
ิ
ลําด ับ ชือนิสต
1

น.ส.ปริยาภัทร
อุดมนิทัศน์

ระด ับ
ั
ชน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)
1 ปี (ภาคปลาย
2552 -ภาคต ้น
2553)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Osaka University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Kumamoto Gakuen
University ประเทศญีปุ่ น

2

น.ส.นรีวส
ิ ท
ุ ธิ เต็ม
่
ชุม

ป.ตรี
ปี 4

ประวัตศ
ิ าสตร์

3

น.ส.อัญชิษฐา
สุวรรณยิงยง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคปลาย
2552 -ภาคต ้น
2553)

4

น.ส.ศศิภัค ศิร ิ
ทรัพย์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคปลาย
2552 -ภาคต ้น
2553)

5

น.ส.สุทธิภรณ์
พรรณเชษฐ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)

6

นายจาตุรงค์ ธรรม
จินดา

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)

7

น.ส.จิตอารีย ์ สวา
ทะสุข

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)

8

น.ส.ช่อทิพย์ ธัญ
นิพัทธ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)

9

น.ส.ฐานิตา เวียง
อินทร์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

10

น.ส.สุทส
ิ า สุธาสี
กุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

11

น.ส.กีรติ จิตงาม
สุจริต

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

12

น.ส.จารุภา รัชนี
วงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

13

น.ส.วรัญญา สุ
ชาติลําพงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

14

น.ส.บุณฑริก
เขมาชีวะ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)
1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)
1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)
1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)
1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)
1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)

Heiwa Nakajima
Foundationประเทศ
ญีปุ่ น
JASSO (Japan
Student Services
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Kyukyus University Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Saitama University Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Osaka University
Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Osaka University
Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Ryukoku University Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Osaka University
Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา รัฐบาลญีปุ่ น
ณ Kanazawa
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา รัฐบาลญีปุ่ น
ณ Tohoku University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา รัฐบาลญีปุ่ น
ณ Tokyo Gakugei
Universityประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา รัฐบาลญีปุ่ น
ณ Kyoto University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา Sato International
ณ Rikkyo University
Scholarship
ประเทศญีปุ่ น
Foundation
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา Sato International
ณ Rikkyo University
Scholarship
ประเทศญีปุ่ น
Foundation
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15

น.ส.มิโทะนะ เอ็น
โด

ระด ับ
ั
ชน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

หน่วยงานทีให้ทน
ุ

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)
1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Gakushuin
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนไปศึกษา ณ Beijing
Language and Culture
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ทุนไปศึกษา ณ Beijing
Language and Culture
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ทุนทําวิจัยและเสนอ
ผลงาน Asian Graduate
Student Fellowship
2010สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทุนทําวิจัยและเสนอ
ผลงาน Asian Graduate
Student Fellowship
2010สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทุน คปก. ทําวิจัย ณ
Humboldt University
ประเทศเยอรมนี
ทุนแลกเปลียนวัฒนธรรม
ณ สาธารณรับประชาชน
จีน
ทุน BECAS MAECID
Summer Language &
Culture Course
มหาวิทยาลัยลามังกา
ประเทศสเปน
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Nagoya University
ประเทศญีปุ่ น

Gakushuin
University ประเทศ
ญีปุ่ น
รัฐบาลจีน

16

น.ส.โชติมา ไตร
รัตนานุสรณ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

17

น.ส.ธนาศรี สุธ ี
ภาคย์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี (ภาคปลาย
2552 - ภาคต ้น
2553)

18

น.ส.ญาณินี
ไพยวัฒน์

ป.โท
ปี 3

ประวัตศ
ิ าสตร์

3 เดือน (3
พ.ค. - 31 ก.ค.
53 )

19

นายธันวา วงศ์
เสงียม

ป.โท
ปี 3

ประวัตศ
ิ าสตร์

3 เดือน (3
พ.ค. - 31 ก.ค.
53 )

20

นางนรินธร สมบัต ิ
นั นท์ แบร์

ป.เอก
ปี 3

ภาษาศาสตร์

4 เดือน (เม.ย.
- ก.ค. 53 )

21

น.ส.ณั ฐนี ทวีแสง
สกุลไทย

ป.ตรี
ปี 4

สารนิเทศ
ศึกษา

17 วัน (5 - 21
ก.ค. 53)

22

น.ส.กาญจนารถ
ทาหอม

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 เดือน (27
ก.ค. - 31 ส.ค.
53)

23

น.ส.ณั ฏฐา วัฒน
ศักดิชัย

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

24

น.ส.เปี ยมบุญ
อุทัยธรรมรัตน์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

25

น.ส.สรัญญา ชู
โชติแก ้ว

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

26

น.ส.สัณห์จฑ
ุ า
ธเนศากร

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

27

น.ส.อธิวรรณ กนก
วารีรัตน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

28

นายวินัย จามร
สุรย
ิ า

ป.เอก
ปี 3

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

29

น.ส.ธมลวรรณ มะ
โนวรรณ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคต ้น –
ปลาย ปี
การศึกษา
2553)
1 ปี (ภาคต ้น –
ปลาย ปี
การศึกษา
2553)
1 ปี (ภาคต ้น –
ปลาย ปี
การศึกษา
2553)
1 ปี (ภาคต ้น –
ปลาย ปี
การศึกษา
2553)
1 ปี (ภาคต ้น –
ปลาย ปี การศึกษา
2553)
1 ปี (ภาคต ้น ปลายปี
การศึกษา
2553)
5 เดือน (ภาค
ปลาย 2553 )

รัฐบาลจีน

Asia Research
Institute National
University of
Singapore
Asia Research
Institute National
University of
Singapore
สกว. (สํานั กงาน
กองทุนสนั นสนุนการ
วิจัย)
China Synergy
Programme for
Outstanding Youth
AECID Ministry of
Foreign Affairs
ประเทศสเปน

JASSO (Japan
Student Services
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา Kyoto Notre Dame
ณ Kyoto Notre Dame University ประเทศ
University ประเทศญีปุ่ น ญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Kokushikan
Student Services
University ประเทศญีปุ่ น Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา Toyo Eiwa
ณ Toyo Giwa
University ประเทศ
University ประเทศญีปุ่ น ญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Nanzan University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนค ้นคว ้าวิจัย ณ
Nakhonratchasima
Rajabhat University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Kyushu University
ประเทศญีปุ่ น

Toyota - Nanzan
ประเทศญีปุ่ น
Japan Foundation
Fellowship
Program for 20102011ประเทศญีปุ่ น
JTW (Japan in
Today's World
Program) ประเทศ
ญีปุ่ น
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ระด ับ
ั
ชน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

ปรัชญา

6 เดือน(ภาค
ปลาย 2553)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Daejeon University
ประเทศเกาหลี

30

น.ส.วิชชุตา
จันทรศรีวงศ์

31

น.ส.วธู อัตตวิชญ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาอังกฤษ

6 เดือน(ภาค
ปลาย 2553)

32

น.ส.ศิรม
ิ า ศิร ิ
ทรัพยสถิตย์

ป.โท
ปี 2

ภาษาเยอรมัน

4 เดือน (ภาค
ปลาย 2553)

33

นายกิตตินาถ
เรขาลิลต
ิ

ป.เอก
ปี 5

ภาษาศาสตร์

6 เดือน(ภาค
ปลาย 2553)

34

น.ส.กอบพร อา
สนิททอง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคปลาย
2553 -ภาคต ้น
2554)

35

น.ส.ตุลญาณ์
ตุลวรรธนะ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

36

นายนั ฐพงษ์ จิต
วงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

37

น.ส.บุษรินทร์
อินทรน ้อย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

38

น.ส.มิณตา สิทธิ
ธนั งกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

39

นายนรุตม์ เจ ้า
สกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

40

น.ส.ปริสา ทัดศรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

41

น.ส.ณั ฐชา
นพรัตน์สําราญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

42

น.ส.ปณิดา รักสัจ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

43

น.ส.พรนั ชชา
ประทีปจินดา

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

44

น.ส.พุม
่ ข ้าว ชลศ
รานนท์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

45

นาวสาวศรัณย์ธร
สุขศรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

หน่วยงานทีให้ทน
ุ

Daejeon University
และ Ministry of
Educationประเทศ
เกาหลี
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา World of Japanese
ณ Fukuoka Women's Contemporary
University ประเทศญีปุ่ น Culture(WJC)
Program ประเทศญีปุ่ น
ทุนไปศึกษาและค ้นคว ้า
องค์การ DAAD
ข ้อมูลประกอบการทํา
วิทยานิพนธ์ ณ
มหาวิทยาลัยซีเก ้น
ประเทศเยอรมนี
ทุน คปก. ทําวิจัย ณ
สกว. (สํานั กงาน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กองทุนสนั นสนุนการ
วิจัย)
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา STEPS (Shortณ Saitama University Term Exchange
ประเทศญีปุ่ น
Program of
Saitama University)
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Kumamoto Gakuen Student Services
University ประเทศญีปุ่ น Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Nagoya University Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา รัฐบาลจีน
ณ Beijing Language
and Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา รัฐบาลจีน
ณ Beijing Language
and Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนแลกเปลียนไปศึกษา
JASSO (Japan
ณ Kyushu University Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Kanazawa
Student Services
University ประเทศญีปุ่ น Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา JASSO (Japan
ณ Saitama University Student Services
ประเทศญีปุ่ น
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา Hokkaido
ณ Hokkaido University Universityประเทศ
ประเทศญีปุ่ น
ญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา รัฐบาลญีปุ่ น
ณ Osaka University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา Hokkaido
ณ Hokkaido University Universityประเทศ
ประเทศญีปุ่ น
ญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา รัฐบาลญีปุ่ น
ณ Osaka University
ประเทศญีปุ่ น
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ิ
ลําด ับ ชือนิสต

ระด ับ
ั
ชน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

หน่วยงานทีให้ทน
ุ

ภาษาญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Kyushu University
ประเทศญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Tohoku University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Kanazawa
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Soka University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Osaka University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Osaka University
ประเทศญีปุ่ น

JLCC (Japanese
Language and
Culture Course)
ประเทศญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น

1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)
1 ปี (ภาคปลาย
2553 - ภาคต ้น
2554)

ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Kyoto University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Tohoku University
ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Osaka Kyoiku
University ประเทศญีปุ่ น
ทุนแลกเปลียน ไปศึกษา
ณ Rikkyo University
ประเทศญีปุ่ น

46

น.ส.ศุกลรัตน์ สกุล
วัชรินทร์

47

น.ส.สิร ี ริวไพบูลย์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

48

น.ส.อาภาพร
เรืองสุภาภิชาติ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

49

น.ส.สุชาดา แจ ้ง
สว่าง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

50

น.ส.อาภาพร รุ ้ง
โรจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีปุ่ น

51

น.ส.ณฤดี โพธิ
พิพัฒน์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

52

น.ส.ทรงศุภา
สัมมาทิตย์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

53

นายปิ ยภัทร โอ
สุวรรณ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

54

น.ส.ประภาพรรณ
ภักดีพท
ิ ักษ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

55

น.ส.ภาสณี วรกิตติ
พันธ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีปุ่ น

รัฐบาลญีปุ่ น
Soka University
ประเทศญีปุ่ น
Heiwa Nakajima
Foundationประเทศ
ญีปุ่ น
JASSO (Japan
Student Services
Organization)
ประเทศญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น
รัฐบาลญีปุ่ น
Sato International
Scholarship
Foundationประเทศ
ญีปุ่ น

 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2553 นิสิตทีเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจาํ นวน 6 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที 6 นิสิตรุ่ นที 3
จํานวน 2 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2552 รายละเอียดดังนี
นางสาวมุจลินท์ สุ ดเจริญ
ภาควิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลีย 3.94
ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิ ดล ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท- เอก สาขามานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ (Linguistic Anthropology) ณ
สหรัฐอเมริ กา
นายเกียรติภูมิ นันทนุกลู
ภาควิชาศิลปการละคร
คะแนนเฉลีย 3.94
เข้ารับราชการทหารกองประจําการ พ.ศ. 2553 (ทหารกองเกิน) เป็ นเวลา 2 ปี หลังปลดประจําการจะศึกษาต่อสาขา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการเขียนบทละครเพลง(Musical Theatre) หรื อด้านการแสดงและการกํากับบทละครเพลง
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที 4 - รุ่ นที 6 มีจาํ นวนทังหมด 14 คน
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 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษาจํานวน 71 คน จาก 14
สาขาวิชา มีการเผยแพร่ ผลงานวิชาการรวมทังหมด 71 ครัง ดังนี
ระดับชาติ
60 ครัง
ระดับนานาชาติ 11 ครัง
ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1
2
3

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นายยูทากะ โทมิโอกะ
(508 01969 22)
นางสาวณั ฐชนั ญ พุทธิ
ปทีป
(498 01294 22)
นางสาวอนงค์นาฏ
นุศาสตร์เลิศ
(498 02220 22)

ชือบทความ

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ 14-15
มีนาคม
2552
ระดับชาติ 4 กุมภาพันธ์
2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
โครงการวิจัยไวยากรณ์ไทย
ฉบับครอบคลุมภาษาย่อย

The Subcategorization of The
"put on" Verbs in Thai and
Japanese: A Test of The
Whorfian Hypothesis

นานาชาติ 1
พฤษภาคม
2551

Chula-Japan Linguistics
Symposium Room 210,
Maha Chulalongkorn
Building Proceeding of The
Chulalongkorn-Japan
Linguistics Symposium,
2009
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ฉบับที 1 ปี ท ี 28 (กรกฎาคมธันวาคม 2552)
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปี
ที 1 ฉบับที 2 ประจําเดือน
ก.ค.-ธ.ค. 2553
การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครังที 16
การประชุมวิชาการครังที 48
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/2553
Universal Grammar and
Individual Languages 2010

ทัศนคติของเยาวชนอีสานและ
เยาวชนกรุงเทพฯต่อภาษาไทยถิน
อีสาน
หน่วยสร ้างประธานรับการกระทําใน
ภาษาจีนกลาง

4

นายธนภัทร สินธวาชีวะ
(498 01402 22)

วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพทีออก
เสียงโดยคนญีปุ่ น

ระดับชาติ กรกฎาคม
2552

5

นางสาวปาริดา สุข
ประเสริฐ
(498 01637 22)

โครงสร ้างปริเฉทของการให ้
คําแนะนํ าในภาษาไทย

ระดับชาติ มีนาคม
2553

6

นางสาวดิศราพร
สร ้อยญาณะ
(508 01385 22)
นายรัฐพล ทองแตง
(498 0190622)

การแปรของวรรณยุกต์ตามรุน
่ อายุใน
ภาษายอง จังหวัดลําพูน ในคําพูด
เดียวและคําพูดต่อเนือง
หน่วยสร ้างแสดงคุณสมบัตข
ิ อง
ประธานในภาษาไทย

ระดับชาติ มีนาคม
2553

8

นายนฤดล จันทร์จารุ
(508 01574 22)

9

นางสาวสุวดี นาสวัสดิ
(498 02163 22)

10

นางสาวศศิธร นวเลิศ
ปรีชา (498 01993
22)

From Touch to Modality: The
Polyfunctionality and
Grammaticalization of a Physical
-Contact Verb in Thai
ระบบการให ้เกียรติทสะท
ี
้อนจากคํา
สรรพนามบุรษ
ุ ที 1 และ 2 ในราชา
ศัพท์ไทย
คําเรียกญาติพนฐานของผู
ื
้พูดภาษา
ส่วย
(กูย-กวย) ทีมีอายุ
ต่างกัน

7

ระดับชาติ 4 กุมภาพันธ์
2553
นานาชาติ 23 มิถน
ุ ายน
2553
ระดับชาติ 4 กุมภาพันธ์
2553
ระดับชาติ 26 เมษายน
2553

การประชุมทางวิชาการ ครังที
48 หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์
ครังที 48
วารสารดํารงวิชาการปี ท ี 9
ฉบับที1

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1

2

ชือ-นามสกุล/
ชือบทความ
เลขประจําต ัว
นางสาวปนีตา นิตยาพร Message from the Sky: A Study
(488 09066 22)
of Language in Advanced
technology

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
นานาชาติ 28-29
เมษายน
2552

นางสาวสุธาสิณี ปิ ย
พสุนทรา
(488 09117 22)

นานาชาติ เมษายน
2553

The Develpoment of Syntatic
Complexity in Thai Children's
Narratives

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
6th Malaysia
International Conference
on Languages,
Lieratures,and Cultures
MANUSYA, Special Issue
No.17 (2009)
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ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
1
2

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นางสาวอาจารีย ์ สุทธิ
โรจน์
(498 02300 22)
นางสาวอลิสา สันต
สมบัต ิ
(498 02289 22)

ชือบทความ
ซินเดอเรลลา: จากเทพนิยายสู่
วรรณกรรม
นกไขลานกับไม ้เบสมดล: อัตลักษณ์
กับความรุนแรงใน The Wind-up
Bird chronicle

3

นายกฤษฎา ขํายัง
(498 01053 22)

"นอนใต ้ละอองหนาว: การร่วมรัก
ของมนุษย์เมืองเพือแสวงหาตัวตนที
สูญหาย

4

นางสาววีร ี เกวลกุล
(498 01970 22)

ึ ษา
ผู ้หญิงกับความรุนแรง: กรณีศก
ผ่านวรรณกรรมกอทิกไทยร่วมสมัย

5

นางสาวชุตม
ิ ณฑน์ ตรี
อํานรรค
(498 01242 22)
นางสาวโนรี พรรค
พิบล
ู ย์
(498 01570 22)
นายวชิรกรณ์ อาจคุ ้ม
วงษ์
(498 01935 22)

เรืองเล่าคสามเจ็บป่ วย: การนํ าเสนอ
ตัวตนของผู ้ป่ วย

6
7

อโฟรไดติ (วีนัส), เทพธิดาแห่ง
ความรัก:จากตํานานสูว่ รรณกรรม
ภาพแทนตัวละครและวัฒนธรรม
เกอิชาในเมมัวส์ ออฟ อะเกอิชา และ
เกอิชา, อะไลฟ์

การ
ว ัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ 27 พ.ย.
การประชุมวิชาการ การเสนอ
2552
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครังที 1
ระดับชาติ 26 พ.ย.
การประชุม "เวทีวจิ ัย
2552
มนุษยศาสตร์ไทย ครังที 5
เรือง ข ้า ค่า ฆ่า: อัตลักษณ์
คุณค่าความรุนแรง" ณ ห ้อง
210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ 25-27 พ.ย. การประชุมประจําปี เพศวิถ ี
52
ศึกษาในสังคมไทย ครังที 2
วันที 25-27 พ.ย. 2552 ณ
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
ระดับชาติ 25-27 พ.ย. การประชุมประจําปี เพศวิถ ี
52
ศึกษาในสังคมไทย ครังที 2
วันที 25-27 พ.ย. 2552 ณ
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
ระดับชาติ 27 พ.ย.
การประชุมวิชาการ การเสนอ
2552
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครังที 1
ระดับชาติ 27 พ.ย.
การประชุมวิชาการ การเสนอ
2552
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครังที 1
ระดับชาติ 27 พ.ย.
การประชุมวิชาการ การเสนอ
2552
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครังที 1

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
1

นางสาวธนิกาญจน์
จินาพันธ์
(488 09037 22)

2

นางพัชนี ตังยืนยง
(488 09072 22)

3

นางสาวถนอมนวล
หิรัญเทพ
(468 09035 22)

4

นายปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
(488 09050 22)

ชือบทความ
Medie,Ethnicity and Relingion in
Contemporary Thai Literatvre:
The Encovnter with Cutuval
Prejudicein in Globalization
Tang Poetry and the
Reproduction of Nation Building
Ideology in Chinese Society
The Art of Exclusion: Disability
Discourses in Early Thai Novels

Intellectual Debates and Modes
of Literary Expression in The
Mengzi

ว ัน/เดือน/
ปี ที
เผยแพร่
นานาชาติ 13-14
สิงหาคม
2552
การ
เผยแพร่

ระดับชาติ 2009
นานาชาติ 18 สิงหาคม
2553

นานาชาติ 18 สิงหาคม
2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
Approaches to Peece:
Unity in Diversity คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Review, Institute of
Asian Studies,
Chulalongkorn University
2nd International
Conference on Literature
and Comparative
Literature
Bangkok,Thailand
Asian Review, Institute of
Asian Studies,
Chulalongkorn University

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา
1
2

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นายถาปกรณ์ กําเนิด
ศิร ิ
(498 01345 22)
นางสาวณฐิกา ครอง
ยุทธ
(498 01265 22)

ชือบทความ
มโนทัศน์เรืองพุทธภาวะในฐานะ
รากฐานทางจริยธรรมในพุทธปรัชญา
มหายาน
แนวคิดเรืองเกณฑ์กําหนด
ความหมายจากภายนอกในทัศนะ
พัทนั ม

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ 2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
ึ ษา
วารสารพุทธศาสน์ศก
ฉบับที 3 ปี ท ี 17

ระดับชาติ 2553

วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับที 2 ปี ท ี 30
(2553)
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ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยศึกษา
1

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นายณั ฐพล โสตถิ
รัตน์วโิ รจน์
(508 03146 22)

2

นางสาวหย่า-ถิง
หยาง
(518 03153 22)

3

นางซาร์ ซาร์ มิน
ทอร์
(508 03226 22)

4

นาย Hideki
Yamamoto
(นายฮิเดกิ ยามา
โมโตะ)
(518 03176 22)

5

นายตาน หลี (Mr.
Dan Li)
(508 03181 22)

ชือบทความ

การ ว ัน/เดือน/ปี ชือวารสาร / ชือเรืองประชุม
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ 13
PARTICIPATORY AQUATIC
The 1st Thai Studies and Southeast
Asian Studies Graduate Symposium
ตุลาคม
ANIMAL RESOURCE
Organized by Thai studies Center,
2552
MANAGEMENT OF
Faculty of Arts MA in Southeast Asian
FRESHWATER FISHING
Studies Program, Graduate School
COMMUNITIES: A CASE STUDY
OF HADPANA COMMUNITY,
Chulalongkorn University
AMPHOE SISAWAT,
CHANGWAT KANCHANABURI
CONTEMPORARY
ระดับชาติ 13
The 1st Thai Studies and Southeast
Asian Studies Graduate Symposium
ตุลาคม
RELIGIOUS PRACTICE IN
Organized by Thai studies Center,
CHINESE MAHAYANA
2552
Faculty of Arts MA in Southeast Asian
TEMPLES IN BANGKOK
Studies Program, Graduate School
Chulalongkorn University
MAHASI SAYADAW
ระดับชาติ 13
The 1st Thai Studies and Southeast
Asian Studies Graduate Symposium
MEDITATION PRACTICE IN
ตุลาคม
Organized by Thai studies Center,
THAI SOCIETY
2552
Faculty of Arts MA in Southeast Asian
Studies Program, Graduate School
Chulalongkorn University
WAT PHRA BAT NAM PHU
นานาชาติ 21
The 1st Thai Studies and Southeast
Asian Studies Graduate Symposium
AND HIV / AIDS
เมษายน
Organized by Thai studies Center,
EDUCATION
53
Faculty of Arts MA in Southeast Asian
Studies Program, Graduate School
Chulalongkorn University
Chinese Overseas Students ระดับชาติ 21
The 2nd Thai Studies Graduate
Perceptions of Thai Society
เมษายน
Symposium
and Culture: A Case Study
53
of YUNNAN Students in
Universities in Thailand

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาไทยศึกษา
1

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นางสาวซาบรินา ชอว์
(508 05190 22)

2

นางรอยบุญ รัศมีเทศ
(498 09291 22)

3

นางสาวจิราธร ชาติศริ ิ
(448 09175 22)

4

นายเปรม สวนสมุทร
(488 09198 22)

ชือบทความ
Prospects and Policy Option for
Thailand Bioenergy in the
Mekong Region : Implications
for Sustainable Development

Local Wisdom and Social
Learning for Sustainable Water
Resource Management: A Case
Study of Ban Limthong, Amphoe
Nang Rong, Changwat Buri Ram
The Emergence of the Kingdom
of Thonburi in the Context of
the Chinese Era 1727-1782
The Ideology of Love in Popular
Thai Tragic Romance

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
นานาชาติ 2009

ระดับชาติ 2009

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
The 1st Thai Studies and
Southeast Asian Studies
Graduate Symposium
Organized by Thai
studies Center, Faculty
of Arts MA in Southeast
Asian Studies Program,
Graduate School
Chulalongkorn University
Rian Thai Vol.2/2009

นานาชาติ 2009

Rian Thai Vol.2/2009

นานาชาติ 30 เมษายน
2553

Beyond Bright Star
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ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
1
2
3

4
5
6

7
8
9

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นายชัยรัตน์ พลมุข
(518 01197 22)
นางสาวปิ ยภรณ์ อบ
แพทย์
(49801643 22)
นางสาวสุคนธรัตน์
สร ้อยทองดี
(498 02105 22)
นางสาวนันดา การ
แข็ง
(498 01540 22)
ั
นางสาวชลธิชา นิสย
สัตย์
(508 01224 22)
นางสาวกษริน วงศ์
กิตติชวลิต
(498 01076 22)
นางสาวพรสรัญ แสง
ปรีดก
ี รณ์
(498 01700 22)
นางสาวสุวรรณี เครือพึง
(498 02208 22)

ชือบทความ
คําฉั นท์ดษ
ุ ฎีสงั เวยสมัย
รัตนโกสินทร์: คีตวรรณกรรมเฉลิม
พระเกียรติ "ธรรมราชา"
"ชีวต
ิ " คืออะไรในธรรมะ: มโนทัศน์
เกียวกับชีวต
ิ ททีสะท ้อนผ่านถ ้อยคํา
อุปลักษณ์ในหนั งสือธรรมะ
วาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสําหลับ
ครอบครัว: ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับอุดมการณ์ความเป็ นแม่ใน
สังคมไทย
บทความวาทกรรมการพัฒนากับการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติในกวีนพ
ิ นธ์ของ
เทือก บรรทัด
บทบาทในการเป็ นผู ้คุ ้มครองรักษา
ของยักษ์ ในนิทานพืนบ ้านภาคเหนือ
ของไทย
ภาพตัวแทนของพระสุรโิ ยทัยใน
วรรณกรรมไทย

่ จตุคามรามเทพ: การศึกษาใน
ชือรุน
มุมมองภาษากับวัฒนธรรม

ภาพของพ่อแม่ในปั จจุบน
ั : วาท
กรรมการถาม-ตอบปั ญหาเกียวกับ
การดูแลเด็กในนิตยสารรักลูก
นายพรเทพ โตชยางกูร การอ ้างถึงกับการวิพากษ์ วจิ ารณ์ทาง
(508 01808 22)
สังคมในนิราศไทยสมัยใหม่

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ 11 พ.ค.
2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบับปี ท ี 26

ระดับชาติ 11 พ.ค.
2553

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบับปี ท ี 26

ระดับชาติ 11 พ.ค.
2553

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบับปี ท ี 26

ระดับชาติ 25 มีนาคม
2553

การประชุมวิชาการด ้านภาษา
และวรรณคดีไทย ประจําปี
การศึกษา 2552
การประชุมวิชาการด ้านภาษา
และวรรณคดีไทย ประจําปี
การศึกษา 2552
การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครังที 14 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระ
นครเหนือ
วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบับที 26 (ธันวาคม
2552)
การประชุมวิชาการด ้านภาษา
และวรรณคดีไทย ประจําปี
การศึกษา 2552
การประชุมวิชาการด ้านภาษา
และวรรณคดีไทย โดย
ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ระดับชาติ 25 มีนาคม
2553
ระดับชาติ 10 กันยายน
2552

ระดับชาติ 11
พฤษภาคม
2553
ระดับชาติ 25 มีนาคม
2553
ระดับชาติ 25 มีนาคม
2553

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย
1

2

3

4
5

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นางสาววรรณภา
ชํานาญกิจ
(458 09086 22)

ชือบทความ
Praise of The City and Literary
Perfection in Chak Ma Chom
Muang

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
นานาชาติ เมษายน
2553

นางสาวประภัสสร ภัทร
นาวิก
(458 09034 22)

The Language of The
Constitution of The Kingdom of
Thailand, Version 2475 B.E. and
Version 2540 B.E.

นานาชาติ เมษายน
2553

นางสาวพัชรีย ์ จําปา
(448 09085 22)

Terms of Reference to Thai
Kings in Ratanakosin Period:
Patterns and Modifications

นานาชาติ 29 เมษายน
2553

นางสาวสุธาสินี พลอย
ขาว (498 02128 22)
นางสุปาณี พัดทอง
(488 09123 22)

วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจใน
กระดานสนทนาทางอินเตอร์เน็ ต
Imagecy and Symbols of 'ruea'
in Thai Nirat in Early Ayutthaya
Period

ระดับชาติ ธันวาคม
2552
นานาชาติ เมษายน
2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
The 3rd Language in the
Realm of Social Dynamics
(LIROD):Proceediags of
the 3rd LIROD ณ
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
The 3rd Language in the
Realm of Social Dynamics
(LIROD):Proceediags of
the 3rd LIROD ณ
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
The 3rd Language in the
Realm of Social Dynamics
(LIROD):Proceediags of
the 3rd LIROD ณ
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบับที 26
The 3rd Language in the
Realm of Social Dynamics
(LIROD):Proceediags of
the 3rd LIROD ณ
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

,

,

,

,
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6

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นางสาวสุภัค
มหาวรากร
(488 09130 22)

ชือบทความ
The Pokkharani Pond in The
Jatakatthakatha: A Treasure of
Perfection in Three Realms

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
นานาชาติ มิถน
ุ ายน
2553

7

นายอาทิตย์ ชีรวณิชย์
กุล
(468 09282 22)

Self - Sacrifice in the PANNASA
JATAKA

นานาชาติ สิงหาคม
2552

8

นางสาวอภิลก
ั ษณ์
เกษมผลกูล
(488 09146 22)

Invention in Phra Sri An Myth in
Thai Society: A Case Study Of
Phra Sri An Wat Lai Myth in
Lopburi

นานาชาติ 29 เมษายน
2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
The International
Conference on Human
Development: Language,
Mind and Innovation. The
Radison Hotel
The 3rd Language in the
Realm of Social Dynamies ,
(LIROD):Proceediags of
the 3rd LIROD ณ
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
The 3rd Language in the
Realm of Social Dynamies ,
(LIROD):Proceediags of
the 3rd LIROD ณ
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาบาลีและสั นสกฤต
1

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นายนาวิน วรรณเวช
(498 01557 22)

ชือบทความ
การแต่งคําประพันธ์ให ้อ่านได ้สอง
ทางใน ภาษาสันสกฤต

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ มกราคม
2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
วารสารอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี ท ี
31 ฉบับที 1 (2552)

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาต่ างประเทศ
1

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นางสาวอัจฉรา อึง
ตระกูล
(508 02443 22)

ชือบทความ
ปั ญหาการศึกษาภาษาญีปุ่ นเป็ น
วิชาเอกของมหาวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ 16 ต.ค. 52

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
เครือข่ายญีปุ่ นศึกษาใน
ประเทศไทย ครังที 3 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข ้อ
่ ม
"ญีปุ่ นศึกษาสุภ
ู ภ
ิ าค"

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชา ภาษาเยอรมัน
1

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นางสาวนาตาญา สอิง
ทอง
(508 01602 22)

2

นายธนาวัฒน์ การย์กล
ุ
วิทต
ิ
(498 01425 22)

3

นางสาวณั ฐชยา
หิรัญญสมบัต ิ
(498 01300 22)

ชือบทความ
Frauenbilder in Max Frischs
Romanen: "Stiller" Mein Name
sei Gantenbein und Montauk
Frauenemanzipation in christa
Wofts Roman Kassandra und
Ingeborg Bachmanns Roman
Malina
Romantische Elemente in
Micheal Endes Phantastischen
Kinder-Und Jugendromanen

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ สิงหาคม
2553
ระดับชาติ สิงหาคม
2553
ระดับชาติ สิงหาคม
2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
TDLV-Forum ฉบับที
13/2553, Zeitschrift fur
Sprache, Literatur und
Kultur
วารสารสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย ฉบับที 13,2553
วารสารสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย ฉบับที 13,2553

89

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
1
2
3
4

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นางสาวรวิพรรณ จารุ
ทวี
(4980187822)
นายธนพงศ์ จิตต์สง่า
(498 01380 22)
นายพงษ์ พันธ์ พึงตน
(498 01666 22)
นางสาวศิรวิ รรณ ลาภ
สมบูรนา-นนท์
(498 02019 22)

ชือบทความ
โรงเรียนจีนในมณฑลกรุงเทพกับ
ลัทธิการเมืองจีนในสมัยรัชกาลที 7
ประวัตห
ิ อพระสมุดวชิรญาณ: "ครึง
สโมสรแลครึงหอสมุด" ของชน
ชันสูงในสมัยรัชกาลที 5
ปราสาทพระวิหารในความขัดแย ้งใน
มุมมองของเขมร
Sua Thai From Public Enemy to
Popular Hero: A Case Study of
Bandit's Representation in Thai
Society 1917-1950

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ มิถน
ุ ายน
2553
ระดับชาติ 2553
ระดับชาติ 2553
นานาชาติ 2 มีนาคม
2552

5

นางสาวอิรภัท สุรย
ิ
พันธุ์
(498 0231 22)

มโนทัศน์เรืองเมียในสังคมไทย:
การศึกษาจากกฎหมายก่อน พ.ศ.
2478

ระดับชาติ 25 เมษายน
2553

6

นายพุฒพ
ิ งศ์ พุฒตาล
ศรี
(498 01775 22)
นางสาวชนิกานต์ แสงดี
(498 01213 22)

การดําเนินงานของมิชชันนารี
คาทอลิกในเขตภาคเหนือของสยาม
ช่วง พ.ศ.2454-2490
ภาพลักษณ์จอมพล ป.พิบล
ู สงคราม
ในประวัตศ
ิ าสตร์การเมืองไทย พ.ศ.
2476-2540

ระดับชาติ 18
พฤษภาคม
2553
ระดับชาติ พฤษภาคม
2553

7

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
วารสารอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี ท ี
31 ฉบับที 2(2552)
รัฐศาสตร์สาร ปี ที 31 ฉบับที
1 (2553)
จุลสารความมันคงศึกษา
ฉบับที 76
Multitional Students
Woekshop on Regional
aooperation in Easst
Asia,Waseda U., Tokyo
การประชุมประจําปี เพศวิถ ี
ศึกษาในสังคมไทย ครังที 2
วันที 25-27 พ.ย. 2552 ณ
โรงแรมรอยัล รีเวอร์ กรุงเทพฯ
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสง
ธรรม, 2/2553
มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
1
2

3
4
5
6
7
8

ชือ-นามสกุล/
เลขประจําต ัว
นายสุบน
ิ ไชยยะ
(508 02290 22)
นางสาวเปรมฤดี แทน
มาลา
(508 01757 22)
นางสาวกรรณภิรมย์
จารุสวัสดิ
(508 01029 22)
นางสาวจันทร์งาม ชู
ตระกูล
(498 02369 22)
นางสาวภนิดา แก ้วมณี
(498 01798 22)
นางสาวประภาศรี
เขียวคง
(498 01614 22)
นางสาวขวัญชนก วิร ิ
ยกุลโอภาศ
(498 01110 22)
นางสาวกรรณภิรมย์
จารุสวัสดิ
(508 01029 22)

ชือบทความ

การ
ว ัน/เดือน/ปี
เผยแพร่ ทีเผยแพร่
ระดับชาติ มกราคม
2553
ระดับชาติ มกราคม
2553

ชือวารสาร / ชือเรือง
ประชุม
วารสารบรรณารักษศาสตร์
ปี ท ี 30 ฉบับที 1
วารสารบรรณารักษศาสตร์
ปี ท ี 30 ฉบับที 1

ระดับชาติ มกราคม
2553

วารสารบรรณารักษศาสตร์
ปี ท ี 30 ฉบับที 1

การรับสารนิเทศด ้านสุขภาพเกียวกับ
โรคกระดูกพรุนของผู ้สูงอายุ

ระดับชาติ 29 เมษายน
2553

วารสารบรรณารักษศาสตร์
ปี ท ี 29 ฉบับที 2

ิ ระดับ
การรู ้สารนิเทศของนิสต
ั ที 1 มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีชนปี
มหาสารคาม
การส่งเสริมการใช ้ห ้องสมุดสําหรับ
นั กศึกษาของห ้องสมุดมหาวิทยาลัย

ระดับชาติ กรกฎาคม
2552

วารสารบรรณารักษศาสตร์
ปี ท ี 29 ฉบับที 2

ระดับชาติ กรกฎาคม
2552

วารสารบรรณารักษศาสตร์
ปี ท ี 29 ฉบับที 2

ระดับชาติ กรกฎาคม
2552

วารสารบรรณารักษศาสตร์
ปี ท ี 29 ฉบับที 2

ระดับชาติ มกราคม
2553

วารสารบรรณารักษศาสตร์
ปี ท ี 30 ฉบับที 1

การจัดการบริการล่วงเวลาใน
ห ้องสมุดมหาวิทยาลัย
การใช ้คลังปั ญญาจุฬาฯ เพือประเทศ
ิ
ไทยของอาจารย์และนิสต
บัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การจัดการหนั งสือหายากใน
ห ้องสมุดมหาวิทยาลัย

การใช ้และความต ้องการใช ้บริการ
ข่าวสารทันสมัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดการหนั งสือหายากใน
ห ้องสมุดมหาวิทยาลัย

90

2.2.3 ดานกิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ
9 ครัง
ระดับนานาชาติ 6 ครัง
 การการจัดประชุมวิชาการอืนๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
56 กิจกรรม
 กิจกรรมอืนๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ทีจัดให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 117 กิจกรรม
การจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติ 9 ครัง
ภาควิชา/นง.
ฝ่ ายวิจัย

ชือการประชุม
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย ครังที 5
หัวข ้อ “ข ้า ค่า ฆ่า : อัตลักษณ์
คุณค่า ความรุนแรง”
สัมมนาเชิงวิชาการ เรือง
Meaningful Broadband : A Plan
for Thailand *
การประชุมวิชาการ "การจาริกแสวง
บุญกับการเดินทางของจิตใจ"

วันเวลาและสถานทีจัด
25-27 พ.ย. 52
ณ ห ้อง 105, 203, 210
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
390 คน

รวม
390

26 พ.ย. 52 ณ อาคารศศ
ปาฐศาลา สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
17 ก.ค. 53 ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

113

ภูมศ
ิ าสตร์

Geography Education in
Thailand

23 ก.ค.53 เวลา 10.0014.00 น.

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

การประชุมระดับนานาชาติ วรรณคดี
และวรรณคดีเปรียบเทียบ ครังที 2

18-19 ส.ค. 53 ณ ห ้อง
105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ศูนย์คติชนวิทยา
ร่วมกับสถาบัน
พิพธิ ภัณฑ์การ
เรียนรู ้แห่งชาติ
(สพร)และสถาบัน
ไทยศึกษา
ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

สัมมนาระดับชาติ เรือง“เครืองราง
ของขลัง วัฒนธรรมชาวพุทธใน
สุวรรณภูม”ิ

19-20 ส.ค.53 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ สถาบัน
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู ้
แห่งชาติ ท่าเตียน

ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก100
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก 7
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 180
(วิทยากรและผู ้เสนอ
ผลงาน)
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 7
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก12
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ อาจารย์
นิสต
บุคคลภายนอก รวม
ทังหมด 300 คน

เตรียมตัวตายอย่างมีสติ เพือวาระ
สุดท ้ายอันงดงาม

21 ส.ค.53ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26-27 ส.ค. 53 ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 200

205

บุคลากร 6
บุคคลภายนอก 115

121

6 ก.ย.53 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 67
บุคลากรอักษร 3
บุคลากรจุฬา 6
(เป็ นศิษย์เก่า 7 คน)

94

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บรรณารักษศาสตร์

ประชุมวิชาการ เรือง “เครือข่าย
ความร่วมมือโอเพ่นซอส เพือพัฒนา
ระบบคลังความรู ้ระบบเปิ ด”
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรือง
"การพัฒนาหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ในยุคดิจท
ิ ัล"

192

11

113

300

91

การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6 ครัง
ภาควิชา/นง.
ประวัตศ
ิ าสตร์

ศูนย์ไทยศึกษา

ชือการประชุม
การประชุมวิชาการนานาชาติ The
Phantasm in Southern Thailand:
Historical Writings on Patani
and the Islamic World
การประชุมทางวิชาการในหัวข ้อ
“Buddhism and Thai Studies:
New Research” (ร่วมกับ โครงการ
วิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพือการ
พัฒนาสังคมไทย (ENITS) และ
สถาบันไทยศึกษา *

วันเวลาและสถานทีจัด
11-12 ธ.ค.52 ณ อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
คนไทย 60
ชาวต่างชาติ 140

รวม
200

18 ม.ค. 53 เวลา 13.00 –
16.30 น.
ทีห ้อง 203 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

(วิทยากรและผู ้เสนอ
ผลงาน)
ิ ป.โท 1
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 3
(ชาวต่างชาติ)
ิ ป.ตรี 35
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 150
บุคลากร 50
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
กว่า 200 คน

7

ภาษาอังกฤษ

"Humour in
ASEAN"International
Conference

4 - 5 ส.ค. 53 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ฝ่ ายวิรัชกิจ

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรือง
Buddhist Narratives in Asia and
Beyond *
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ “Chulalongkorn Tohoku Cognitive & Typological
Linguistics Symposium”

8-11 ส.ค. 53 ณ อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครังที 2

18-19 ส.ค. 53 ณ ห ้อง
105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ภาษาศาสตร์

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

27-28 ส.ค. 53 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

การการจัดประชุมวิชาการอืนๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สั มมนา
ภาควิชา/นง.
ฝ่ ายวิจัย
ฝ่ ายวิจัย
ฝ่ ายวิรัชกิจ
ฝ่ ายวิรัชกิจ
ฝ่ ายวิรัชกิจ

BALAC
ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

31 มี.ค. – 1 เม.ย. 53 ณ
Sasa International House
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20, 21, 27, 28 สิงหาคม
2553 ณ ห ้อง 303 อาคาร
บรมราชกุมารี
2 ต.ค. 52
13.00-16.00 น. ห ้อง 708
21 ธ.ค. 52

200
203

20

56 กิจกรรม

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา
วันเวลาและสถานทีจัด
การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
17 ก.พ. 52 เวลา 12.00 –
14.00 น. ณ ห ้อง 203
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
บรรยายพิเศษเรือง “การขอกําหนด
15 ก.ค. 53 เวลา 12.00ตําแหน่งทางวิชาการ”
14.00 น. ณ ห ้องประชุม
707 อาคารบรมราชกุมารี
การบรรยายเรือง ทุนฟูลไบรท์และ
27 ส.ค. 53 ห ้อง 210
ทุนรัฐบาลตามความต ้องการของ
อาหารมหาจุฬาลงกรณ์
ส่วนราชการต่างๆ (ทุน ก.พ.)
อบรมเรือง "Visual Thinking
22 ม.ค. 53 ณ ห ้อง
Strategies"
708 อาคารบรมราชกุมารี
การจัดประชุมนานาชาติ
Archaeology of Buddhism in
Asia จัดร่วมกับสถานทูตอินเดียและ
สภาวัฒนธรรมอินเดีย
บรรยายพิเศษเรือง "Intercultural
Food: Criticl Thinking about the
World's Tastes"
บรรยายพิเศษ เรือง "Rural Male
Leadership, Religion and the
Environment in Thailand's
Mid-South, 1920s-1960s"
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย
2552 เรือง "โกเซลเลค,
ปรากฏการณ์วท
ิ ยาและ
ประวัตศ
ิ าสตร์เชิงมโนทัศน์"

ิ ป.โท 60
นิสต
ิ ป.เอก75
นิสต
อาจารย์ 21
บุคคลภายนอก 47
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 15
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

305

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
อาจารย์ 25

รวม
25

อาจารย์ 50

50

ิ และผู ้ปกครอง
นิสต
ประมาณ 100 คน

100

ิ ป.ตรี 17
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 4
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 43

24
48

ิ ป.ตรี 50
นิสต
อาจารย์ 1

51

ิ ป.โท 16
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 8

36

ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 4

21

92
ภาควิชา/นง.
ประวัตศ
ิ าสตร์

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา
วันเวลาและสถานทีจัด
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2553 21 มิ.ย. 53
เรือง "สถาปั ตยกรรมในฐานะ
13.00-16.00
เครืองมือทางประวัตศ
ิ าสตร์"
ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2553
เรือง "ภาวะความรุนแรงใน
ู่ น
วัฒนธรรม:จากคนตีไก่ในบาหลีสค
สู ้สิงห์ใน
อาณาจักรโรมัน"
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2553
เรือง "ชาตินย
ิ มจากมุมมองของเพศ
สภาพ"

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ปรัชญา
ปรัชญา

ปรัชญา
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก/
ฝรังเศส

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 9
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 4

รวม
27

ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก4
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 2

22

9 ส.ค. 53
13.00-16.00
ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4

19

16 ส.ค. 5313.00-16.00
ห ้อง 708อาคารบรมฯ

ิ ป.ตรี 5 นิสต
ิ ป.
นิสต
ิ ป.เอก3
โท 11 นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 18

43

5 ก.ค. 53
13.00-16.00
ห ้อง 708
อาคารบรมฯ
12 ก.ค. 53
13.00-16.00
ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2553
เรือง "ภูมศ
ิ าสตร์ของพืนที
ศักดิสิทธิ:ประวัตศ
ิ าสตร์การเมือง
ของทีดินวัดในสมัยกรุงเทพฯ"
บรรยายพิเศษเรือง "Placing
African Writers at the heart of
18th, 19th, and 21st Century
Anti-Slavery Movements"
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2553
เรือง "การบันทึกข ้อมูลและ
พัฒนาการของแนวคิดเรือง
ประชากรในประเทศ
ไทย"
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2553
เรือง "เจ ้าของแผนที: มนุษยวิทยา
ของมอเตอร์ไซต์รับจ ้างใน
กรุงเทพฯ"
Contemporary Japanese
Thought: Philosophy, Religion,
and Society
Critical Thinking, Reasoning and
Philosophical Practice

19 ก.ค. 53
13.00-16.00
ห ้อง 708
อาคารบรมฯ
6 ส.ค.53

โครงการเสวนาปรัชญา เรือง “แพร
พรรณผันเพศ : มุมมองจากญีปุ่ น
และปรัชญา”
บรรยายพิเศษเรือง "จากเมรัยพิฆาต
สูเ่ วไนยสํานึก : บทเรียนจากเอมิล
โซลา"
บรรยายพิเศษเรือง "อยูก
่ บ
ั ความ
ตาย" ในทัศนะของอัลแบรต์ กามูส ์

8 ม.ค. 53 ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

26 พ.ย.52–10 ธ.ค. 52
21-22 ธค. 52 ห ้อง 707
อาคารบรมฯ

4 ก.พ. 53 ณ อาคารบรม
ราชกุมารี ห ้อง 707
10ส.ค. 53 เวลา 12.00 14.00 น. อาคารบรมราช
กุมารี

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

การบรรยาย/สัมมนาเรืองการเรียน
การสอนภาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

15-28 พ.ย.52

ภาษาตะวันออก/จีน

การจัดอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
ครังที 3
จัดโครงการอบรมภาษาไทยสําหรับ
นั กศึกษามหาวิทยาลัย ไดโตบุงกะ
มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดโต
บุงกะ

3-5 พ.ค.53

ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่ น

28 ก.ย.ถึง 16 ต.ค. 52

23

17

0

0
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 7
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 23
บุคคลภายนอก 1
-

29

ิ ป.ตรี 12
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 18
บุคคลภายนอก 9
ิ ป.ตรี 45
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 10
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 45

44

12 คน

12

28
0

71

50

93
ภาควิชา/นง.
ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่ น

ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่ น
ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา
การอบรมภาษาญีปุ่ นในโครงการ
Sakura Network ในหัวข ้อเรือง
“เสริมศักยภาพการอ่านภาษาญีปุ่ น
และการสอนการอ่านภาษาญีปุ่ น
(ด ้วยความรู ้ทางวัฒนธรรมและ
วรรณคดี)”
บรรยายพิเศษเรือง “ข ้อสอบวัด
ระดับความรู ้ภาษาญีปุ่ นสําหรับ
ชาวต่างชาติททํ
ี างานในประเทศ
ญีปุ่ น”
บรรยายพิเศษเสริมความรู ้ใน
รายวิชาการเขียนภาษาไทยเพือ
วิชาชีพ เรือง “การเขียนสารคดี”
และเรือง “โครงการทางธุรกิจ”
บรรยายเรือง "การเขียนข่าวเพือการ
ประชาสัมพันธ์ ในรายวิชา
2201327 การเขียนภาษไทยเพือ
วิชาชีพองค์กร"
บรรยายเรือง "การสร ้างสรรค์กวี
นิพนธ์ไทย" ในรายวิชา 2201 111
การใช ้ภาษาไทย
บรรยายเรือง Why does the Taikadai word for 'ten' in-t?
บรรยายเรือง Accounting for Tai
Word s in Early Vietnamese
Historical Sources
บรรยายเรือง Passive
constructions around the world
and in southeast Asian
languages
บรรยายเรือง The Structure of
words in Kri (a vietic language
of Laos) : phonation and
argument structure
อบรมอาจารย์ผู ้สอนภาษาอังกฤษ
เรือง “มิตใิ หม่ของการใช ้คลังข ้อมูล
เพือการเรียนการสอนและการวิจัย
ภาษาอังกฤษ”
บรรยายทางวิชาการโดยอาจารย์
ของภาควิชาภาษาอังกฤษ
บรรยายพิเศษ เรือง “The New
Woman, Marriage, and
Individualism in the Novels of
Mary Ward, Sarah Grand, and
Lucas Malet” โดย อ.ฐาปนั จฉร์ ขุน
ภักดี และ “Re-Packaged and ReSold: Shakespeare as a Cultural
Product”
บรรยายพิเศษหัวข ้อ “The Art of
Travel Writing”

ภาษาอังกฤษ

จัดการบรรยายทางวิชาการ ใน
หัวข ้อ “The Change of Human
Relations in Modernity”

ภูมศ
ิ าสตร์ (ร่วมกับ
ศูนย์บริการวิชาการ)

โครงการอบรมครูภม
ู ศ
ิ าสตร์ ครังที
3 เรืองเทคโนโลยีทางภูมศ
ิ าสตร์

วันเวลาและสถานทีจัด
24 มี.ค. 53 ห ้อง 301
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
บุคคลภายนอก 15

รวม
15

25 ส.ค. 53 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ 5
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 35

45

20 ม.ค. 53 ณ ห ้อง 503
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 300
นิสต

300

16 ก.พ.53 ห ้อง 503
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 300
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 10

312

9 ก.ย. 53 ห ้อง 503 อาคาร
บรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 300
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 10
ิ ป.โท 23
นิสต
ิ ป.เอก 18
นิสต
อาจารย์ 7
28

312

20 ส.ค. 53 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

34

34

26 ส.ค. 53 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

38

38

19 ต.ค. 52 เวลา 8.30 16.00 น.

ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 25
บุคคลภายนอก 50
อาจารย์ 15

85

17 ธ.ค. 52 ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 3

28

14 ม.ค. 53 เวลา 13.00 16.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคาร
บรมราชกุมาร
6 ก.ค. 53 เวลา 10.00 12.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 25
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 3

36

ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 1
บุคคลภายนอก 42

26

28 มิ.ย. 53 อาคารบรมราช
กุมารี
7 ก.ค. 53 ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

26-พ.ย.-52

26-30 เม.ย. 53

48
28

15

42

94
ภาควิชา/นง.
ศิลปการละคร

ชือการประชุม/บรรยาย/อบรม/สัมมนา
วันเวลาและสถานทีจัด
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารออกแบบเสือผ ้า 3-4 ธ.ค. 52 ณ สยาม
ละคร การแสดง และ นาฏยศิลป์
สมาคม

ศูนย์การแปลฯ

บรรยายพิเศษ เรือง Translating
Expressivity: Intensification in
English-Thai Translation
บรรยายพิเศษ เรือง การแปลและ
ล่ามในสังคมพหุวัฒนธรรม
ออสเตรเลีย-อดีต ปั จจุบน
ั และ
อนาคตโดย
"Dialogues as effective chance
for an enriching development of
mandkind"

ศูนย์การแปลฯ

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์ฯ

"Do we live in the best possible
world"

ศูนย์ไทยศึกษา

ิ
สัมมนาเสนอผลการวิจัยของนิสต
ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยศึกษา The 2 nd Thai
Studies Graduate Symposium
บรรยายพิเศษ หัวข ้อ การทํา
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

"The principle of Harmony"
บรรยายเรือง "แนะนํ าปรัชญาเชน"

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 10
บุคคลภายนอก 33

รวม
62

22 ม.ค. 53 ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

บุคคลภายนอก 12

12

28 ก.ค. 53 13.00-16.00
น. ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี จุฬาฯ

ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 8
ิ 10อาจารย์ 3
นิสต
บุคคลภายนอก 10

15

13 พ.ย. 52 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

29 ก.ค.53 เวลา 13.0016.00 น. ห ้อง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี
30 ก.ค. 53 เวลา 13.0016.00 น.
30 ก.ย. 53 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี เวลา
9,00 - 11.00 น
21 เม.ย. 53 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
2 ธ.ค.52 เวลา 12.0015.00 น. ณ 407 อาคาร
บรมราชกุมารี
23 ธ.ค.52 เวลา 12.0014.00 น. ณ 708 อาคาร
บรมราชกุมารี
23 ธ.ค.52 เวลา 14.0018.00 น. ณ 708 อาคาร
บรมราชกุมารี

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

บรรยายพิเศษ หัวข ้อ การทํา
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

บรรยายพิเศษ หัวข ้อ มองวัฒนธรรม
ญีปุ่ นผ่านสือโฆษณา

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

บรรยายพิเศษ หัวข ้อ "วรรณกรรม
ของนั กเขียนรางวัลโนเบลของ
ญีปุ่ น คาวาบาตะ ยาสุนาริ"

10 ก.พ. 53 เวลา
12.00 - 14.00 น. ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ภาคปลายปี
การศึกษา 2552

17 ก.พ.53 เวลา 8.0017.00 น. ณ 708 อาคาร
บรมราชกุมารี

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

บรรยายพิเศษ“พุทธศาสนากับความ
อยูร่ อดของสังคมไทย”
บรรยายพิเศษ“รู ้จักตนเอง”

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

30 ธ.ค. 52 ณ หอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ
5 ม.ค. 53 ณ หอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ
บรรยายพิเศษ “ธรรมะทีสะท ้อนใน
20 ม.ค. 53 ณ หอ
ประวัตค
ิ วามเป็ นมาและสถาปั ตยกรรม พระไตรปิ ฎกนานาชาติ
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ อาคารปฐม
แรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
บรรยายพิเศษ “ธรรมชาติกบ
ั การ
5 ก.พ. 53 ณ หอ
พัฒนาคุณค่าชีวต
ิ ”
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ
บรรยายพิเศษ “บุคลิกภาพและ
11 พ.ย. 53ณ หอ
ศีลธรรมถูกผิด”
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ

33

23

ิ 8
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 12
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 10

25

บัณฑิตศึกษา 10

10

ิ ป.เอก 12
นิสต

12

ิ ป.เอก 12
นิสต

12

ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 6
ิ ป.ตรี 25
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก10
นิสต
อาจารย์ 3
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 12
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 1
-

65

-

0

-

0

-

0

-

0

13

43

27

0

95

กิจกรรมอืนๆ ด้ านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้ านคุณธรรมจริยธรรม ทีจัดให้นิสิตทุก
ระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 117 กิจกรรม
ภาควิชา/นง.
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
โครงการนํ าร่อง
การพัฒนานั ก
อักษรศาสตร์รน
ุ่
ใหม่
โครงการนํ าร่อง
การพัฒนานั ก
อักษรศาสตร์รน
ุ่
ใหม่
โครงการนํ าร่อง
การพัฒนานั ก
อักษรศาสตร์รน
ุ่
ใหม่
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ชือโครงการ/กิจกรรม
อบรมการใช ้งาน Windows 7 โดย
วิทยากรจากบริษัท Microsoft
Thailand
การบรรยายเรือง การจัดการเรียนการ
สอนทีมุงผลลัพธ์การเรียนรู ้
(Learning Outcomes) โดยรอง
อธิการบดี (ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศ
ภัทย
ิ )์
พิธเี ปิ ดอาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สัมมนาคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์
ประจําปี 2552
โครงการนํ าร่องการพัฒนานั กอักษร
ศาสตร์รน
ุ่ ใหม่ ประชุมประจําภาค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2552
กิจกรรมนั กเรียนของโครงการนํ าร่อง
การพัฒนานั กอักษรศาสตร์รน
ุ่ ใหม่ชม
ภาพยนตร์อน
ิ เดียเรือง
“VEERZAARA”
บรรยายพิเศษโครงการนํ าร่องการ
พัฒนานั กอักษรศาสตร์รน
ุ่ ใหม่ เรือง
“สนทนาประสาเอกอังกฤษ” และ
เสวนาเรือง “พบนั กเขียนรุน
่ ใหม่”
โครงงานค่ายอักษร (Arts Camp)
ประจําปี การศึกษา 2552
โครงงานการจัดแสดงละครใน
เทศกาลละครกรุงเทพ 2552
โครงการฝรังเศส-ไทยสานประเพณี
ลอยกระทง
โครงงานลอยกระทง 2552

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

โครงงาน Arts Singing Contest
2009

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

โครงงานสานสัมพันธ์สามอักษร (Tri
Arts)
โครงการธารนํ าใจอักษรศาสตร์

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ปั จฉิมนิเทศคณะอักษรศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2552

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

บรรยายพิเศษเพือส่งเสริมคุณธรรม
ิ เรือง
และจริยธรรมสําหรับนิสต
"ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติไทยและบุญคุณ
ของพระมหากษั ตริยไ์ ทย" โดย นาย
หมวดโทธารณา คชเสนีย ์
โครงงานการจัดบูธกิจกรรมวัฒนธรรม
ญีปุ่ นระดับมหาวิทยาลัย ในงาน
Japan Festa in Banเkok 2009 by
Mainichi
ิ ใหม่ระดับปริญญา
งานปฐมนิเทศนิสต
ตรีประจําปี การศึกษา 2553
งานอักษรชุมนุม

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

วันเวลาและสถานทีจัด
14 ธ.ค.52 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 6
บุคลากร 4

24 ก.พ. 53 ณ ห ้อง 707 ใน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะอักษรศาสตร์
ครังที 4/53

อาจารย์ 29

26-27 มี.ค. 53

N/A

30 มี.ค. 53 ณ โรงแรมอิมพี
เรียล ควีนส์ปาร์ก
3 ธ.ค. 52 ณ ห ้อง 403
อาคารบรมราชกุมารี

อาจารย์ 114

29 ม.ค. 53 ห ้อง 301-302
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

-

21 ส.ค. 53 ห ้อง 302
อาคารบรมราชกุมารี

อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 48
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

10 – 19 ต.ค. 52โรงเรียน
บ ้านบางปู กิงอําเภอสาม
ร ้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
31 ต.ค. 52,7,1,8 พศจิ
กายน 52
12 พ.ย. 52 โถงชันล่าง
อาคารบรมราชกุมารี
12 พ.ย. 52 สนามหญ ้าหน ้า
พระบรมรูป 2 รัชกาล
23 ,27 พ.ย.และ 4 ธ.ค.
โถงด ้านล่างอาคารบรมราช
กุมารี
12 ธ.ค. 52 โรงยิม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 ม.ค. 53 ณ โถงอาคาร
บรมราชกุมารี
5 ก.พ. 53 ณ ห ้อง 210และ
โถงชันล่าง อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
10 ก.พ. 53 9.00-11.30 น.
ห ้อง 503 อาคารบรมราช
กุมารี

ป.ตรี 24
อาจารย์ 5
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 79
ิ ป.ตรี 30
นิสต
บุคคลภายนอก 520
ิ ป.ตรี 30
นิสต
บุคคลภายนอก 60
ิ ป.ตรี 330
นิสต

110

ิ ป.ตรี 540
นิสต

545

ิ ป.ตรี 180
นิสต

180

75

N/A
ิ ป.ตรี 165
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 304
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 2

รวม
10

29

0

114
75

0

50

550
90
330

0
172

315

3 มี.ค. 53 บ ้านท่าน
เอกอัครราชทูตญีปุ่ นประจํา
ประเทศไทย

ิ ป.ตรี 79
นิสต

24 พ.ค.53

ิ ป.ตรี 315
นิสต

315

7-มิ.ย.-53

ิ ป.ตรี 900
นิสต
อาจารย์ 4

904

79

96
ภาควิชา/นง.
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ชือโครงการ/กิจกรรม
โครงการลีลาศโบราณในลานอักษร
(Renaissanc Dance)
โครงการคิดเพือเขียน (THINKING
FOR WRITIG)
โครงการฝึ กอบรมนาฏศิลป์ ไทย

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

โครงการฝึ กอบรมดนตรีไทย

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

่ วาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ สูค
ผาสุก หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
่ วามสุขและความสําเร็จใน
“หนทางสูค
การศึกษา”
รู ้จักวิถช
ี วิ ต
ิ อัมพวาและทัศนศึกษาป่ า
ชายเลน
ิ ใหม่ระดับ
ปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิตศึกษา ประจําปี การศึกษา
2553
-แนะนํ าการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
-การกรอกระบบฐานข ้อมูล
วิทยานิพนธ์ออนไลน์
-แนะนํ าคณะอักษรศาสตร์และสิทธิ
ิ
ในการทํากิจกรรมของนิสต
บัณฑิตศึกษา
-การจารกรรมทางวรรณกรรม
โครงการอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหาร
แบบยุโรปและความรู ้พืนฐานเรือง
โรงแรม
Arts Culture and Cuisine Festival

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

โครงการ Global Village (หมูบ
่ ้าน
นานาชาติ)

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรมภาษาญีปุ่ น
ิ ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ
ิ ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ

รณรงค์เกียวกับการสอบ
โครงงานประกวดร ้องเพลงภาษาญีปุ่ น
(Japanese Singing Contest)
โครงงาน CU First date ประจําปี
การศึกษา 2553
โครงงานวารสารร่มชงโค ฉบับที 1 ปี
การศึกษา 2553

ิ ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ
ิ ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ
ิ ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ
ิ ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ

วันเวลาและสถานทีจัด
11 มิ.ย. - 27 ส.ค. 53
17 มิ.ย. - 9 ก.ย. 53

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 15
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 26
นิสต

รวม
16
26

ภาคต ้น(24 มิ.ย. 53 - 16
ก.ย. 53) ภาคปลาย(4 พ.ย.
53 - 10 ก.พ. 54)
ภาคต ้น(24 มิ.ย. 53 - 16
ก.ย. 53) ภาคปลาย (23
พ.ย. 53 - 8 ก.พ. 54)
25 มิ.ย. 53 ห ้อง 304
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 21
นิสต
บุคคลภายนอก 2

23

ิ ป.ตรี 17
นิสต
บุคคลภายนอก 2

19

ิ ป.ตรี 12
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 11

28

27 มิ.ย. 53 เวลา 8.0017.00 น.
1 ก.ค. 53 16.00-18.30 น.
ห ้อง 403 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.ตรี 48
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.โท 150
นิสต
อาจารย์ 6

50

16-ก.ค.-53

ิ ป.ตรี 36
นิสต
อาจารย์ 3

23 ส.ค. 53 เวลา 11.0018.30 น. ณ บริเวณลานหน ้า
อาคารบรมราชกุมารี
6 ก.ย. 53 ณ โถงอาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธรและบริเวณ 4
เสา
ก.ย.-53
5-ส.ค.-53

ิ ชมรม ประมาณ
นิสต
120
ิ ป.ตรี 25
นิสต
N/A

156

39

120

25

0
0

11-พ.ค.-53

0
0

โครงงานเชียร์

7 มิ.ย. 53 - 3 ก.พ. 54
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7-25 มิ.ย. 53

โครงงานไหว ้ครู

17-มิ.ย.-53

โครงงานสวนอักษร

18 มิ.ย. - 30 ก.ย. 53 ณ
โถงอาคารบรมราชกุมารี
3-4 ก.ค. 53

โครงงานรับน ้องอักษรฯ(อักษรานาวี)
อบรมการกรอกแบบฟอร์ม มคอ. 3
จัดอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือง “การ
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพึง
ประสงค์ของหลักสูตรอักษรศาสตร์”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือง
"การพัฒนาหลักสูตรทีมุง่ ผลลัพธ์การ
เรียนรู ้

0

ิ ป.ตรี 285
นิสต

0
0

19 มี.ค.53 เวลา9.00-12.00น. อาจารย์ 15
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ
บุคลากร 1
อักษรศาสตร์
6 พ.ค. 53 ห ้อง 707 อาคาร อาจารย์ 25
บรมราชกุมารี
30 ก.ค.53 ณ โรงแรมเลอเม
อริเดียน

285

อาจารย์ 30
เจ ้าหน ้าที 1

25

31

97
ภาควิชา/นง.
ฝ่ ายวิรัชกิจ

ฝ่ ายวิรัชกิจ
ฝ่ ายวิรัชกิจ
ฝ่ ายวิรัชกิจ
ฝ่ ายวิรัชกิจ
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
BALAC

BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC

BALAC
BALAC

BALAC
BALAC
บรรณารักษศาสตร์

ชือโครงการ/กิจกรรม
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
จีนประจําประเทศไทย พร ้อมคณะ
ผู ้ติดตามมาเยือนเพือบรรยายใน
หัวข ้อ “Thai-Chinese Relations
and Their Partnership in
Education”
เอกอัครราชทูตญีปุ่ น ประจําประเทศ
ไทย มาเยือนเพือบรรยายในหัวข ้อ
“Thai-Japanese Relations”
"A Poster Exhibition on The
History of German Division and
Reunification"
จัดบรรยายพิเศษเรือง Fulbright
Scholarships and Royal Thai
Government Scholarships
จัดงานเกษี ยณอายุราชการประจําปี
2553
บรรยายพิเศษ หัวข ้อ “ประกัน
คุณภาพยุคใหม่ ใจดีหรือใจร ้าย”
ชมการแสดงร่วมสมัยเรือง
“Carmen” ของคณะ 12 Inch
Theatre ณ หอประชุมสมาคม
ฝรังเศส
แหวกม่าน (Curtain Up!)
ชมการแสดงร่วมสมัยเรือง “SelfUnfinished” ของซาวิเยร์ เลอ รัว ณ
หอประชุมสมาคมฝรังเศส
ลอยกระทง ประจําการศึกษา 2552
ชมการแสดงลิเกประยุกต์ “ยักษ์ ตวั
แดง” ของคณะมะขามป้ อม ในงาน
เทศกาลละครกรุงเทพฯ 2552
BALAC พบผู ้ปกครอง ประจําปี
การศึกษา 2552
ิ หลักสูตรอักษรศาสตร
ปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม
โครงการศึกษานอกสถานที ณ
จังหวัดเพชรบุร ี และ จังหวัด
ประจวบฯ
ฝึ กพูดภาษาจีนกลาง 1

ชมการแสดงนาฏยศิลป์ ร่วมสมัยเรือง
ฉุยฉาย
โครงการบรรยายพิเศษเรือง
"Intercultural Food: Critical
Thinking about the World's
Tastes"
ชมละครเวทีเรือง นํ าใสใจจริง เดอะ
มิวสิคล
ั
ชมละครเวทีเรือง รัก (ทะ) ลวงตา
“โครงการพัฒนาห ้องสมุดเพือน ้อง
โรงเรียนบ ้านหนองสองห ้อง (จัด
ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันเวลาและสถานทีจัด
2-ก.พ.-53

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 126
นิสต
อาจารย์ 21

12-ก.พ.-53

ิ ป.ตรี 96
นิสต
อาจารย์ 11

107

8-12 เม.ย.53 ชันลอย
อาคารมหาจักรี-สิรน
ิ ธร

ิ ป.ตรี 63
นิสต
อาจารย์ 22

85

27 ส.ค. 53 เวลา 12.0014.00 น.ณ ห ้อง 210
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
17 ก.ย. 53 เวลา 14.00 น.
ถึง 16.00 น. ณ ห ้อง 205
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
2 ก.ย. 53 ห ้อง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี
3-ต.ค.-52

ิ ป.ตรี 110
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต

5 - 6 ต.ค. 52
20-ต.ค.-52

รวม
147

114

0

อาจารย์ 17
บุคคลากร 18
ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 4

35

ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 4
ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 4

89

89

89

2-พ.ย.-52
5-พ.ย.-52

ิ ป.ตรี 122
นิสต
ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 4

14 พ.ย. 52 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
24 พ.ค.53 ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาฯ

อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 57
ิ ป.ตรี 85
นิสต

21-23 ก.ค. 53

ิ ป.ตรี180
นิสต
อาจารย์ 5
เจ ้าหน ้าที 5
ิ ป.ตรี 29
นิสต
อาจารย์ 1

160

ิ ป.ตรี 130
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 50
นิสต
อาจารย์ 1

131

27-28 ส.ค. 53 ณ M
Theatre
14-ก.ย.-53

ิ ป.ตรี 130
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 130
นิสต
อาจารย์ 1

131

28-29 ส.ค. 53 อ.แก่งคอย
จังหวัดสระบุร ี

ิ ป.ตรี 42 คน
นิสต
อาจารย์ 4 คน

46

ทุกวันจันทร์เวลา 13.0014.00 น. ระหว่างวันที 9
ส.ค. 53 - 22 พ.ย. 53 ห ้อง
607 อาคารบรมราชกุมารี
15 ส.ค. 53 ณ ภัทราวดีเธีย
เตอร์
วันที 20, 21, 27, 28 ส.ค.
53 ณ ห ้อง 303 อาคารบรม
ราชกุมารี

122
89

64
85

30

51

131

98
ภาควิชา/นง.
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์

ชือโครงการ/กิจกรรม
โครงการเสนอความก ้าวหน ้าในการ
ทําวิทยานิพนธ์
โครงการจริยธรรมในวิชาชีพ
สารนิเทศ
โครงการสร ้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ
โครงการนํ าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์

วันเวลาและสถานทีจัด
1 ก.พ. 53 ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
12 ก.พ.53

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 23
นิสต
อาจารย์ 5
ิ ป.ตรี 28
นิสต

มี.ค.-พ.ค.53

ิ ป.ตรี 30
นิสต

30

9 ส.ค.53 เวลา 9.00-11.00
น. ณ ห ้อง 706 อาคารบรม
ราชกุมารี
23 ส.ค. 53 เวลา 9.0016.00 น.ณห ้อง 712 ชัน 7
อาคารบรมราชกุมารี
21 ก.ย. 53 เวลา 9.0012.00 น.

ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์ 5

12

อาจารย์และ
เจ ้าหน ้าที 18

18

ิ ป.ตรี 22
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 2มิ
ศิษย์เก่าเข ้าร่วม
ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 23
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 1
ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 3

28

28 - 29 ม.ค. 53 ณ
โรงแรมเลอ เมอริเดียน
กรุงเทพ
12 มี.ค. 53 เวลา 9.00 –
12.00 น. ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

อาจารย์ 34

22

23-24 ม.ค.53

ิ ป.ตรี 43
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 1
ิ 85อาจารย์ 13
นิสต

51

ิ 50
นิสต
อาจารย์ 10

60

ิ ป.ตรี 5
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก2
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจาร 5
บุคคลภายนอก 2

12

บรรณารักษศาสตร์

การจัดทําแผนทีความคิด(Mind
Map) เพือสนั บสนุนการเรียนการสอน

บรรณารักษศาสตร์

งานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
ประจําภาคปลาย ปี การศึกษา 2552

16-พ.ย.-52

ภาษาตะวันตก

สาขาวิชาภาษาฝรังเศส สเปน และอิ
ิ ทีลง
ตาเลียน ได ้ร่วมมือกันนํ านิสต
วิชาภาษาเพือการท่องเทียวของทัง
สามภาษา นั งเรือทัศนศึกษาวิถช
ี วี ต
ิ
ริมคลองและแม่นําเจ ้าพระยา โดย
ได ้รับเกียรติจากผู ้ช่วยศาสตราจารย์
ยงยุทธ จรรยารักษ์ เป็ นวิทยากรให ้
ตลอดรายการ
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรแบบมุง่
ผลลัพธ์ของการเรียนรู ้ (Learning
outcomes)
งาน “6 รอบนั กษั ตรทัศนีย”์ เพือ
แสดงมุทต
ิ าจิต เนืองในวาระครบรอบ
อายุ 72 ปี แด่ ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ
ทัศนีย ์ นาควัชระ
ค่ายภาษาเยอรมัน

13 ธ.ค. 52
ริมคลองและแม่นําเจ ้าพระยา

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

การจัดบรรยายพิเศษในหัวข ้อ "ทําไม
ต ้องเรียนภาษารัสเซีย" โดย
อาจารย์ ดร.รมย์ ภิรมนตรี
การจัด"ห ้องเรียนจําลองภาษา
รัสเซีย" โดยอาจารย์ไรซา ซาไนวา

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย
ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

การจัดบรรยายพิเศษในหัวข ้อ "ความ
ต ้องการบุคลากรทีรู ้ภาษารัสเซียของ
ั ดิ นิวาต
ธุรกิจไทย" โดยคุณพิศก
พันธ์ ประธานหอการค ้าไทย-รัสเซีย
ั ดิ วัชรนุกล
และคุณพงษ์ ศก
ู เกียรติ
เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
โครงการ สัปดาห์ภาษาอิตาเลียน
สากล

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

บรรยายพิเศษเกียวกับภาพยนตร์อต
ิ า
เลียน โดย Prof. Paolo Euron

14-18 มิ.ย. 53 เวลา11.3012.00 น./บริเวณโถง อาคาร
บรมราชกุมารี คณะอักษร
ศาสตร์
15 มิ.ย. 53/ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี คณะ
อักษรศาสตร์
16 มิ.ย. 53 เวลา 12.0013.00 น. / อาคารบรมราช
กุมารี คณะอักษรศาสตร์
17 มิ.ย. 53 เวลา 12.00 13.00 น. / อาคารบรมราช
กุมารี คณะอักษรศาสตร์

16-20 พ.ย.52
- จามจุร ี สแควร์
- อาคารบรมราชกุมารี
20 ม.ค.53
17 ส.ค.53

รวม
28
28

30

43

0

ิ ป.ตรี 50
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก100
ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 5

98

39

175

42

99
ภาควิชา/นง.
ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

วันเวลาและสถานทีจัด
11-ก.พ.-53

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
25
7

5-ก.ค.-53

ิ 25
นิสต
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

18 ธ.ค. 52 ณ ห ้อง105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

-

15-ธ.ค.-52

ิ ป.ตรี 36
นิสต

36

ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่ น

ชือโครงการ/กิจกรรม
สัมมนาศิลปะอิตาเลียน หัวข ้อ "หัวใจ
ในงานศิลป์ อารมณ์ความรู ้สึกในงาน
ทัศนศิลป์ อิตาเลียน
บรรยายพิเศษ หัวข ้อ "เส ้นทาง
ิ เก่าสาขาวิชา
นั กเรียนทุน" โดย นิสต
ภาษาอิตาเลียน
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
สิรน
ิ ธร ประจําปี ครังที 2 ในหัวข ้อ
“สาธารณรัฐประชาชนจีน 60 ปี ใน
สายตาข ้าพเจ ้า”
TV Conference ในการสอน
รายวิชา2223282 ภาษาในสังคม
ญีปุ่ น โดยมีผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรวุฒ ิ จิราสมบัต ิ เป็ นผู ้สอน โดย
ได ้รับความร่วมมือจาก Prof. Iino
Masakazu, Ph.D. มหาวิทยาลัยวา
เซดะ
การเขียนตัวอักษรภาษาญีปุ่ นโดยใช ้
พูก
่ น
ั

8 ม.ค. 53 ณ ห ้อง 501
อาคารบรมราชกุมารี

22

ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่ น

จัดโครงการฝึ กพูดภาษาญีปุ่ นกับคน
ญีปุ่ น

ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่ น

ิ รายวิชา
การนํ าเสนอผลงานของนิสต
๒๒๒๓๔๙๙ การศึกษาอิสระ

20 ม.ค. 53 ณ ห ้อง 308
และ ห ้อง 512 อาคารบรม
ราชกุมารี
9 ก.พ.53 ณ ห ้อง707
อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาตะวันออก/
บาลี
ภาษาไทย

โครงการปฏิบต
ั ธิ รรมวิชา 2221433
พุทธธรรมในพระไตรปิ ฎกบาลี
พิธถ
ี วายสักการะพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั เนืองในวันมหา
ธีรราชเจ ้า

9-30 ม.ค.53 ศูนย์สมาธิบ ้าน
ปิ ยธรรม 8.30-16.30 น.
25 พ.ย. 52

ภาษาไทย

ิ
งาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชต
ชิโนรส"

9 - 11 ธ.ค. 52

ภาษาไทย

จัดงาน "เฉลิมศกอมฤตซร ้อง โสรจ
กมล"การอ่านกวีนพ
ิ นธ์ในโอกาสขึนปี
ใหม่และวันสถาปนาคณะ

6 ม.ค. 53 เวลา 16.0018.00 น. ณ ห ้อง105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ภาษาไทย

โครงการไหว ้ครูประจําปี 2553

24 มิ.ย.53 อาคารมหาจุฬาฯ

ภาษาไทย

พิธบ
ี วงสรวงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั และการแสดง
งานนาฏศิลป์ เนืองในวันคล ้ายวันพระ
ราชสมภพ

20 ก.ย. 53 อาคารมหาจุฬา
ฯ

ภาษาอังกฤษ

เสวนาวิชาการภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ิ
การนํ าเสนอผลงานวิจัยของนิสต
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ
Graduates’ Special Research
Presentation ’09
ิ เอกวิชา
ปั จฉิมนิเทศนิสต
ภาษาอังกฤษ

26 พ.ย. 52 ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
3 ก.พ. 53 เวลา 13.00 16.00 น.ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก1
ิ ป.ตรี 36
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 20
ิ ป.ตรี 18
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 3
ิ ป.ตรี 419
นิสต
อาจารย์ 4
ิ ตรี โท เอก 80
นิสต
อาจารย์ 18
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 30
ิ ตรี โท เอก 80
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก400
ิ ป.ตรี 90
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 23
บุคลากร 2
ิ ตรี โท เอก 100
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก40
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.ตรี โท เอก
นิสต
70
อาจารย์ 20
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 30
อาจารย์ 20

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน
ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่ น

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ิ บัณฑิตศึกษา
ปฐมนิเทศนิสต
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

4 ก.พ. 53 ณ ห ้อง 210
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
11 พ.ค. 53 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 1นิสต
ิ ป.
นิสต
โท 15อาจารย์ 15
ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 16
บุคลากร 4

รวม
32

25

0

57

25

423
138

500

135

160

130

20
31

108

35

100
ภาควิชา/นง.
ภาษาอังกฤษ

ชือโครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศประจําปี การศึกษา 2553
ิ เอก อังกฤษ
เพือเป็ นการต ้อนรับนิสต
ชันปี ท ี 2

วันเวลาและสถานทีจัด
2 ก.ค. 53 เวลา 10.0011.15 น. ณ ห ้อง 404
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 60
นิสต
อาจารย์ 13
บุคลากร 4

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
ศิลปการละคร

การนํ าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เรือง “รักร ้างในบทละครโน”

18 พ.ย. 52 ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ บัณฑิตศึกษา 9
นิสต
อาจารย์ 6

โครงการ สาวชาวนา: เรียนละคร
ออนไลน์ (Nogyo Shojyo:
Performing Arts Education in the
Global Space) บรรยาย + อบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร + ถ่ายทอดสดละครเวที +
การแลกเปลียนความคิดเห็น ระหว่าง
ิ จุฬาฯ นั กวิจารณ์ และ
คณาจารย์ นิสต
ผู ้ชมชาวไทย กับนั กศึกษา Keio
University ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต
ขอเชิญชมภาพยนตร์คณ
ุ ภาพ 6 เรือง
จาก 6 ประเทศ และร่วมแลกเปลียน
ั ดิ
ความเห็นกับนั กวิจารณ์ อ.กิตติศก
สุวรรณโภคิน รศ. นพมาส แววหงส์
และ อ.ก ้อง ฤทธิดี
ปลายปี การศึกษา /52
โครงการเทศกาลละคร "ก่อนจบ
2553" เป็ นการแสดงผลงานด ้านการ
ิ ระดับปริญญาโท
ละครเวทีของนิสต
และตรี

8 ต.ค. 52
29 ต.ค. 52
22 พ.ย. 52
26 พ.ย. 52

ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 40

105

ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ 5
โมงเย็น ทีห ้อง
503 อาคารบรมราชกุมารี 11
ม.ค.-8 ก.พ.53

ิ ป.ตรี 300
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
บุคลากร 20
บุคคลภายนอก 60

400

16 ม.ค. - 14 ก.พ. 53 ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (สีแยก
ปทุมวัน)

ิ ป.ตรี 1700
นิสต
ิ ป.โท200
นิสต
ิ ป.เอก30
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก1000
ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 20
ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 40

3000

ิ ป.ตรี 550
นิสต
ิ ป.โท 35
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 549
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก23
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

1154

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศูนย์การแปลฯ

ศูนย์การแปลฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์

Master of Arts in Dramatic Arts
Forum#1 เสวนาวิชาการละคร โดย
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปการละคร
โครงงานบรรยายพิเศษ "Spicy,
Sour and Sweet เรียนละคร
ออนไลน์" ถ่ายทอดสัญญาณการ
แสดงด ้วยระบบอินเตอร์เน็ ตจาก
ประเทศญีปุ่ น
ละครเรือง มหาวิทย์ทะลาย(เดอะไม่
มิวสิเคิล)

3,10,17,24 ส.ค.53
ชัน 7 อาคารบรมราชกุมารี

โครงการเสนอผลงานสารนิพนธ์ของ
ศิษย์เก่าสาชาวิชาการแปลและการ
ล่าม (สายการแปล) รุน
่ ที 5-8
จํานวน 4 คน และบรรยายพิเศษเรือง
"การบริหารจัดการงานแปลและการ
ทํางานแปลเป็ นคณะ"
โครงการเสนอผลงานสารนิพนธ์และ
การบรรยายพิเศษเรือง “การบริหาร
จัดการงานแปลและการทํางานแปล
เป็ นคณะ”
โครงการอบรมการใช ้โปรแกรม
ิ ภาคต ้นปี
คอมพิวเตอร์ให ้นิสต
การศึกษา 2552
โครงการอบรมการใช ้โปรแกรม
ิ ภาคปลายปี
คอมพิวเตอร์ให ้นิสต
การศึกษา 2552

3 ก.พ. 53 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

วันที 10, 13, 14 ส.ค. 53 ณ
ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13-29 ส.ค. 53 ณ อาคาร
บรมราชกุมารี

รวม
77

15

55

145

34

3 ก.พ. 53 ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์

ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 23

14

5-9 ต.ค. 52
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ิ ป.ตรี 37
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
บุคลากร 9
ิ ป.ตรี 17
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
บุคลากร 6

50

4-10 มี.ค. 53
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

29

101
ภาควิชา/นง.
ศูนย์ไทยศึกษา

ศูนย์สารนิเทศ

ศูนย์สารนิเทศจัด
ร่วมกับสมาคม
ิ เก่าอักษร
นิสต
ศาสตร์ฯ
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

ชือโครงการ/กิจกรรม
โครงการเพือเสนอผลงานวิจัยของ
ิ หลักสูตรดุษฎีมหาบัณฑิต
นิสต
สาขาวิชาไทยศึกษา ทีได ้สําเร็จ
การศึกษาเป็ นรุน
่ แรก ในหัวข ้อ โพ ้น
ดาราพราว : ผลงานวิจัยใหม่ไทย
ศึกษา : Beyond Bright Stars :
New Research in Thai Studies
จัดงาน "เทศกาลงานออกร ้าน
หนั งสือในสวน" เพือให ้อาจารย์และ
ิ เลือกซือหนั งสือและเสนอแนะ
นิสต
ให ้จัดซือเข ้าห ้องสมุด
"เทวาลัยทัศนา" นํ าชม
สถาปั ตยกรรมและเล่าเรืองเกียวกับ
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย อ.
สวัสดิ จงกล
โครงการทัศนศึกษาวิชาอารยธรรม
ไทย ภาคต ้น ปี การศึกษา 2553
โครงการทัศนศึกษาวิชาอารยธรรม
ไทย ภาคต ้น ปี การศึกษา 2553
โครงการทัศนศึกษาวิชาอารยธรรม
ไทย ภาคต ้น ปี การศึกษา 2553
โครงการทัศนศึกษาวิชาอารยธรรม
ไทย ภาคต ้น ปี การศึกษา 2553
โครงการทัศนศึกษาวิชาปริทัศน์
ศิลปะและโบราณวัตถุสถานใน
ประเทศไทย ภาคต ้น ปี การศึกษา
2553
โครงการทัศนศึกษาวิชาศิลปะ
โบราณในสยาม และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ภาคต ้น ปี การศึกษา 2553
โครงการทัศนศึกษาวิชาปริทัศน์
ศิลปะและโบราณวัตถุสถานใน
ประเทศไทย ภาคต ้น ปี การศึกษา
2553
กิจกรรมส่งเสริมความรู ้
พระพุทธศาสนา
ให ้แก่ชม
ุ ชน ณ วัดอัมพวันเจติยาราม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันเวลาและสถานทีจัด
30 เม.ย. 53 ณ ห ้องDipak
C.Jain Hall ชัน 1 อาคารศ
ศนิเวศน์ จุฬาฯ

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ บัณฑิตศึกษา
นิสต
11
อาจารย์ 5

13-15 ม.ค. 53
8.30-17.00 น.
สนามหน ้าอาคารมหา
วชิราวุธ
15 ม.ค. 53
10.00-11.30 น. อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์

ิ ป.ตรี 1500
นิสต

19 มิ.ย. 53 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
27 มิ.ย. 53 จังหวัด
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
3 ก.ค. 53 จังหวัดเพชรบุร ี
- สมุทรสงคราม
10-11 ก.ค. 53 จังหวัด
สุโขทัย-พิษณุโลก
31 ก.ค. - 1 ส.ค. 53
จังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลกกําแพงเพชร
14-15 ส.ค. 53 จังหวัด
นครราชสีมา-บุรรี ัมย์
28 ส.ค. 53 จังหวัดลพบุร ี

15-มี.ค.-53

ิ ป.ตรี 29
นิสต

ิ ป.ตรี 120
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 127
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 125
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 68
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 2
ิ ป.ตรี 17
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
ิ ป.ตรี 29
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
ิ ป.ตรี 17
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
80

รวม
16

0

29

126

133

131

71

19

31

19

80

102

2.2.4 ดานการวิจัย
 งานวิจยั ทีดําเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 17 โครงการ
โครงการวิจัยทีดําเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 17 โครงการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชือโครงการวิจัย
สังคมไทยในวัยตกกระ: การนํ าเสนอภาพความสูงอายุและผู ้สูงอายุใน
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
A Geographical Look at the Word Geography of Thailand
ระบบหน่วยคําในภาษาอังกฤษ
สํานวนเยอรมันน่ารู ้ (ตัวอักษร A-M)
Mai-pen-rai as a reflection of Buddhist ideology in Thai ways of
interaction
ฐานข ้อมูลพรรณไม ้ในวรรณคดีไทย "พรรณพฤกษามหาจักรีสริ น
ิ ธร ๖๐
เสียงภาษาไทย: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์
บทความวิจัยเรือง Experiences and Hon’ne of Thai Teachers on
Collaboration with Japanese Teachers in Japanese Language and
Education : With a Special Reference to the “Accuracy-Focus” Views
of Teaching
บทความวิจัยเรือง “The Representation of Thai in Japanese Literature –
from Orientalist Gaze to Tourist Gaze”
บทความวิจัยเรือง “Self-disclosure of Japanese students and
international students : The effects of a collaborative activity in the
project work”
บทความวิจัยเรือง ปั จจัยแปรทีสําคัญทางสังคมและวัฒนธรรมอันส่งผลต่อการ
ใช ้ภาษากรณีการแปลของภาษาญีปุ่ นปั จจุบน
ั
บทความวิจัยเรือง "ข ้าวและถัวในวรรณกรรมญีปุ่ นโบราณ"
บทความวิจัยเรือง "Landscape Description in Shinobine Monogatari- A
Story of Two Love Stories
บทความวิจัยเรือง "Symbolic Function of Five Elements in Heian
Period's Literature : Tosanikki and Taketorimonogatari"
บทความวิจัยเรือง "ภาพลักษณ์ของสัตว์ในตํานานเทพญีปุ่ นในวรรณกรรมโคะ
จิก"ิ
บทความวิจัยเรือง"The Pragmatics of Kara : The Appropriate Usage of
Kara and Node for Learners of Japanese Language"
บทความวิจัย เรือง A synopsis of Mal Phonetics

ชือผู ้วิจัย
อ.ดร.ชุตม
ิ า ประกาศวุฒส
ิ าร
อ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนารัตน์
ผศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์ไพโรจน์
รศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง
ผศ.ดร.ณั ฐพร พานโพธิทอง
และ อ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดีผาสุข
ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ
อ.นํ าทิพย์ เมธเศรษฐ
อ.ดร.Reiko Ishibashi
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิราสมบัต ิ
ผศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
ผศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
ผศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
ผศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
อ.ดร.Takae Hagiwara
ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา

 ผลงานทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2553 จํานวน 102 รายการ ดังนี
บทความทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 22 รายการ
บทความทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 36 รายการ
ผลงานวิชาการอืนๆ ทีได้รับการตีพิมพ์ 44 รายการ
บทความวิชาการ/บทความวิจัย ทีได้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 22 รายการ
ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

ประเภทบทความ
01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

บรรณารักษ
ศาสตร์

01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

ปรัชญา

01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

ผู ้แต่ง
ผศ.ดร.
สมศักดิ ศรี
บริสท
ุ ธิสกุล
พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธิ
และจินดารัตน์
เบอรพันธุ์
รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

ชือเรือง
London BookFair 2010

พิมพลักษณ์
วารสารบรรณารักษ์ ศาสตร์ 30, 1
(มกราคม 2553): 9-22.

การประชุม Academic
Librarian 2: Singing in the
Rain Conference toward
Future Possibilities (LSR
2010)
ปทปริทัศน์หนั งสือ Tibetan
Buddhism&Modern
Physics

วารสารบรรณารักษ์ ศาสตร์ 30, 1
(มกราคม 2553): 1-8.

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี 38 ฉบับที
1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน 2552) ฉบับ
ความหลากหลายทางภาษาและ
วรรณกรรม (ตีพม
ิ พ์ปี 2553)

103
ภาควิชา
ประเภทบทความ
ภาษาตะวันตก 01. ตีพม
ิ พ์ใน
/ ฝรังเศส
วารสารระดับชาติ

ผู ้แต่ง
อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์

ภาษาตะวันตก
/ ฝรังเศส
ภาษาตะวันตก
/ ฝรังเศส

01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ
01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์
วรุณี อุดมศิลป

ภาษาตะวันตก 01. ตีพม
ิ พ์ใน
/ ฝรังเศส
วารสารระดับชาติ

อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์

ภาษาตะวันตก 01. ตีพม
ิ พ์ใน
/ ฝรังเศส
วารสารระดับชาติ

อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์

ภาษาตะวันตก 05. ตีพม
ิ พ์ใน
/ ฝรังเศส
วารสาร/บทใน
หนั งสือ ทัวไป,
ภาษา
03. ตีพม
ิ พ์ใน
ตะวันออก /
Proceeding
ญีปุ่ น
ระดับชาติ

พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์

ภาษา
ตะวันออก /
บาลี-สันสกฤต
ภาษา
ตะวันออก /
มาเลย์

02. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ
03. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับชาติ

บรรจบ บรรณ
รุจ ิ
อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

อัตลักษณ์ทางภาษาของชาว
ไทยมุสลิมเชือสายมลายูใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ภาษาไทย

01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

อ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

อาหาร:มิตท
ิ สั
ี มพันธ์กบ
ั
ประเพณีสวดพระมาลัย

ภาษาไทย

01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อามระดิษ

คําไทย - คําเทศ

ภาษาไทย

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับนานาชาติ

ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ปั ญหาการใช ้คําในการสือ
ความหมายของนั กศึกษา
ต่างชาติทเรี
ี ยนภาษาไทย

ภาษาไทย

ตีพม
ิ พ์ในหนั งสือ
รวมบทความทีมี
บรรณาธิการ
(edited volume)
03. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับชาติ

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

เปโมรา

ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์ และจิ
รันธรา ศรี
อุทัย.
อ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธี
ระโรจนารัตน์
และ ม.ร.ว.
กัลยา ดิงศภัทย
ิ ์

English Menus in Thai
Restaurants: Implications
for english Structural
Perspectives
การสร ้างแผนทีภูมภ
ิ าคทาง
ภาษาถินของประเทศไทย :
ึ ษาแนวแบ่งเขต
กรณีศก
ภาษาไทยถินกลาง

ภาษาอังกฤษ

ภูมศ
ิ าสตร์

01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

ผศ.ดร.อรรถ
ยา สุวรรณ
ระดา

ชือเรือง
ความสัมพันธ์แม่-ลูกในบท
กวี “กลินแดนไกล” ของโบด
แลร์
แม่ และโสเภณีในเรืองสัน
“แม่ก ้อนไขมัน”
มาดามโบวารี: เพศหญิง
เพศชาย ความตาย ชายชู ้

การตีความนิทานด ้วยจิต
ึ ษา หนู
วิเคราะห์: กรณีศก
น ้อยหมวกแดงของชาร์ลส์
แปร์โรต์
การตีความนิทานด ้วยจิต
ึ ษาหนู
วิเคราะห์ : กรณีศก
น ้อยหมวกแดงของชาร์ลส์
แปร์โรต์
"แม่ และโสเภณี ในเรืองสัน
"แม่ก ้อนไขมัน""
ข ้าวและถัวในวรรณกรรม
ญีปุ่ นโบราณ

พิมพลักษณ์
อ่าน ปี ท ี 2 ฉบับที 2 (ตุลาคมธันวาคม 2552): 136-138. (ตีพม
ิ พ์
ปี 2553)
อ่าน ปี ท ี 2 ฉบับที 3 (มกราคมมีนาคม 2553): 161-171.
วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ท ี 9
ฉบับที 1 (มกราคม - มิถน
ุ ายน
2552)*, หน ้า 49 - 82. * หมาย
เหตุ วารสารตีพม
ิ พ์แล ้วเสร็จ
ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที 38 ฉบับที
1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน 2552) ฉบับ
ความหลากหลายทางภาษาและ
ิ พ์ปี 2553)
วรรณกรรม (ตีพม
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที 38 ฉบับที
1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน 2552): 100117. (ตีพม
ิ พ์ปี 2553)
ใน อ่าน. ปี ท ี 2, ฉบับที 3 (มกราคมมีนาคม 2553): 160-171.
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย
ญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทยครังที 3
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 131-144.
รศ.ดร.ฉั นทนา จันทร์บรรจง
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิราสมบัต ิ
15-17 ตุลาคม 2552 (ตีพม
ิ พ์
กันยายน 2553)
ึ ษานานาชาติ ม.
วารสารพุทธศาสน์ศก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที 2
(2553): 15 หน ้า.
การสัมมนาทางวิชาการมุสลิมศึกษา
ประจําปี ๒๕๕๓ เรือง “มุสลิมใน
แผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทย
มุสลิมในการสร ้างสรรค์สงั คมไทย”
๒๙ กันยายน- ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ISSN 0857-037X ปี ท ี 26 ธันวาคม
2552 (ตีพม
ิ พ์ปี 2553)
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ISSN 0857-037X ปี ท ี 26 ธันวาคม
2552 (ตีพม
ิ พ์ปี 2553)
ใน ประมวลรายงานการสัมมนาทาง
วิชาการเรืองการสอนและการวิจัย
ภาษาไทยกับความสัมพันธ์ไทยญีปุ่ น เนืองในโอกาสครบรอบหกสิบ
ปี ของการก่อตังภาควิชาภาษาไทย
คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
โอซากา, กุมภาพันธ์ 2553.
ใน นามานุกรมวรรณคดีไทยชุด 2.
ศ.ดร.กุสม
ุ า รักษมณีและคณะ.
140-141. กรุงเทพฯ : มูลนิธส
ิ มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา, 2553.
CU-TU Conference Proceedings

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี 38 ฉบับที
1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน 2552) ฉบับ
ความหลากหลายทางภาษาและ
วรรณกรรม (ตีพม
ิ พ์ปี 2553)
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วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ประเภทบทความ
04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับนานาชาติ

ผู ้แต่ง
อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

ศิลปการละคร

01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร

ศิลปการละคร

05. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสาร/บทใน
หนั งสือ ทัวไป,
01. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

พรรัตน์ ดํารุง.

หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

อาจารย์แม่ช ี
วิมต
ุ ติยา

ชือเรือง
Hansel and Gretel in the
late 1980s: Their Food
Shortage and Migration
Experiences in The Land
of Chocolate and Banana:
Two Children Go to the
Foreign Land by Karin
Guendisch
กรณีละครนอก...คอก : ข ้อคิด
จากโครงการวิจัย “เรืองเก่า
เล่าใหม่ 2 - มหัศจรรย์ผจญ
ภัยเจ ้าชายหอย”
สีดา : เล่าเรืองของเรา
(ผู ้หญิง)
จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น
ภูมป
ิ ั ญญาและคุณค่า

พิมพลักษณ์
(Re)-reading Classics in
Children’s Litererature
International Seminar in
Children’s Literature, India

วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ “ความ
หลากหลายทางภาษาและวรรณกรรม”
ปี ท ี 38 ฉบับที 1 (มกราคม –
มิถน
ุ ายน 2552): 31-99.
ใน วิภาษา Magazine, ปี ท ี 3, ฉบับ
ที 8 (กุมภาพันธ์1-มีนาคม 15
2553).
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที 38 ฉบับที
1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน 2552) ฉบับ
ความหลากหลายทางภาษาและ
วรรณกรรม (ตีพม
ิ พ์ปี 2553)

บทความทีได้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 36 รายการ
ภาควิชา
ปรัชญา

ปรัชญา
ปรัชญา

ประเภทบทความ
ตีพม
ิ พ์ในหนั งสือ
รวมบทความทีมี
บรรณาธิการ
(edited volume)
04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับนานาชาติ
04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

ผู ้แต่ง
Suwanna
Satha-Anand
Soraj
Hongladarom
Soraj
Hongladarom

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

05. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสาร/บทใน
หนั งสือ ทัวไป

พรสรรค์ วัฒนาง
กูร.

ภาษา
ตะวันตก /
เยอรมัน

02. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

Pornsan
Watanangura

ภาษา
ตะวันตก /
สเปน

02. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

Pasuree
Luesakul

ชือเรือง
Traditional Thai
Buddhist Art and
Modern Challenges

พิมพลักษณ์
In Asian Aesthetics, edited by Ken-ichi
Sasaki, Kyoto and Singapore: Kyoto
University Press and National Singapore
University Press, 257-268.
Kant and Vasubandhu Cultivating Personhood: Kant and Asian
on the" Transcendent Philosophy 2010: 700-705.
Self"
Imagining the Lives
Xenotransplantation: Ethical, Legal,
of Aminals: A Look at Economic, Social, Cultural and Scientific
Xenotransplantation Background. Vol 5. 2010.
and its Ethical
Remifications
Community
Translation and Interpretation in a MultiInterpreters:A
lingual Context The First International
Survey of Needs
Conference on Translation and
and Expectations in
Interpretation,organized by the
the Thai Context
Chalermprakiat centre of Translation and
Interpretation, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University,Bangkok 1-3
November 2010 140-145
Germanistik und
Ernest W.B. Hess-Lüttich / Peter
Deutschunterricht in Colliander and Ewald Reuter, Cross
Thailand definieren
Cultural Communication, Wie man vom
sich neu
‘Deutschen leben? – Zur Praxisrelevanz
der interkulturellen Germanistik,
สํานั กพิมพ์ Peter Lang, 293-309, 2010.
The Beginning of a
The Journal of the Royal Institute of
New Era in ThaiThailand, Vol.1, 5 December 2009, The
European Relations: Relevance of Arts and Science in the
King Chulalongkorn, Modern World, 1-20
the First “Honourary
European”
La mujer en la
Alba de América, Vol. 29, No. 55 – 56
“periferia”: las
(July), 549-556
fronteras borradas
entre Argentina y
Tailandia
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ภาษา
ตะวันตก /
สเปน

ประเภทบทความ ผู ้แต่ง
04. ตีพม
ิ พ์ใน
อ.เพ็ญพิสาข์
Proceeding
ศรีวรนารถ
ระดับ
นานาชาติ

ภาษา
ตะวันออก /
เกาหลี

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

Supaporn
Boonrung

ภาษา
ตะวันออก /
จีน

03. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

รศ. ดร. พัชนี
ตังยืนยง

ภาษา
ตะวันออก /
จีน

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ
ตีพม
ิ พ์ใน
หนั งสือรวม
บทความทีมี
บรรณาธิการ
(edited
volume)
04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

รศ. ดร. พัชนี
ตังยืนยง

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

Takae
Hagiwara

Takae
Hagiwara

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

Takae
Hagiwara

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

02. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

02. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ
04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

Reiko Ishibashi
Saowalak
Suriyawongpai
sal

ชือเรือง
Análisis contrastivo
de los refranes de
dos mundos:
refranes españoles
– refranses
tailandeses
태국인 학습자의
한국어 요청 화행
연구 (A study of
request speech act
of Thai Korean
learners
Tang Poetry and the
Reproduction of
Nation-Building
Ideology in Chinese
Society
Chinese War Poetry
of the Tang
Dynasty: A
Discursive Study
The Pragmatics of
Kara: The Appropriate
Usage of Kara and
Node for Learners of
Japanese Language.

พิมพลักษณ์
Interlingüística XXI Emma Bahíllo
Sphonix-Rust, Beatriz Burgos
Cuadrillero, Ana María Iglesias Botrán
Valladolid Universidad de Valladolid 453
- 464

The Implicit
Meanings of
Dakara: From a
Conjunctive
Expression to a
Pragmatic Marker.
Usage of Japanese
Conjunctive
Expressions and
Speaker’s Mind in
Scenarios: What do
Speakers Intend to
Communicate?
Symbolic Function of
Five Elements in
Heian Period’s
Literature: Tosanikki
and
Taketorimonogatari
Noticing the errors
and repairs in JFL
learners’ writings
Kaigai ni okeru
kanbun kyouiku kongo no tenbou to
kadai : jisshi houkoku
Tai - (Kanbun
Education OverseasProspectives and
Challenges : Report
from Thailand)

International Conference on Japanese
Language Education 2010

Proceedings of the Korean Society of
Bilingualism, 36-44

Asian Review Vol. 23(2010) pp.

3-27

The 2nd International Conference on
Literature and Compararative Literature
August 18-19, 2010 1-7
The 20th OPI Anniversary
Commemorative Papers & Proceedings,
edited by Kaneniwa, Kumiko et al.
Kanagawa: Rakuyo Publishing, 132-147

International Symposium on Japanese
Studies in Thailand 2010

Shirin: Journal of Graduate School of
Letters ,Osaka University Vol.47(April
2010): 1-15.

The Japan Foundation JapaneseLanguage Education Bulletin, vol.7, 1120
Kaigai no gakusei wo taishou to suru
kanbun kyouiku (Kanbun Education for
Overseas Students)September 9-10,
2010Nishougakusha daigaku Nihon
kanbun kyouiku kenkyuu puroguramu
(Nishogakusha University’s Japanese
Kanbun Education and Research
Program)
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ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

ประเภทบทความ ผู ้แต่ง
02. ตีพม
ิ พ์ใน
นํ าทิพย์ เมธ
วารสารระดับ
เศรษฐ
นานาชาติ

ชือเรือง
The Representation
of Thailand in
Japanese Literature:
From Orientalist Gaze
to Tourist Gaze
อรรถยา สุวรรณ Symbolic Function of
ระดา
Five Elements in
Heian Period's
Literature: Tosanikki
and
Taketorimonogatari
เสาวลักษณ์
The Parent-Child
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล Image in Noh Plays

พิมพลักษณ์
In International Institute of Language
and Culture Studies, Ritsumeikan
University 21,3 (March 2010): 5-16.

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

02. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

In Shirin :Journal of Graduate School of
Letters,Osaka University, Vol.47(April
2010):1-15.

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

05. ตีพม
ิ พ์ใน
วารสาร/บทใน
หนั งสือ ทัวไป

ชมนาด ศีตส
ิ าร

ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

Kanokwan
Laohaburanaki
t KATAGIRI

ภาษาไทย

ตีพม
ิ พ์ใน
หนั งสือรวม
บทความทีมี
บรรณาธิการ
(edited
volume)

Sukanya
Sujachaya

ภาษาศาสตร์

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

Luangthongku
m, T.

ภาษาศาสตร์

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

Luangthongku
m, T.

ภาษาศาสตร์

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

Pittayawat
Pittayaporn

Beliefs and Rituals
about the Chicken
in Various Ethnic
Groups in Chiangrai
“Nihonjin Kyoushi to
Kyoudou Shita Taijin
Kyoushi no Taiken to
Honne: “Seikakusa”
Juushi no Shidouhou
o Chuushin ni”
(Experiences and
Hon’ne of Thai
Teachers on
Collaboration with
Japanese Teachers in
Japanese Language
and Education : With
a Special Reference to
the “Accuracy-Focus”
Views of Teaching)
written in Japanese
Myth as Supportive
Evidence for
Chicken
Domestication

"Language change
without collision: A
glimpse at linguistic
diversity in northern
Thailand and
southern Laos."
"Language change
without collision: A
glimpse at linguistic
diversity in northern
Thailand and
southern Laos."
Establishing relative
chronology of
Palaung sound
changes using Tai
loanwords

In Globalization, Localization and
Japanese Studies in the Asia - Pacific
Region proceedings published by
international research center for
japanese studies, kyoto, 2010.
In Chickens and Humans in Thailand:
Their Multiple Relationships and
Domestication, The Siam Society,
Bangkok, March,2010.
Osaka University Forum 2009,
published by Osaka University
Forum2009 Committee, 7 pages

218-249. In Chickens and Humans in
Thailand : Their Multiple Relationships
and Domestication H.R.H Prinncess
Maha Chakri Sirindhorn, The Siam
Society under Royal Patronage
Bangkok, Thailand.
H.R.H.Prince Akishinonomiya Fumihito
Procedia - Social and Behavioral
Sciences. Volume 2, Issue 5 (2010):
Pages 6846-6857.

Procedia - Social and Behavioral
Sciences. Volume 2, Issue 5 (2010):
Pages 6846-6857. Scopus ISSN:
18770428 DOI:
10.1016/j.sbspro.2010.05.035
Mon-Khmer Studies. Vol 39. 2010.
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ภาควิชา
ประเภทบทความ ผู ้แต่ง
ภาษาศาสตร์ 04. ตีพม
ิ พ์ใน
Theeraporn
Ratitamkul
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ
ภาษาศาสตร์ 04. ตีพม
ิ พ์ใน
Kingkarn
Proceeding
Thepkanjana
ระดับ
นานาชาติ
ภาษาศาสตร์ 04. ตีพม
ิ พ์ใน Theraphan LProceeding
Thongkum,
ระดับ
Chommanad
นานาชาติ
Intajamornrak,
Kanitha
Phutthasatien,
Yupaporn
Huadsiri,
Supaporn
Phalipat
ภาษาศาสตร์ 04. ตีพม
ิ พ์ใน
Kingkarn
Thepkanjana
Proceeding
ระดับ
and Satoshi
นานาชาติ
Uehara
ภาษาอังกฤษ

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์ และ
ปราณี พุม
่ บาง
ป่ า

ภาษาอังกฤษ

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

Mattanee
Palungtepin

ภูมศ
ิ าสตร์

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจ
นารัตน์ (หลัก)
และ กัลยา ติงศ
ภัทย์ (ร่วม)

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

อ.ดร. แพร จิตติ
พลังศรี

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

04.ตีพม
ิ พ์ใน
วารสาร
นานาชาติ

Siriporn
Sriwarakan

ศูนย์การแปล
และการล่าม
เฉลิมพระ
เกียรติ คณะ
อักษรศาสตร์

04. ตีพม
ิ พ์ใน
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

อ.ดร. ทองทิพย์
พูลลาภ

ชือเรือง
Referential choices
in narratives of 4year-old Thaispeaking children
Ditransitive
constructions in
Thai

พิมพลักษณ์
Manusaya: Journal of Humanities.
Special Issue 9. 2010.

A synopsis of Mal
phonetics

Journal of Southeast Asian Linguistics
Society. 2010.

Syntactic and
semantic
discrepancies among
the verbs for 'kill' in
English, Chinese and
Thai
A Study of Translation
of Dummy Subject It in
Informative
Texts: Case Studies of
the Thai Version of the
Undercover Economist
and the Logic of Life
A Case Study of Thai
Undergraduates
Learning English
through the Blending
of Classroom
Instruction with
Electronic Discussion
Boards
A Geographical
Look at the Word
Geography of
Thailand
Paratext as a Site of
the Struggle for
Distinction:
Nineteenth-Century
Orientalist
Translations of

Studies in Ditransitive Contructions: A
conparative Handbook. 2010: 409-426.

Proceedings of the 24th Pacific Asia
Conference on Language, Information
and Computation, ((PACLIC) 4-7
November 2010, Tohoku University
First International Conference in
Translation and Interpretation:
Transalation and Interpretation in
Multilingual Context

NIDA Journal of Language and
Communication. Vol 15. No.16. 2010.

In Proceeding Conference the Asian
Conference on the Arts and Humanities
(ACAH) 2010, held by the International
Academic Forum (IAFOR) at the Ramada,
Osaka, Japan, June 18-21,2010.
The 2nd International Conference on
Literature and Comparative Literature
18-19 August, 2010.

Śakuntalā

Rattlings from the
gender prison: A look
at contemporary
Indian children’s
literature
Community
Interpreters: A
Survey of Needs
and Expectation in
the Thai Context

ASIAN REVIEW
Vol.23, 2010

The First International Conference on
Translation and Interpretation:
Translation and Interpretation in a
Multilingual Context (ICTI Thailand
2010) 1-3 November 2010. pp. 140-145
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ผลงานวิชาการอืนๆ ทีได้ รับการตีพมิ พ์ 44 รายการ
ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

ประเภทผลงาน
02. บทความ
วิชาการ

ผู ้แต่ง
พิมพ์รําไพ เปรม
สมิทธิ

ชือเรือง
การจัดการห ้องสมุด

บรรณารักษ
ศาสตร์

02. บทความ
วิชาการ

จินดารัตน์ เบอร
พันธุ์

การจัดบริการ
สารนิเทศ

บรรณารักษ
ศาสตร์

02. บทความ
วิชาการ

อรนุช เศวตรัตน
เสถียร

การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

บรรณารักษ
ศาสตร์

02. บทความ
วิชาการ

อรนุช เศวตรัตน
เสถียร

ผู ้ใช ้และความต ้องการ
สารสนเทศ

บรรณารักษ
ศาสตร์

02. บทความ
วิชาการ

ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

การใช ้เทคโนโลยีใน
งานสารสนเทศ

บรรณารักษ
ศาสตร์

02. บทความ
วิชาการ

พิมพ์รําไพ เปรม
สมิทธิ

บรรณารักษ
ศาสตร์

02. บทความ
วิชาการ

พิมพ์รําไพ เปรม
สมิทธิ

ปรัชญา

01. หนั งสือ –
ตํารา
01. หนั งสือ –
ตํารา
02. บทความ
วิชาการ

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์
อ.ดร.ศิรประภา
ชวะนะญาณ

"ประเด็นสาระหลักที
2: ระเบียบวิธวี จิ ัยทาง
สารสนเทศศาสตร์."
หน ้า 27- 38.
"ประเด็นสาระหลักที
3: การวิจัยเกียวกับ
ผู ้ใช ้สารสนเทศ." หน ้า
39-56.
ปรัชญาภาษา

ปรัชญา

05. งานแปล

ปรัชญา

หนั งสือรวม
บทความ

สุวรรณา (วงศ์ไว
ศยวรรณ) สถา
อานั นท์
Soraj
Hongladarom
(ed.)

ปรัชญา

หนั งสือรวม
บทความ

ปรัชญา

หนั งสือรวม
บทความ

ภาษาตะวันตก
/ ฝรังเศส
ภาษาตะวันตก
/ เยอรมัน

01. หนั งสือ –
ตํารา
01. หนั งสือ –
ตํารา

ปรัชญา
ปรัชญา

ตรรกวิทยาสัญลักษณ์
การให ้เหตุผล
สนั บสนุนความเชือ
(Epistemic
Justification)
เยิรเงาสลัว

Genomics and Bioethics:
Interdisciplinary
Perspectives,Technologies,
Advancements
Soraj
Body and Mind:
Hongladarom
Perspectives from
(ed.)
Religion and Science
Soraj
Proceedings of the
Hongladarom
Third Asia-Pacific
(ed.)
Computing and
Philosophy Conference
อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ
ปมเอดิปัสในนิทาน
มานิตย์
แปร์โรต์
พรสรรค์ วัฒนางกูร. ไวยากรณ์และการใช ้
ภาษาเยอรมันสําหรับ
ผู ้เรียนไทย Grammatik
und Gebrauch der
deutschen Sprache
für Thai-Lerner

พิมพลักษณ์
ชุดฝึ กอบรมบรรณารักษ์ โครงการยกระดับ
คุณภาพครูทังระบบตามแผนปฏิบัตก
ิ าร
ไทยเข ้มแข็ง 1-68, กรุงเทพฯ : คณะครุ
ศาสตร์ จุฬา, 2553.
ชุดฝึ กอบรมบรรณารักษ์ โครงการยกระดับ
คุณภาพครูทังระบบตามแผนปฏิบัตก
ิ าร
ไทยเข ้มแข็ง 155-182, กรุงเทพฯ : คณะ
ครุศาสตร์ จุฬา, 2553.
ชุดฝึ กอบรมบรรณารักษ์ โครงการยกระดับ
คุณภาพครูทังระบบตามแผนปฏิบัตก
ิ าร
ไทยเข ้มแข็ง 69-150, กรุงเทพฯ : คณะครุ
ศาสตร์ จุฬา, 2553.
ชุดฝึ กอบรมบรรณารักษ์ โครงการยกระดับ
คุณภาพครูทังระบบตามแผนปฏิบัตก
ิ าร
ไทยเข ้มแข็ง 139-154, กรุงเทพฯ : คณะ
ครุศาสตร์ จุฬา, 2553.
ชุดฝึ กอบรมบรรณารักษ์ โครงการยกระดับ
คุณภาพครูทังระบบตามแผนปฏิบัตก
ิ าร
ไทยเข ้มแข็ง 183-240, กรุงเทพฯ : คณะ
ครุศาสตร์ จุฬา, 2553.
แนวการศึกษาชุดวิชา 13902 การวิจัยและ
ระเบียบวิธวี จิ ัยขันสูงทางสารสนเทศ
ศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช, 2553.
แนวการศึกษาชุดวิชา 13902 การวิจัยและ
ระเบียบวิธวี จิ ัยขันสูงทางสารสนเทศ
ศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช, 2553
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.
[ออนไลน์] เข ้าถึงได ้จาก : สารานุกรม
ปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป สกว.สนั บสนุน
โครงการ<http://www.philospedia.net/
epistemic%20justification.html>
ปรับปรุง 10/02/53
In Praise of Shadows, By Jun’ichiro
Tanizaki, Bangkok: Openbooks, 2553.
(ตีพม
ิ พ์ครังที 3)
Hershey, PA: IGI Global, 2010.

Bangkok: Thousand Stars Foundation
Press, 2010.
Newcastle, UK: Cambridge Scholars
Publishing, 2010.
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2553.
กรุงเทพฯ : สํานั กพิมพ์จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553. (621 หน ้า)
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ภาควิชา
ประเภทผลงาน
ภาษาตะวันตก 01. หนั งสือ –
/ เยอรมัน
ตํารา

ผู ้แต่ง
พรสรรค์ วัฒนาง
กูร และ ทศพร กสิ
กรรม.

ภาษาตะวันตก
/ เยอรมัน
ภาษาตะวันตก
/ เยอรมัน

วิลต
ิ า ศรีอฬ
ุ าร
พงศ์
ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

01. หนั งสือ –
ตํารา
03. บทความ
วิจัย

ภาษาตะวันตก 03. บทความ
/ เยอรมัน
วิจัย

ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

ภาษาตะวันตก 03. บทความ
/ เยอรมัน
วิจัย

ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

ภาษาตะวันตก 03. บทความ
/ เยอรมัน
วิจัย

Wilita
Sriuranpong
(ร่วมกับChristian
Körner)

ภาษาตะวันตก 05. งานแปล
/ สเปน

อ.ภาสุร ี ลือสกุล

ภาษาตะวันตก 01. หนั งสือ –
/ อิตาเลียน
ตํารา

หนึงฤดี โลหผล

ภาษาตะวันตก 05. งานแปล
/ อิตาเลียน

หนึงฤดี โลหผล

ภาษา
ตะวันออก /
เกาหลี
ภาษา
ตะวันออก /
จีน

สุภาพร บุญรุง่
(และสิทธินี ธรรม
ชัย)
สุรย
ี ์ ชุณหเรือง
เดช (ร่วมกับมนต์
ชัย แซ่เตีย, สุชา
ทิพย์ อัมพรดนั ย,
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี)

01. หนั งสือ –
ตํารา
01. หนั งสือ –
ตํารา

ชือเรือง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรสยามกับ
ราชสํานั กยุโรปใน
เอกสารการเสด็จ
ประพาสยุโรปครังแรก
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั พ.ศ. 2440
(348 หน ้า)
วากยสัมพันธ์
ภาษาเยอรมัน
Frauenemanzipation
in Christa Wolfs
Roman Kassandra
und Ingeborg
Bachmanns Roman
Malina
Frauenbilder in Max
Frischs Romanen:
Stiller,Mein Name
sei Gantenbein und
Montauk

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ ายวิจัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553

ภาษาจีนเพือการ
พาณิชย์ Chinese for
Commerce

กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.

กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2553.
TDLV-Forum 13-2009-2010 (วารสาร
สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย)
สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย
บรรณาธิการ ดร.นรเศรษฐ์ แก ้ววิภาส ดร.
อารตี แก ้วสัมฤทธิ Herr Claudio Kasperl
Frau Katina Klanhardt หน ้า 6-21
TDLV-Forum 13-2009-2010 (วารสาร
สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย)
สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย
บรรณาธิการ ดร.นรเศรษฐ์ แก ้ววิภาส ดร.
อารตี แก ้วสัมฤทธิ Herr Claudio Kasperl
Frau Katina หน ้า 22-37
Romantische Elemente TDLV-Forum 13-2009-2010 (วารสาร
in Michael Endes
สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย)
Phantastischen Kinder- สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย
und Jugendromanen: บรรณาธิการ ดร.นรเศรษฐ์ แก ้ววิภาส ดร.
Jim Knopf und Lukas
อารตี แก ้วสัมฤทธิ Herr Claudio Kasperl
der Lokomotivfuhrer, Frau Katina Klanhardt
Momo umd Die
undendlicheGeschichte
Kontrastive Analyse
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Thai –Deutsch
Ein internationales Handbuch, edited
by Hans-Jürgen Krumm, Christian
Fandrych, Britta Hefeisen, Claudia
Riemer, Berlin/ New York:
Walter de Gruyter, 705-711.
สุดขอบโลกทีฟิ นส
ิ แตร์ กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์ผเี สือ, 2553.
เร (Finisterre แต่งโดย
María Rosa Lojo)
๑๔๐ ปี ความสัมพันธ์
จัดพิมพ์โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
ไทย-อิตาลี ภราดามหา กรุงโรม
มิตร ไทย-อิตาลี (140
Anni di Relazioni
Italo-Thailandesi.
Buon Fratello e
Amico. ThailandiaItalia)
ยูลส
ิ ซิส มัวร์ กุญแจดอก กรุงเทพฯ : สํานั กพิมพ์แพรวเยาวชน,
หลัก (Ulysses Moore: 2553.
La prima chiave โดย
Pierdomenico
Baccalario)
พจนานุกรมเกาหลีกรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์นครเขษมบุค
๊ สโตร์,
ไทย
2553.
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ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น
ภาษา
ตะวันออก /
ญีปุ่ น

ประเภทผลงาน
01. หนั งสือ –
ตํารา

ผู ้แต่ง
อรรถยา สุวรรณ
ระดา

ชือเรือง
เรียนรู ้ตํานานเทพญีปุ่ น
จากวรรณกรรมโคะจิก ิ

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : สํานั กพิมพ์จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.

01. หนั งสือ –
ตํารา

Shigeki IWAI

Tokyo, Japan: Kadokawa Gakugei
Shuppan Co., 2010.

ภาษา
ตะวันออก
บาลีสันสกฤต
ภาษา
ตะวันออก
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก
เวียดนาม
ภาษา
ตะวันออก
เวียดนาม

/

01. หนั งสือ –
ตํารา

Prapod
Assavavirulha
karn

/

01. หนั งสือ –
ตํารา

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

/

01. หนั งสือ –
ตํารา

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

01. หนั งสือ –
ตํารา

มณทิรา ราโท

/

Nihonjin no Jigazou:
Ninomiya
Kinjirou(Self-Portrait
of Japanese:
Kinjirou NINOMIYA)
The Ascendancy of
Theravada
Buddhism in
Southeast Asia
บทสนทนาภาษาไทยมลายูปาตานีเพือการ
สือสาร
พจนานุกรมภาพ
ภาษาไทย-มลายูปา
ตานี-มลายูกลาง
ภาษาเวียดนามเพือ
การสือสาร

01. หนั งสือ –
ตํารา

มณทิรา ราโท

/

ภาษาไทย

01. หนั งสือ –
ตํารา

ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ

ภาษาไทย

01. หนั งสือ –
ตํารา
01. หนั งสือ –
ตํารา
01. หนั งสือ –
ตํารา

ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ
ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ และคนอืนๆ
ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ และคนอืนๆ

ภาษาไทย

01. หนั งสือ –
ตํารา

ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ และคนอืนๆ

ภาษาไทย

01. หนั งสือ –
ตํารา
04. งานวิจัย

ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ และคนอืนๆ
ปรมินท์ จารุวร.

ภาษาศาสตร์

01. หนั งสือ –
ตํารา

วิโรจน์ อรุณมานะ
กุล

ศูนย์การแปล
และการล่าม
เฉลิมพระ
เกียรติ คณะ
อักษรศาสตร์

05. งานแปล

อ.ดร. ทองทิพย์
พูลลาภ

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย

วรรณกรรมเวียดนาม
หลังปี ค.ศ. 1975:
พลวัตและการ
เปลียนแปลง
อ่านโองการแช่งนํ า
ฉบับวิเคราะห์และถอด
ความ
อ่านลิลต
ิ พระลอ ฉบับ
วิเคราะห์และถอดความ
ภาษาไทยทีบกพร่อง
ต ้องแก ้ไข พิมพ์ครังที 1
วรรณคดีวจิ ักษ์ ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี 1ฉบับ
ปรับปรุง พิมพ์ครังที 1
และ 2(หลักสูตรปี 2551)
วรรณคดีวจิ ักษ์ ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี 4 พิมพ์
ครังที 1ฉบับปรับปรุง
(หลักสูตรปี 2551)
นามานุกรมวรรณคดี
ไทย ชุดที 2
รายงานการวิจัย เรือง
พลวัตของการสวดอ่าน
วรรณกรรมเรืองพระ
มาลัย: การศึกษา
เปรียบเทียบการสวด
พระมาลัยทีจังหวัด
กาญจนบุรแ
ี ละชลบุร ี
ภาษาศาสตร์
คลังข ้อมูล: หลักการ
และการใช ้
No Dhammadhipateyya
No Democracy(แปล
จาก ธรรมาธิปไตยไม่มา
จึงหาประชาธิปไตยไม่
เจอ (จุดบรรจบ:
รัฐศาสตร์ กับ
นิตศ
ิ าสตร์) ของพระ
พรหมคุณาภรณ์

Chiang Mai: Silkworm Books, 2010.

กรุงเทพฯ : มูลนิธเิ อเชีย, 2553.
กรุงเทพฯ : มูลนิธเิ อเชีย, 2553.
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553.
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553.
กรุงเทพฯ : องค์การค ้าของคุรส
ุ ภา. 2553

กรุงเทพฯ : องค์การค ้าของคุรส
ุ ภา. 2553

กรุงเทพฯ: นานมีบค
ุ๊ ส์พับลิเคชัน, 2553
กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.

กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2553.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2553.

111

2.2.5 ดานบริการวิชาการ
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ 40 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 4,536 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 5 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 1,187 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้นี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึงมีผรู ้ ับบริ การ
1,500 คนได้รับบริ การงานแปล 1,302 งาน
โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ 40 โครงการ
ลําด ับ

ชือโครงการ

ระยะเวลา

จํานวน
ผูร้ ับบริการ

1

บริการงานแปลและงานล่าม*

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

1500

2

อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 52

12 ต.ค.-18 ธ.ค. 52

52

3

อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 52

17 ต.ค.-26 ธ.ค.52

109

4

อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 52

17 ต.ค.-26 ธ.ค.52

41

5

อบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 52

17 ต.ค.-26 ธ.ค.52

16

6

อบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 52

12 ต.ค.-26 ธ.ค.52

84

7

อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 52

17 ต.ค.-26 ธ.ค.52

51

8

อบรมภาษาญีปุ่ นสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 52

17 ต.ค.-26 ธ.ค.52

33

9

อบรมภาษามาเลย์สําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 52

17 ต.ค.-26 ธ.ค.52

7

10

อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการสือสาร ปลายปี 52

12 ต.ค.-16 พ.ย. 52

12

11

อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการนํ าเสนองาน ปลายปี 52

17 ต.ค.-14 พ.ย.52

9

12

อบรมการแปลและตรวจแก ้ต ้นฉบับ

31 ต.ค. 52 - 23 ม.ค. 53

30

13

อบรมอาจารย์ผู ้สอนภาษาอังกฤษมิตใิ หม่ของการใช ้คลังข ้อมูล
ภาษาเพือการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาอังกฤษ

19 ต.ค. 52

43

14

อบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ รุน
่ ที 1/2553*

18 ม.ค.53-7 ก.พ. 54

270

15

อบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ รุน
่ ที 2/2553*

31 พ.ค. 53-22 มิ.ย. 54

270

16

อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 53

18 ม.ค. - 24 มี.ค. 53

41

17

อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 53

23 ม.ค. - 27 มี.ค. 53

91

18

อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 53

23 ม.ค. - 27 มี.ค. 53

26

19

อบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 53

23 ม.ค. - 27 มี.ค. 53

9

20

อบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 53

18 ม.ค. - 27 มี.ค. 53

57

21

อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 53

23 ม.ค. - 28 มี.ค. 53

46

22

อบรมภาษาญีปุ่ นสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 53

23 ม.ค. - 27 มี.ค. 53

15

23

อบรมพืนฐานไวยากรณ์องั กฤษ ต ้นปี 53

23 ม.ค. - 8 พ.ค. 53

22

24

อบรมภาษาจีนเพือการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ BCT

2 - 19 มี.ค. 52

16

25

เตรียมอังกฤษ

8 - 19 มี.ค. 53

4
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ลําด ับ

ชือโครงการ

ระยะเวลา

จํานวน
ผูร้ ับบริการ

22 มี.ค.-30 มิ.ย. 53

8

19 เม.ย. - 11 พ.ค. 53

53

26 - 30 เม.ย. 53

55

26

อบรมภาษาไทยสําหรับผู ้บริหารชาวต่างประเทศของโรงแรมสยาม
เคมปิ นสกี

27

ภาษาหน ้าร ้อนทีอักษรจุฬา

28

โครงการอบรมครูภม
ู ศ
ิ าสตร์ (ครังที 3) เรือง เทคโนโลยีทาง
ภูมศ
ิ าสตร์ : ความรู ้เบืองต ้นเพือการเรียนการสอนระดับมัธยม

29

อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 53

14 มิ.ย. - 23 ส.ค. 53

48

30

อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 53

19 มิ.ย. - 28 ส.ค. 53

65

31

อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 53

19 มิ.ย. - 28 ส.ค. 53

46

32

อบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 53

14 มิ.ย. - 28 ส.ค. 53

67

33

อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 53

19 มิ.ย. - 29 ส.ค. 53

23

34

อบรมภาษาญีปุ่ นสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 53

19 มิ.ย. - 28 ส.ค. 53

12

35

อบรมพืนฐานไวยากรณ์องั กฤษ กลางปี 53

19 มิ.ย. - 2 ต.ค. 53

33

36

อบรมภาษาไทยสําหรับผู ้บริหารชาวต่างประเทศ

22 มิ.ย. - 27 ก.ค. 53

1

37

อบรมการสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ

7 - 29 ส.ค. 53

39

38

อบรมภาษาบาลีพนฐานสํ
ื
าหรับการอ่านบทสวดมนต์

4-25 ก.ย. 53

20

39

อบรมภาษาไทยสําหรับนั กศึกษามหาวิทยาลัยไดโต บุงกะ

27 ก.ย.-14 ต.ค. 53

12

40

โครงการละครประจําภาคต ้น ปี การศึกษา 2553 เรือง "มหาวิทย์
ทะลาย (เดอะไม่มวิ สิเคิล)" กํากับการแสดงโดย อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์ **

13-29 ส.ค.53

1200

4,536 คน

รวม

โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 5โครงการ
ลําดับ

ชือโครงการ

ระยะเวลา

1

โครงงานบรรยายพิเศษ “สาวชาวนา: เรียนละครออนไลน์”Nogyo
Shojyo: Performing Arts Education in the Global Space การ
บรรยาย โดย อาจารย์ Hideki Noda การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร โดย
อาจารย์นก
ิ ร แซ่ตงั และชมการถ่ายทอดสดละครเวที สาวชาวนา และการ
เสวนาหลังละครผ่านอินเตอร์เน็ ตจากประเทศญีปุ่ น
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การออกแบบเสือผ ้าละคร การแสดง และ
นาฏยศิลป์ โดยวิทยากรชาวญีปุ่ น คุณเรียวโกะ ทาคามิ คุณชิงโง โทคิฮ ิ
โระ และ คุณฮานะ ซาเองูซะ
โครงงานบรรยายพิเศษ “Spicy, Sour and Sweet: เรียนละคร
ออนไลน์” ถ่ายทอดสัญญาณการแสดง ด ้วยระบบอินเตอร์เน็ ตจาก
ประเทศญีปุ่ น
โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ (CHULALONGKORN
UNIVERSITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2010) ภาคต ้น
2553
ิ
เทศกาลงาน "แหวกม่านการละคร" เสนอผลงานด ้านการละครของนิสต
ทีเรียนรายวิชาปฏิบต
ั ท
ิ ังระดับปริญญาโท และ ตรี เช่น กํากับการแสดง
การแสดง เขียนบท ฯลฯ (ภาคต ้น 2553)

8,29 ต.ค. 52

2
3
4
5

รวม

จํานวน (คน)
105

3 - 4 ธ.ค. 52
62
13-14 ส.ค. 53
70
16 ส.ค. - 3 ก.ย.
53

700

11-12 ต.ค. 53อา
250

1,187 คน
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2.2.6 ดานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 4 สัญญา
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่ วมมือ สร้างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือม
ความสัมพันธ์ ฯลฯ อาจารย์ 12 คน ไปเจรจาสร้างความร่ วมมือ 11 ครัง
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนจากต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่ วมมือ สร้างกิจกรรมความร่ วมมือ
เชือมความสัมพันธ์ ฯลฯ 17 รายการ
 ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนจากต่างประเทศเดินทางมา เพือวิจยั หรื อร่ วมกิจกรรมวิชาการ 47 รายการ
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 24 คน
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 6 คน
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่ างประเทศทีมีสัญญาความร่ วมมือระดับคณะ 4 สั ญญา
No.
1

University/Association
Kyoto Notre Dame
University

Date of Signing Expiry Date
7 ธ.ค.2552
7 ธ.ค.2554

Validity
3 years

2

Waseda University

18 ธ.ค. 2552

18 ธ.ค.2556

5 years

3

Communication
Univesity of China

21 ม.ค.2549

22 ม.ค.2553

5 years

4

มหาวิทยาลัย
Nottingham Trent

ส.ค. 2553

ก.ค. 2556

3 years

Activities
Following terms and conditions
concerning the implementation of
an academic program for the
visiting international students
Following reciprocal student
exchange program based upon
principles of mutual benefit
Agree to encourage academic
cooperation through study in
furtherance of the advancement of
learning
ความร่วมมือทางด ้านวิชาการและการ
ิ
แลกเปลียนนิสต

ผู้บริหาร/ผู้แทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่ วมมือ สร้ างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือมความสั มพันธ์ ฯลฯ อาจารย์ 12 คน ไป
เจรจาสร้ างความร่ วมมือ 11 ครัง
ภาควิชา

ชืออ.

ชือการประชุม

ศูนย์การแปลฯ ศ.ถนอมนวล โอเจริญ
อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณหเรืองเดช
อ.ดร.หนึงหทัย แรง
ผลสัมฤทธิ

ดูงานด ้านการสอนและ
ทดสอบวิชาชีพล่ามและ
เชือมสัมพันธ์ไมตรี

ศิลปการละคร

เจรจาธุรกิจเชิงวิชาการใน
นามคณะผู ้บริหารสถาบัน
ไทยศึกษา จุฬาฯ "โครงการ
วิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติ
เพือการพัฒนาสังคมไทย"

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ประเทศ

หน่วยงานทีจัด/เยือน

วันเวลาทีจัด

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

ญีปุ่ น
และ
เกาหลี

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

7-15 พ.ค.
52
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ภาควิชา

ชืออ.

ชือการประชุม

ประเทศ

หน่วยงานทีจัด/เยือน

วันเวลาทีจัด

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
อ.ดร.ธนาพล ลิมอภิชาต
อ.ดร.วิลลา วิลย
ั ทอง
อ.ดร.วาสนา วงศ์สรุ วัฒน์

จีน

ได ้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
ให ้ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์

4–11
ก.ค.52

ภาษา
ตะวันออก

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิ
รุฬหการ

เยอรมนี

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือ
กับสถาบันต่าง ๆ ที
เกียวข ้องกับงานวิจัยไทย
ศึกษา

จีน

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ตราภรณ์

อินโดนี
เซีย

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ภาษาไทย

รศ.สุจต
ิ รา จงสถิตย์
วัฒนา

ได ้รับมอบหมายจากรอง
อธิการบดีให ้เข ้าร่วมประชุม
The 3rd Meeting on
Mobility Programme in
Indonesia-MalaysiaThailand ในฐานะตัวแทน
ของมหาวิทยาลัย เพือหารือ
และเตรียมการดําเนิน
โครงการแลกเปลียน
นั กศึกษาระหว่างกัน
โครงการเจรจาทางธุรกิจเพือ
สร ้างความร่วมมือทาง
วิชาการประเทศจีน
เจรจาความร่วมมือด ้านการ
วิจัยและวิชาการระหว่าง
สถาบันไทยศึกษากับ
Zhejiang Gongshang
University

มหาวิทยาลัย LMU
(Ludwig-MaximiliansUniversitat Munchen)
หลักสูตรการจัดการทาง
วัฒนธรรม บัณฑิต
วิทยาลัย
Centre of Buddhist
Studies, The
University of Hong
Kong และ Zhejiang
Gongshang University
Centre of Buddhist
Studies, The
University of Hong
Kong และ Zhejiang
Gongshang University
The 3rd Meeting on
Mobility Programme
in IndonesiaMalaysia-Thailand

6 ก.ค. 52

ศิลปการละคร

โครงการส่งคณาจารย์ไป
หารือการแลกเปลียนทาง
วิชาการและดูงานการศึกษา
กับหน่วยงานทีเกียวข ้อง ณ
กรุงปั กกิง (มหาวิทยาลัย
ปั กกิง) นครเซียงไฮ ้
(มหาวิทยาลัย Fudan) และ
นครหนานจิง (มหาวิทยาลัย
หนานจิง)
พูดคุยเรืองสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างคณะอักษร
ศาสตร์
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
ดูงานและเจรจาความร่วมมือ
กับสถาบันต่างๆ ทีเกียวข ้อง
กับงานวิจัยไทยศึกษา

ศิลปการละคร

รศ.นพมาส แววหงส์

การหารือเรือง การจัด
เทศกาลภาพยนตร์แห่ง
ฮาวาย

สหรัฐ
อเมริกา

อินเดีย

จีน

จีน

จีน

College of Tourism &
Urban, Zhejiang
Gongshang University
ได ้รับเชิญจาก Zhejiang
Gongshang University
โดยได ้รับการสนั บสนุน
จากสํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย
(สกว.) ในโครงการ
วิวัฒน์ไทยศึกษา
นานาชาติเพือการพัฒนา
สังคมไทย (ENITS)

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
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ผู้บริหาร/ผู้แทนจากต่ างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่ วมมือ สร้ างกิจกรรมความร่ วมมือ เชือมความสั มพันธ์ ฯลฯ 17 รายการ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
องค์กร
The Paul H. Nitze
School of Advanced
International Studies
มหาวิทยาลัย Johns
Hopkins ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยนั มบู
-สถานทูตสเปน
-Universidad de
Cantabria
-Universidad de
Santiago de
Compostela
-Public Foundation for
the international
Promotion of Spanish
Universities
College of Foreign
Languages and
Literature, National
Chengchi
University(NCCU)
Italian Language
Courses, University of
Foreign Studies Perugia
Kyoto Notre Dame
University
International College
for Chinese Language
Studies, Communication
University of China
The Institute for
Cultural Industries
สถานทูตอเมริกน
ั

สถานทูตอเมริกน
ั
Waseda University

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจํา
ประเทศไทย พร ้อมคณะ
ผู ้ติดตาม
เอกอัครราชทูตญีปุ่ น
ประจําประเทศไทย

ประเทศ

ชือ-สกุล ของอาคันตุกะ
หรือหัวหน ้าคณะ
สหรัฐอเมริกา Professor Dr. Karl D.
Jackson

เกาหลี

-

สเปน

-Mr.Antonio J. Millán
และ Rosana Millán
-Professor César Álvarez
Alonso
- Professor Jesús A.
Casabiell
-Ms. Eugenia Noriega

วันทีมา
เยือน
15-ต.ค.52

วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
พบและปรึกษาหารือ เรืองความร่วมมือ
กันทางด ้านวิชาการและวัฒนธรรม

29-ต.ค.52
2-พ.ย.-52

เจรจาเกียวกับความร่วมมือทางวิชาการ
เพือปรึกษาหารือเกียวกับความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและเยียมชมตึกของ
คณะอักษรศาสตร์และศึกษาการ
ดําเนินงานภายในคณะอักษรศาสตร์

ไต ้หวัน

Professor Nai-Min Yu

25-พ.ย.52

เพือปรึกษาหารือเกียวกับความร่วมมือ
ทางด ้านวิชาการและการร่างสัญญา
ระหว่างคณะกับ College of Foreign
Languages

อิตาลี

Prof. Marcello Silvestrini

27-พ.ย.52

หารือถึงความเป็ นไปได ้ในเรืองความ
ร่วมมือทางวิชาการ

ญีปุ่ น

Professor Kazumi Inoue

27-พ.ย.52

จีน

Professor Peng
Zongping และ Professor
Bao Xueju

30-พ.ย.52

เพือต่อสัญญาระหว่างคณะอักษรศาสตร์
และ Kyoto Notre Dame University
อีก 3 ปี ตังแต่ ธันวาคม 2552 ถึง
ธันวาคม 2555
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับหลักสูตร
BALAC

จีน

Professor Dr. Fan Zhou

1-ธ.ค.-52

สหรัฐอเมริกา Eric G. John

อเมริกา
ญีปุ่ น

จีน

ญีปุ่ น

3-ธ.ค.-52

-Mr. John Paul Schutte
-Ms. Kenneth L. Foster
-ดร.กนิษฐา นวรัตน์
Professor Dr Masakazu
Iino

4-ธ.ค.-52

Guan Mu

2-ก.พ.-53

Kyoji Komachi

12-ก.พ.53

24-ธ.ค.52

เพือปรึกษาหารือเกียวกับความร่วมมือ
ทางด ้านวิชาการและการร่างสัญญา
ระหว่างคณะกับ College of Foreign
Languages
เพือพบผู ้บริหารของคณะและหารือเรือง
ความร่วมมือระหว่างสถานทูตอเมริกน
ั กับ
คณะอักษรศาสตร์ แสดงปาฐกถาเรือง
"The Diplomatic Relations between
Thailand and the U.S."
เพือพบผู ้บริหารของคณะและหารือเรือง
ความร่วมมือระหว่างสถานทูตอเมริกน
ั กับ
คณะอักษรศาสตร์
พบปะหารือเกียวกับความร่วมมือทางด ้าน
วิชาการ และลงนามในสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะ กับ
คณะอักษรศาสตร์
พบผู ้บริหารของคณะและหารือ
เรืองความร่วมมือระหว่างสถานทูต
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับคณะอักษรศาสตร์
พบปะพูดคุยกับผู ้บริหาร คณาจารย์ และ
ิ คณะอักษรศาสตร์ และบรรยาย
นิสต
พิเศษ เรือง “Thai – Japanese
Diplomatic Relations”
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มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
องค์กร
เอกอัครราชทูตฝรังเศส
ประจําประเทศไทย พร ้อม
คณะผู ้ติดตาม
National University of
Malaysia

Ateneo de Manila
University

สถานเอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

ประเทศ

ชือ-สกุล ของอาคันตุกะ
หรือหัวหน ้าคณะ
Gildas Le Lidec

วันทีมา
เยือน
15-ก.พ.53

มาเลเซีย

Prof. Dr. Zawiah Binti
Yahya

15 มิ.ย.53

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

Dr. Glenn F. De Leon

30-มิ.ย.53

ฝรังเศส

เยอรมนี

Ms. Elke Tiedt

6 ก.ค.53

วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
พบปะพูดคุยกับผู ้บริหารของคณะ
ิ สาขา วิชาภาษา
คณาจารย์ และนิสต
ฝรังเศส
มาเยือนคณะอักษรศาสตร์และขอข ้อมูล
เกียวกับการบริหารงาน การบริหาร
หลักสูตร และการเรียนการสอนวรรณคดี
ในคณะอักษรศาสตร์ เพือประกอบการ
วิจัย
ปรึกษาหารือเรือง การทําสัญญาและการ
ิ และ
จัดกิจกรรมแลกเปลียนนิสต
คณาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์กบ
ั
School of Humanities ของ Ateneo de
Manila University
มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพือขอความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางด ้าน
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนือง

ผู้บริหาร/ผู้แทนจากต่ างประเทศเดินทางมา เพือวิจัยหรือร่ วมกิจกรรมวิชาการ 47 รายการ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
องค์กร
Gadjah Mada

ประเทศ

วันทีมาเยือน

Australian
National University

ออสเตรเลีย

Mr.Hery Santoso
Mr.Ahmad Zubaidi
Dr.Craig Reynolds

University of
Queensland

ออสเตรเลีย

Chil'ad Zuckermann

19 ต.ค.52

ญีปุ่ น

Prof. Leo Suryadinata

12-พ.ย.-52

เยอรมนี

Prof.Dr.Karin Aguado

ญีปุ่ น

Prof. Satoshi Uehara

15-28 พ.ย.
52
22 ธ.ค. 52ม.ค. 53
8-12 ธ.ค.52

Chinese Heritage
Centre
มหาวิทยาลัย Kassel
Tohoku University,
University of Tokyo
Asian Studies Institute,
Monash University

University of Lodz

อินโดนีเซีย

ชือ-สกุล

ออสเตรเลีย

Dr.Dennis Walker

Poland

ต.ค.52
2 ต.ค. 52

Prof. Barbara
LewandowskaTomaszczyk
University of Wisconsin- สหรัฐอเมริกา Prof. Thongchai
Madison, U.S.A.
Winichakul

10-ธ.ค.-52

University of California, สหรัฐอเมริกา
Los Angeles
Nishogakusha
ญีปุ่ น
University
- Gakushuin University
ญีปุ่ น
- National Institute for
the Humanities
- The National Institute
of Japanese Literature

Jiye Heo

17-ธ.ค.-52

Prof. Yukie Tanaka
Prof.Susumu Satou
-Prof.Masahito Ando
-Assis. Prof.Kaori
Maekawa
-Assis. Prof.Kato.K,
Kiyofumi

21-30 ธ.ค.
52
23-ธ.ค.-52

16-ธ.ค.-52

วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
มาศึกษาทําความเข ้าใจพุทธปรัชญา
บรรยายพิเศษ เรือง "Rural Male
Leadership, Religion and the
Environment in Thailand's
Mid-South, 1920s-1960s"
บรรยายเรือง "Stop, Revive, Survive!:
Lessons from the Hebrew Revival
Applicable to the Empowerment,
Maintenance and Resuscitation of
Indigenous Languages and Cultures
แวะมาหารือทางด ้านวิชาการ / วิจัยกับ
ภาควิชาฯ
การบรรยาย/สัมมนาเรืองการเรียนการสอน
ภาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
มาเป็ นกรรมการและทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และเยียมเยียน
เข ้าพบและแลกเปลียนความเห็นทาง
วิชาการกับหัวหน ้าภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
ร่วมเสนอบทความวิจัยในการประชุม
วิชาการนานาชาติ “The Phantasm in
Southern Thailand: Historical Writings
on Patani and the Islamic World”
บรรยายเรือง "The Structure of
Events"
เข ้าร่วมฟั งการสัมมนาและให ้ข ้อคิดเห็น
ิ ปริญญาตรี
ทางประวัตศ
ิ าสตร์ ร่วมกับนิสต
และปริญญาโท สาขาวิชาประวัตศ
ิ าสตร์
ขอคําปรึกษาเกียวกับการทําวิทยานิพนธ์
สอนในรายวิชา 2223715 เรืองคัดเฉพาะ
ทางวรรณคดีญปุ่ี น วันที 25-30 ธ.ค. 52
พบปะและแลกเปลียนความเห็นทาง
วิชาการในหัวข ้อ "The Archival
Research of Pre-War Japanese
Colonial and Occupied Area and
Atomic Bomb record groups"

117
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
องค์กร
International Research
Center for Japanese
Studies
มหาวิทยาลัยมิเอะ

University of Alberta

Humboldt University
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา
Centre de Recherches
Linguistiques sur l'Asie
Orientales (CRLAO) Paris

ประเทศ

มหาวิทยาลัยปั กกิง
Universiti Kebangsaan
Malaysia

York University

วันทีมาเยือน

ญีปุ่ น

รศ.Yamada Shoji

18-ธ.ค.-52

ญีปุ่ น

อ.Asako Hayashi

8-ม.ค.-53

Sachiko Takeda
มิทซ
์ ฮ
ุ ะ ฌิ จุนโกะ
สหรัฐอเมริกา Mr.John Krich

8-ม.ค.-53
14-ม.ค.-53

Dr. Peter Skilling

18-ม.ค.-53

เยอรมันนี

Prof. Dr. Christian
Bauer
สหรัฐอเมริกา Professor Dr.Robert
J.Bickner
ฝรังเศส
Prof. Laurent Sagart

Archaeological Survey of
อินเดีย
India และ K.J. Somaiya
Center for South & South
East Asian Studies,
Mumbai
Hamburg University
เยอรมันนี
University of Berkeley

ชือ-สกุล

มาสอนการเขียนตัวอักษรภาษาญีปุ่ นโดย
ิ ได ้เรียนรู ้ลําดับเส ้น
ใช ้พูก
่ น
ั เพือให ้นิสต
ในการเขียนตัวอักษรทีถูกต ้อง
โครงการเสวนาปรัชญา เรือง “แพรพรรณ
ผันเพศ : มุมมองจากญีปุ่ นและปรัชญา”
บรรยายพิเศษหัวข ้อ “The Art of Travel
Writing”
การประชุมทางวิชาการในหัวข ้อ
“Buddhism and Thai Studies: New
Research”
มาให ้คําปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจ
ิ ภาควิชาภาษาศาสตร์
นาภิเษก ของนิสต
Keynote speaker : Lilit Phra Lo from
a Linguistic Perspective
บรรยายพิเศษ หัวข ้อเรือง "Why does
the Tai-Kadai word for 'ten' in-t?"

31 มี.ค. –
1 เม.ย. 53

Mr. York Weise

1-31 พ.ค. ขอคําปรึกษาเกียวกับการวิจัย
53
1-31 พ.ค. ขอคําปรึกษาเกียวกับการวิจัย
53
3-5 พ.ค.53 การจัดอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ครังที 3
มิ.ย.-53
ขอข ้อมูลเกียวกับการบริหารงาน การ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
วรรณคดีในคณะอักษรศาสตร์ เพือ
ประกอบการวิจัยเรือง "Western Texts
in Uncolonized Contexts: English
Studies in Japan and Thailand"
8-มิ.ย.-53 บรรยายพิเศษเรือง "Placing African
Writers at the heart of 18th, 19th,
and 21st Century Anti-Slavery
Movements"
28-มิ.ย.-53 บรรยายเรือง Why does the Tai-kadai
word for 'ten' in-t?

Mr. Jeff Gunn

Center de Recherches
ฝรังเศส
Prof.Laurent Sagart
Linguistigues sur l'Asie
Orientales
Women's Studies,
สหรัฐอเมริกา Dr. Megan Sinnott
Georgia State University
Arab American
ปาเลสไตน์ Werner Bigell, Ph.D.
University
University of Hawaii at
อเมริกา
Manoa
Computer Sciences,
สหรัฐอเมริกา
Brandeis University
Linguistics Department,
Georgetown Univesity
Bamberg University
เยอรมนี

บรรยายพิเศษ หัวข ้อ มองวัฒนธรรม
ญีปุ่ นผ่านสือโฆษณา

Dr.Gautam Sengupta
Prof. A. Jamkhedkar
Prof. Dr. Himanshu
Prabha Ray

สหรัฐอเมริกา Mr. Arjun
Subrahmanyan
จีน
Prof.Wang Ruojiang
Prof.Ji Chuanbo
มาเลเซีย
Prof. Dr. Zawiah Binit
Yahya

แคนาดา

1-31 มี.ค.
53
18-19 ส.ค.
53
28-มี.ค.-53

วัตถุประสงค์ของการมาเยือน

Prof.Liam C.Kelly
Asso. Prof. Dr.
Inderjeet Mani
Prof.Erwin Schadel

ร่วมการประชุมนานาชาติ Archaeology
of Buddhism in Asia

1 ก.ค.-5
ส.ค. 53
6 ก.ค. 53

มาบรรยายเรือง "Revolutionary
Desire"
จัดการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข ้อ
“The Change of Human Relations in
Modernity”
7-ก.ค.-53 บรรยายเรือง Accounting for Tai Word s
in Early Vietnamese Historical Sources
19-ก.ค.-53 มาเยียมเยียนให ้คําแนะนํ าทีปรึกษา
ิ
วิทยานิพนธ์นส
ิ ต
28-30 ก.ค.
53

บรรยายเรือง "Dialogues as effective
chance for an enriching development
of mandkind" เรือง "Do we live in the
best possible world"และเรือง "The
principle of Harmony"
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มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
องค์กร
Tohoku University,
Univesity of Tokyo
Center of Studies of
Vietnamese Wisdom
Writer, Malaysia
University of the
Philippines, Philippines
LaTrobe University,
Australia
University of Jember,
Indonesia

เวียดนาม
มาเลเซีย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย

University of Hamburg

เยอรมันนี

York University

แคนาดา

-University of Paris III,
France
-Tokyo Centre of Ecole
française d’ExtrêmeOrient, Japan
Harvard University
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
University of Zurich
Switzerland and
INALCO, Paris, France
มหาวิทยาลัย
Hitotsubashi

ประเทศ
ญีปุ่ น

อิตาลี

University of Malaya

Porf. Satoshi Uehara

สวิตเซอร์
แลนด์
ญีปุ่ น

อินเดีย
มาเลเซีย

ญีปุ่ น

มาเลเซีย

วันทีมาเยือน
ส.ค.-53

วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
มาเยียมเยียนให ้คําแนะนํ าทีปรึกษา
ิ
วิทยานิพนธ์นส
ิ ต
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Humour
in ASEAN"International Conference

-Hoàng Ngọc Hiến
4 - 5 ส.ค.
-Kam Raslan
53
-Maria Rhodora G.
Ancheta
-Ayu Sutarto
-John Hartmann
-M. Sholahuddin Nur’azmy
-Miguel Antonio N.
Lizada
-Millie Young
-Richard Watson Todd
-Yong Mun Cheong
Mr.York Wiese
5 ส.ค. 53 - ทําวิจัยเรือง The Chinese Civil War in
30 เม.ย. 54 Thailand (1945-1956)
Mr.Jeff Gunn

6 ส.ค.53

-Nalini Balbir
-Nobumi lyanaga

8-11 ส.ค.
53

Claudio Sopranzetti

16 ส.ค. 53

สหรัฐอเมริกา Prof. Dr. Robert J.
Bickner

Max-Planck Institute for เนเธอร์แลนด์
Psycholinguistics and
Radbound University
Graduate School of
ญีปุ่ น
International Cultural
Studies, Tokoku
University

APT Fellow(Asian
Public Intellectuals
Fellow) ของ Nippon
Foundation
Waseda University
Hamburg University

ชือ-สกุล

Dr. Mathias JENNY
Prof.Reiko SAEGUSA
Nick Enfield
Prof. Satoshi Uehara
Prof. Naoyuki Ono
Prof. Ataya Aoki
Prof. Tadao Miyamoto
Prof. Hiroyuki Eto
Dr. Shugan Jain
Prof. Dr. Zawiah Binti
Yahya

บรรยายพิเศษเรือง "Placing African
Writers at the heart of 18th, 19th,
and 21st Century Anti-Slavery
Movements"
ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรือง
Buddhist Narratives in Asia and
Beyond

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคต ้น 2553เรือง
"เจ ้าของแผนที: มนุษยวิทยาของ
มอเตอร์ไซต์รับจ ้างในกรุงเทพฯ"
18-19 ส.ค. Keynote speaker การประชุมระดับ
53
นานาชาติ วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ ครังที 2
20-ส.ค.-53 มาบรรยายเรือง "Passive constructions
around the world and in southeast
Asian languages"
25-ส.ค.-53 บรรยายพิเศษเรือง “ข ้อสอบวัดระดับ
ความรู ้ภาษาญีปุ่ นสําหรับชาวต่างชาติท ี
ทํางานในประเทศญีปุ่ น”
26-ส.ค.-53 บรรยายเรือง The Structure of words
in Kri (a vietic language of Laos) :
phonation and argument structure
27-28 ส.ค. มาสัมมนางาน Chulalongkorn-Tohoku
53
Cognitive & Typological Linguistics
Symposium
30-ก.ย.-53
15-มิ.ย.-53

บรรยายเรือง "แนะนํ าปรัชญาเชน"
ขอข ้อมูลเพือประกอบการวิจัย

Prof. Eiji Murashima
Mr. York Weise

21 ส.ค.53

Fernando Rosa

28 ก.ย. 53

พบ ร่วมหารือ และแลกเปลียนความเห็น
เกียวกับการวิจัยเรือง "การเมืองของชาว
จีนในประเทศไทย" กับหัวหน ้าภาควิชาฯ
และ อ.ดร.วาสนา วงศ์สรุ วัฒน์
พบ ร่วมหารือ เกียวกับการทําวิจัยกับ
หัวหน ้าภาควิชาฯ
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นิสิตต่ างชาติทีศึกษาแบบไม่ รับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 24 คน
No.
1

ชือ-สกุล (ไทย/
อังกฤษ)
Miss Akiko kakuta

2

Miss Chen Wenwen

3

Miss Li Fang

4

Miss Nie Wen

5

Miss Wang Wei

6

Miss Wu Wanyu

7

Mr. Daichi
Yamamoto
Mr. David Brown

8
9
10
11

Mr. Emre Sebastian
Ozlu
Mr. Hiroaki Sengoku

ช่วงเวลาที ระดับ
ศึกษา
06/52 - โท
03/53
06/52 โท
03/53

ชือโครงการศึกษา/วิจัย (ถ ้ามี)

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด

ประเทศ

-

Saitami University

Japan

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการ ไทย – จีน

China

06/52
03/53
06/52
03/53
06/52
03/53
06/52
03/53
06/52
03/53
01/53
05/53
08/52
12/52
06/52
03/53
06/52
03/53
01/53
05/53
06/52
03/53
06/52
03/53

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการ ไทย – จีน
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการ ไทย – จีน
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการ ไทย - จีน
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการ ไทย – จีน
โครงการแลกเปลียน

มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
ปั กกิง
มหาวิทยาลัยชนชาติ
ยูนนาน
มหาวิทยาลัยปั กกิง

-

โท

-

โท

-

โท

-

โท

-

ตรี

-

ตรี/2

-

ตรี/2

-

โท

-

-

เอก

โครงการแลกเปลียน

-

ตรี/2

-

ตรี

-

โท

ตรี

13

Mr. Noah Keone
Viernes
Mr. Thomas Keith
Brosnan
Mr. Toshihiko Sato

14

Mr. Yang Song

15

Mr. Yasuhito
Takeuchi
Mr. Zhu Tao

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

18

Ms. Camila Mendes
Jorge
Ms. Cho Hui Kim

19

Ms. Hyo Jeong Yum

20

Ms. Li Fang

21
22

Ms. Melanie Grace
Lindayen
Ms. Nie Wen

23

Ms. Satomi Imai

24

Ms. Wang Wei

01/53
05/53
06/52
03/53
06/52
03/53
06/52
03/53
08/52
05/53
06/52
03/53
06/52
03/53
06/52
03/53

12

16

17

โท

โครงการแลกเปลียน
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการ ไทย – จีน
โครงการแลกเปลียน
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการ ไทย - จีน

มหาวิทยาลัยชนชาติ
ยูนนาน
มหาวิทยาลัยชนชาติ
ยูนนาน
Osaka University of
Foreign Studies
Universidad de
Colima
Stockholm
University
naruto University of
Education
University of Hawaii
at Manoa
Victoria University
of Wellington
Osaka University
of Foreign Studies
มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
ปั กกิง
Osaka University
of Foreign Studies
มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
ปั กกิง
York University

China
China
China
China
Japan
Mexico
Sweden
Japan
USA
New
Zealand
Japan
China

Japan
China

-

ตรี/2

-

ตรี/1

-

ตรี/1

-

ตรี/1

-

ตรี/2

Hankuk University
of Foreign Studies
Hankuk University
of Foreign Studies
Yunnan Nationalities
University
York University

-

ตรี/1

Peking University

China

-

ตรี/1

Japan

-

ตรี/1

Gakushuin
University
Yunnan Nationalities
University

โครงการแลกเปลียน

Canada
Korea
Korea
China
Canada

China
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นิสิตต่ างชาติทีศึกษาแบบรับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่ วมฟัง 6 คน
ลํา
ดับ
1
2
3

ชือ-สกุล (ไทย/
อังกฤษ)
Ms. Ching Chieng
Hong
Mr. Yutaka Tomioka
Mr. Francois Langella

ช่วงเวลาที
ศึกษา
01/06/5031/05/55
06/50-03/53
06/51-03/54

ระดับ/
ปี
เอก
โท/3
โท/2

4

Ms. Natsuki Matsui

06/52-03/53

เอก/1

5

Mr. Gao Yan

06/52-03/56

เอก/1

6

Miss Joo Yeon Park

06/53-03/56

โท/1

หลักสูตร
อ.ด.สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ (ด ้วยวิธ ี
พิเศษ)
ภาษาศาสตร์
(research only)
ภาษาศาสตร์ (ด ้วยวิธ ี
พิเศษ)
ภาษาศาสตร์(ด ้วยวิธ ี
พิเศษ)

ทุนการศึกษา(ถ ้ามี)

ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ
ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ

ประเทศ
จีน
ญีปุ่ น
ฝรังเศส
ญีปุ่ น
จีน

ทุนยกเว ้นค่าเล่าเรียน
ิ ชาว
บางส่วนของนิสต
ต่างประเทศ คณะอักษร
ศาสตร์

เกาหลี

ความเสี ยง/
ปัจจัยเสี ยง

(3)
ประชาสัมพันธ์วา่ ฐานข้อมูล
SCOPUS มีวารสารสาขา
มนุษยศาสตร์อะไรบ้าง

1

จัดบริ การตรวจสอบภาษา
เพืออํานวยความสะดวกแก่
อาจารย์

(4-2)
(5)
1 จัดทําโครงการสร้าง
แรงจูงใจในการตีพมิ พ์
ผลงานระดับนานาชาติ

(7-1)
ข

ข

(6)
รองคณบดีฝ่าย
วิจยั

รองคณบดีฝ่าย
วิรัชกิจ

คําชีแจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.2553)

2

จัดตัง Enslish Research
Writingg Assistance Unit
เพืออํานวยความสะดวกใน
การตรวจภาษา

(7-2)
(8)
2 มีผสู้ มัครเข้าร่ วมโครงการ
แจงจูงใจในการตีพมิ พ์
ผลงานระดับนานาชาติ
จํานวน 13 คน ตีพมิ พ์
จํานวน 16 รายการใน
ปี งบประมาณ 2553

ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)

ระดับความเสี ยง
(ณ มี.ค.2553)

ข

(9-1)
ข

คําชีแจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.2553)

1

มีอาจารย์ใช้บริ การดังนี
pp
for
1. อ.ศิริวไิ ล บทความ : A GIS-based Approach
Dialect Boundary Studies
2. อ.พรรณี บทความ : GIS APPLICATION FOR The
maps of Tourist Attractions and Ethnic groups of Nan
Province, Thailand
3. อ.ศิริวไิ ล บทความ : A Geographical Look at the
Word Geography of Thailand
4. อ.แม่ชีวมิ ุตติยา บทความ : “The king Chulalongkorn
Edition of the Pali Tipitaka : its history and
distinguished features”

(9-2)
(10)
1 มีผสู้ มัครเข้าร่ วมโครงการจํานวน 13 คน ตีพมิ พ์ผลงาน
จํานวน 16 รายการในปี งบประมาณ 2553 ประเมินผล
โครงการแล้วเป็ นทีน่าพอใจ จึงดําเนินโครงการนีอีกใน
ปี งบประมาณ 2554

ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)

ระดับความเสี ยง
(ณ ก.ย.2553)

RM 1 (Rev.3)

สิ งทีส่ งมาด้ วย 1

ทบทวนโดย……………………………………..(QMR) อนุมัตโิ ดย …………………………………………..(คณบดี/ผู ้อํานวยการ)

ข

(4-1)
ข

มาตรการจัดการความเสี ยง ระดับความเสี ยง มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
หรื อกิจกรรมการควบคุม
เจ้ าของความเสี ยง
(ณ ต.ค.2552)
ความเสี ยงเพิมเติม
ภายในทีดําเนินการอยู่แล้ ว
ผลกระ โอกาส
(PM/WI/SD)
ทบ เกิด
(ก,ข) (1,2)

อาจารย์ทีเสนอผลงานในระดับ อาจารย์ให้อาจารย์เจ้าของ
นานาชาติ หรื อจัดทําผลงานเป็ น ภาษาทีรู้ จกั ตรวจสอบภาษา
ภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการ
ตรวจสอบภาษามาก

(1)
(2)
1. พันธกิจด้าน ผลงานทีได้รับการอ้างอิงใน
การวิจยั
ฐานข้อมูลนานาชาติ เช่น
SCOPUS ISI มีนอ้ ย

วัตถุประสงค์/
เป้ าประสงค์
ตามพันธกิจ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปี งบประมาณ 2553

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารจัดการความเสี ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน

2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง
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1

ประชุมหารื อ เพือหาแนว
ปฏิบตั ิทีดี

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

(6)
รองคณบดีฝ่าย
บริ หาร

ข

(7-1)
ข

คําชีแจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.2553)

1

-ดําเนินการออกแนวปฏิบตั ิ
เรื อง การปรับเปลียน
ประมวลรายวิชา
-ดําเนินการออกแนวปฏิบตั ิ
เรื อง การส่ งงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ)

(7-2)
(8)
2 จัดตัง คณะกรรมการ
อ.ก.พ.ว. ประจําภาควิชา

ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)

ระดับความเสี ยง
(ณ มี.ค.2553)

ข

(9-1)
ข

คําชีแจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.2553)

1

ดําเนินการออกแนวปฏิบตั ิเวียนอาจารย์ในคณะเพือทราบและ
ถือปฏิบตั ิ ตามบันทึกเลขที ศธ 0512.23(ปก)/55 ลงวันที 2
มิถุนายน 2553

(9-2)
(10)
1 1. จัดตัง คณะกรรมการอ.ก.พ.ว. ประจําภาควิชา เรี ยบร้อยแล้ว
คําสังคณะฯ เลขที 17/2553 เรื อง แต่งตังกรรมการอ.ก.พ.ว.
ประจําภาควิชา สัง ณ วันที 21 มกราคม พ.ศ.2553 และมีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 หลังการ
ประชุม กรรมการ อ.ก.พ.ว. ได้ช่วยอาจารย์ในคณะฯ ในการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 5 ท่าน
2. รับเจ้าหน้าทีทํางานด้าน อ.ก.พ.ว.1 คน

ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)

ระดับความเสี ยง
(ณ ก.ย.2553)

RM 1 (Rev.3)

ทบทวนโดย……………………………………..(QMR) อนุมัตโิ ดย …………………………………………..(คณบดี/ผู ้อํานวยการ)

ข

3. พันธกิจด้าน ข้อเรื องร้องเรี ยนของนิสิตทีอาจ อาจารย์ประกาศให้นิสิตทราบ
การเรี ยนการ มีผลต่อการตัดเกรดของนิสิต
เช่น
สอน
-การปรับรายละเอียดใน
ประมวลรายวิชาระหว่างภาค
การศึกษา แต่นิสิตไม่ได้
รับทราบโดยทัวถึง
-การส่ งงานทางไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์/Blackboard แต่
อาจารย์ไม่ได้รับ

(4-2)
(5)
1 เพิมประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ให้
ดําเนินการได้รวดเร็ วขึน

มาตรการจัดการความเสี ยง ระดับความเสี ยง มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
(ณ ต.ค.2552)
ความเสี ยงเพิมเติม
เจ้ าของความเสี ยง
หรื อกิจกรรมการควบคุม
ภายในทีดําเนินการอยู่แล้ ว
ผลกระ โอกาส
(PM/WI/SD)
ทบ เกิด
(ก,ข) (1,2)
(4-1)
ข

ความเสี ยง/
ปัจจัยเสี ยง

(1)
(2)
(3)
2. พันธกิจด้าน สัดส่ วนของอาจารย์ทีดํารง
สนับสนุนให้อาจารย์เสนอขอ
การบริ หาร
ตําแหน่งทางวิชาการไม่เหมาะสม ตําแหน่งทางวิชาการ

วัตถุประสงค์/
เป้ าประสงค์
ตามพันธกิจ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปี งบประมาณ 2553

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารจัดการความเสี ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
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1

1

(6)
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

เก็บข้อมูลเพือเปรี ยบเทียบ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
นิสิตทีเข้ามาด้วยระบบ
Admission กลางและระบบ
รับตรง

ขอให้รายวิชาทีจัดสอบนอก รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
กําหนดของมหาวิทยาลัย
พยายามจัดสอบตามกําหนด
ของมหาวิทยาลัยให้มากทีสุ ด

(4-2)
(5)
1 ประชุมหารื อ เพือหาแนว
ปฏิบตั ิทีดี

ข

ข

(7-1)
ข

คําชีแจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.2553)

1

1

แจ้งมหาวิทยาลัยเรื องการ
รับนิสิตเข้าศึกษา ปี
การศึกษา 2554 ด้วยระบบ
Admission กลาง โดยใช้
องค์ประกอบและค่า
นําหนักตามมติทีประชุม
สภาคณบดีมนุษยศาสตร์

มีรายวิชาจํานวนหนึงปรับ
ตารางสอบในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2552

(7-2)
(8)
1 ออกแนวปฏิบตั ิเกียวกับการ
มอบหมายงานให้นิสิตอ่าน
บทความจากฐานข้อมูลเพือ
การค้นคว้าวิจยั
(CU-Reference Database)
และการเผยแพร่ หรื อการทํา
ลิงค์บทความ (อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ)

ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)

ระดับความเสี ยง
(ณ มี.ค.2553)

1

1

ข

ก

ไม่สามารถรับนิสิตปี การศึกษา 2554 ด้วยระบบ admission ได้
เนืองจาก ศทส.ไม่ยอมให้ปรับเปลียนองค์ประกอบและค่า
นําหนักตามทีเสนอจึงต้องรับนิสิตด้วยวิธีรับตรงเฉพาะทีสอบ
ด้วยภาษาต่างประเทศและทีสอบด้วยคณิตศาสตร์คงรับใน
ระบบ admission กลาง

รายวิชาทีเคยจัดสอบนอกกําหนดได้จดั สอบตามกําหนดฯ
จํานวนหนึงแต่ยงั มีรายวิชาอีกจํานวนหนึง ซึงไม่สามารถจัด
สอบตามกําหนดฯได้เนืองจากมีนิสิตหลายคณะเรี ยน จึงขอให้
เข้มงวดเรื องการควบคุมการสอบ

(9-2)
(10)
1 ดําเนินการออกแนวปฏิบตั ิเวียนอาจารย์ในคณะเพือทราบและ
ถือปฏิบตั ิ ตามบันทึกเลขที ศธ 0512.23(ปก)/55 ลงวันที 2
มิถุนายน 2553

คําชีแจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.2553)

(9-1)
ข

ผลกระ โอกาส
ทบ
เกิด
(ก,ข) (1,2)

ระดับความเสี ยง
(ณ ก.ย.2553)

RM 1 (Rev.3)

ทบทวนโดย……………………………………..(QMR) อนุมัตโิ ดย …………………………………………..(คณบดี/ผู ้อํานวยการ)

ก

(4-1)
ข

ปัญหาการรับนิสิตด้วยวิธีรับตรง รับนิสิตส่ วนใหญ่ดว้ ยระบบ
Admission กลางภายหลังการ
การปรับองค์ประกอบและค่า
นําหนักของวิชาทีใช้สอบ
คัดเลือก

(3)
-อาจารย์ให้รายละเอียดทาง
บรรณานุกรมพร้อมชือ
ฐานข้อมูลแก่นิสิตในประมวล
รายวิชา
-อาจารย์นาํ ไฟล์เอกสารมา
เผยแพร่ ในระบบปิ ดเช่น
Blackboard

ข

(2)
การละเมิดลิขสิ ทธิการใช้งาน
ฐานข้อมูลเพือการค้นคว้าวิจยั ที
มหาวิทยาลัยบอกรับเป็ นสมาชิก
จากการทีอาจารย์มอบหมายให้
นิสิตเข้ามาอ่านบทความ

(1)

มาตรการจัดการความเสี ยง ระดับความเสี ยง มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
(ณ ต.ค.2552)
ความเสี ยงเพิมเติม
เจ้ าของความเสี ยง
หรื อกิจกรรมการควบคุม
ภายในทีดําเนินการอยู่แล้ ว
ผลกระ โอกาส
(PM/WI/SD)
ทบ เกิด
(ก,ข) (1,2)

ปัญหาเรื องนิสิตทุจริ ตการสอบ จัดตังกรรมการสอบไล่

ความเสี ยง/
ปัจจัยเสี ยง

วัตถุประสงค์/
เป้ าประสงค์
ตามพันธกิจ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปี งบประมาณ 2553

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารจัดการความเสี ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน

123

124

125

บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดตาม CU-QA MODEL : 4เสา 6ฐาน) ปงบฯ 2553
เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา
3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ
3.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี

127
139
144

126

127

3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชีว้ ดั (ตัวชีว้ ดั ตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน)
ปงบฯ 2553 เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงาน 3 ปทผี่ า นมา
ในปี งบประมาณ 2553 ได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลตัวชีวัด CU-QA จากหน่วยงานทีเกียวข้องกับ
ตัวชีวัดนันๆ ผลการดําเนินการ มีดงั นี

เสาที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต
ในปี งบประมาณ 2553 คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการเพือพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร
รวมทังพัฒนาการเรี ยนการสอน ดังนี
1. การตรวจประเมินหลักสู ตรตามตัวชีวัด CU-CQA
มีการดําเนินการตรวจสอบซึงเปิ ดใช้มานานกว่า 5 ปี และเตรี ยมการตรวจหลักสู ตรตามตัวชีวัดของ
ระบบคุณภาพ CU-CQA ได้แก่ หลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
หลักสู ตรนีมีกาํ หนดการตรวจประเมินคุณภาพระบบคุณภาพ CU-CQA ในเดือนพฤษภาคม 2554
2. การปรับปรุงหลักสู ตร ปรับปรุ งหลักสูตรทังหมด 5 หลักสูตร เป็ นระดับปริ ญญาโททัง 5 หลักสู ตร ดังนี
2.1 หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2552)
ของภาควิชาภาษาอังกฤษ
2.2 หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (หลักสู ตร ปรับปรุ ง พ.ศ.
2552) ของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
2.3 หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ. 2552) ของ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
2.4 หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) ของ
ภาควิชาภาษาไทย
2.5 หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) ของ
ศูนย์ไทยศึกษา
3. การเปิ ดหลักสู ตรใหม่ 2 หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับป. โท 1
หลักสูตร ได้แก่
3.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการล่ามเพือชุ มชน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
3.2 หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศึกษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2552)
ของภาควิชาประวัติศาสตร์

128

4. การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นแบบ มุ่งผลลัพธ์ การเรียนรู้ ดังนี
ระดับ ป.ตรี (หลักสูตรปกติ) จํานวน 10 สาขาวิชา
ระดับ ป.ตรี (หลักสู ตรนานาชาติ) จํานวน 1 หลักสูตร
ระดับ ป.โท จํานวน 12 หลักสู ตร
ระดับ ป.เอก จํานวน 7 หลักสู ตร
4.1 ระดับปริ ญญาตรี
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
- สาขาวิชาภาษาสเปน
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
- สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น
- สาขาวิชาศิลปการละคร
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
4.2 ระดับปริ ญญาโท
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรังเศส
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาต่างประเทศ
4.3 ระดับปริ ญญาเอก
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรังเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาจีน
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เสาที่ 3 การใหบริการและการสนับสนุน
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่ วนกลางคณะฯ ได้ผลดังนี
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
15 KQIs
จํานวนผู้รับบริ การทีแสดงความ
ประทับใจในบริ การ / จํานวนแบบ
ประเมินทังหมด
จํานวนครังในการเข้ าเยียมชมดู
งานจากหน่วยงานภายนอก
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การทีมีตอ่ การให้ บริ การ
จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบ
ระยะเวลาในการให้ บริ การทีลดลง
ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนอง
ต่อการร้ องขอ คําร้ อง ข้ อเสนอแนะ
จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนตอน
ั
การให้ บริ การทีลดลง
จํานวนขันตอนและ/หรือกฎ และ/
หรื อระเบียบทีปรับปรุงเพือเพิม
คุณภาพการให้ บริ การ
จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริ การ
ใหม่ๆ
จํานวนช่องทางในการให้ บริ การ

ปี งบ 54
เป้า
80%

ร้ อยละการให้ บริ การ on line / การ
บริ การทังหมด
ร้ อยละการให้ บริ การ self-service
/ การบริ การทังหมด
ร้ อยละการให้ บริ การ one stop
service / การบริการทังหมด
จํานวนครังและ/หรื อช่องทาง และ/
หรื อวิธีการใหม่ในการสือสารให้
ข้ อมูลแก่ผ้ รู ับบริ การ
ร้ อยละการลดลงของการใช้
เอกสารของผู้รับบริ การ
จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้ เอกสาร
ของผู้รับบริ การลดลง

ข้ อมูลปี งบ 53
เป้า
ผล
80%
83.33%

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2552
2551
2550
43.40%
73.12%
64.80%

31

19

43

23

27

17

3.4

3.4

3.5

4.00

3.68

4.07

4

5

3

5

2

4

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์
6.2 วัน
3

1 สัปดาห์
7.5 วัน
7

1 สัปดาห์
6 วัน
2

8.6 วัน

3

1 สัปดาห์
6.4 วัน
5

6

7

7

8

4

8

3

6

6

13

0

5

9

5

9

5

9

9

21.7

17.5

24.5

20

30

20

17.7

36.66

13.8

32.33

57

20

15

10

15

10

0

10%

6 ช่องทาง/
565 ครัง

2

1

9 ช่องทาง/
1000 ครัง

7 ช่องทาง 9 ช่องทาง /
/ 500 ครัง 1558 ครัง

5

50%

25%

50%

42.5%

40%

10%

3

4

3

5

2

4
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ตัวชีวัดความเสี ยง
No.
KRI
Ss1
KRI
Ss2
KRI
Ss3

KRI
Ss4

KRI
Ss5
KRI
Ss6
KRI
Ss7
KRI
Ss8

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

ปี งบ 54
เป้า
0

ข้ อมูลปี งบ 53
เป้า
ผล
0
0.6

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2552
2551
2550
10.3%
0.66%
0

0

0

0.6

0.6%

0.66%

0

10

0

6

0

0

0

10

10

3

3

0

10.7%

10

10

3

9

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

25

0

0

0

1

0

0

1
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เสาที่ 4 งานบริการวิชาการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานให้บริ การวิชาการ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริ การวิชาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิม
พระเกียรติ ได้ผลดังนี
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

ปี งบ 54
20 KQIs
เป้า
จํานวนการบริ การวิชาการทีแล้ วเสร็จ 48/200
(24%)
(ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ) /
จํานวนบริ การทังหมด
จํานวนการบริ การทีสนองตอบต่อ
100%
ความต้ องการของสังคมในรอบปี /
จํานวนบริ การทังหมดในรอบปี
จํานวนการบริ การทีมีความร่วมมือ
4
กับหน่วยงาน–องค์กรในระดับชาติ /
จํานวนบริ การทังหมด
จํานวนข้ อตกลง-ความร่วมมือ / ปี
3
จํานวนหน่วยงานทีมาเยียมชมดูงาน
/ปี
จํานวนรางวัลทีได้ รับ / ปี
ระดับคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวก
ของผู้รับบริ การ-สังคมทีมีตอ่
หน่วยงาน
เปอร์ เซ็นต์การดําเนินการให้ บรรลุ
ตามแผนการสือสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน
ค่าใช้ จ่ายต่อจํานวนบุคลากรประจํา
(บาท/คน)
รายรับ/ปี
รายรับต่อจํานวนบุคลากรประจํา
(บาท/คน)
จํานวนผู้รับบริ การ (จํานวนคน/ปี )
จํานวนผู้รับบริ การทีกลับมาใช้ บริ การ
ซํา / จํานวนทังหมด

ข้ อมูลปี งบ 53
เป้า
ผล
91/300
42/200
(30.33%) (21%)

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2552
2551
2550
95/300 42 (40-2) /
42%
(31.66%) 47(89.36%) (36-6)/48

300/300
100%

93/200
46.5%

300/300

100

100%

17/300
(5.66%)

4/42
(9.5%)

67/300
(22.33%)

13 / 47
(27.65%)

14/48
(29.16%)

19

0

25

11

13

1

10

7

23

31

17

0

0

0

0

0

0

4

4.3

4

4.3

4.0

4.0

100

100*

100

0

70.0%

130,000

98,000*

120,000

ไม่ได้
จัดทํา
แผน
99,884

304,386

24.1 ล้ าน

29 ล้ าน*

23.7 ล้ าน

17.6 ล้ าน

12.3 ล้ าน

3 ล้ าน

15 ล้ าน*

2.6 ล้ าน

1.0 ล้ าน

356,769

4,050

9,000*

3,447

3,049

6,683

0

0*

134/1302
=10.29%
(เฉพาะศูนย์
การแปลฯ)

15.08%

19.71%

29 ล้ าน

84,637
(4,154)
74,743
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No.
20 KQIs
KQI จํานวนการบริ การทีสามารถส่งมอบ
Sa14 ได้ ตามเงือนไขทุกประการ/ จํานวน
ทังหมด
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 54
เป้า
100%

ข้ อมูลปี งบ 53
เป้า
ผล
100%*
100%

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2552
2551
2550
205
98.36%
99.62%

0

0

1

0

4

0

0

1

0

1

0

0

33

33

33

37

13

24

4

4.3

4

4.3

4.11

4.0

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

* หมายเหตุ
หน่วยงานขอปรับค่าเป้าหมายใหม่
ตัวชีวัดความเสี ยง
No.
KRI
Sa1
KRI
Sa2
KRI
Sa3
KRI
Sa4

ปี งบ 54
20 KQIs
เป้า
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 53
เป้า
ผล
0
1

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2552
2551
2550
0
0
0

0

0

7

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน : 3 KQI 1 KRI
รหัส
ตัวชีวัด

(1)
KQI
1.1

KQI
1.2

รายการตัวชีวัด

รอบการ
เป้ าหมาย
รายงาน
ปี ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
(53)
(53)

(2)
(3)
(4)
ร้อยละของการบรรลุ 43.42 ≥80%
(65.78%)
เป้าหมายตาม
ตัวชีวัดของการ
ปฏิบตั งิ าน/ปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี ท ี
กําหนด (SDA)
26
5
จํานวนงานทีได้รบั
การปรับปรุงเพือเพิม
ประสิทธิภาพ

ค่าตัวชีวัด
ใน 3 รอบรายงานในอดีต
2552

2551

2550

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลทีใช้
ประกอบในการ
คํานวณค่า
ตัวชีวัด

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
47.44 82.52% 74.70% รายงาน SDA จํานวนตัวชีวดั ทีบรรลุเป้าหมาย 33 ตัว
(78.97)
ของฝา่ ยวางแผน จํานวนตัวชีวดั ทังหมด 76 ตัว
หมายเหตุ
นับแบบเดิม (บรรลุตามแผน ≥80%)
มีตวั ชีวดั ทีบรรลุเป้าหมาย เพิม17ตัว
20

11

11

KQI
1.4

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีมีต่อ
การบริหารจัดการ

3.36

3.75

3.5

ไม่มกี าร
ประเมิน

3.66

KRI
1.1

จํานวนครังทีมีการ
รายงานเหตุการณ์ท ี
ไม่ปกติ (Incident
Report)

0

2

2

1

15

รายงานกิจกรรม คณะกรรมการบริหารคณะ 3 เรือง
ฝ่ ายประกันคุณภาพ 1 เรือง
คุณภาพ
ศูนย์สารนิ เทศมนุ ษยศาสตร์ 7 เรือง
ประจําวัน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 เรือง
ภาควิชาศิลปการละคร 2 เรือง
ภาควิชาปรัชญา 3 เรือง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 2 เรือง
ภาควิชาภาษาไทย 2 เรือง
ภาควิชาภาษาศาสตร์ 1 เรือง
ภาควิชาภาษาตะวันออก 1 เรือง
ค่าเฉลียจากความพึงพอใจของ
ผลการสํารวจ
บุคลากรด้าน
จาก
วางแผนและงบประมาณ 3.26
มหาวิทยาลัย
งานการเงินและการคลัง 3.30
งานพัสดุ 3.16
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.37
งานกายภาพและรักษาความ
ปลอดภัย 3.43
งานบุคคลและสวัสดิการ 3.27
งานหลักสูตร 3.49
งานทุนวิชาการ 3.51
งานบริหารงานวิจยั 3.47
แฟ้มการบริหาร
ความเสียงของ
ฝา่ ยประกัน
คุณภาพ
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ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศและความรู : 2 KQI 1 KRI
รหัส
ตัวชีวัด

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั (53)

เป้ าหมายปี
ปัจจุบนั
(53)

(1)
(2)
(3)
5.4 ล้าน:
KQI ค่าใช้จ่ายด้าน IT/
91.9 ล้าน
2.1 ค่าใช้จา่ ยทังหมดต่อปี
(Hardware+Humanware =5.87%
+Software)

รายการตัวชีวัด

ค่าตัวชีวัด
ใน 3 รอบรายงานในอดีต

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

2552

2551

2550

(4)
3.95
ล้าน:
106.2
ล้าน
=3.71%

(5)
2.87
ล้าน :
87.18
ล้าน
=3.29%

(6)
N/A

(7)
N/A

(8)
ข้อมูลจากฝา่ ย
วางแผนฯและ
งานคลังและ
พัสดุ

รายงานกิจกรรม ฝ่ ายวิจยั 4 ครัง
ฝ่ ายวิชาการ 3 ครัง
คุณภาพ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ 1 ครัง
ประจําวัน
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
1 ครัง
บันทึกความ Internet ใช้งานไม่ได้
ผิดปกติศนู ย์ (เหตุเกิดจากภายนอก
คอมพิวเตอร์ หน่ วยงาน)
กรกฎาคม 2553 - 1 ครัง
สิงหาคม 2553 - 2 ครัง
กันยายน 2553 - 3 ครัง
ตุลาคม 2553 - 1 ครัง

KQI จํานวนกิจกรรมทีมีการ
2.2 ใช้ KM ในการ
แลกเปลียนเรียนรูด้ ว้ ย
รูปแบบต่างๆ

9

5

11

N/A

N/A

KRI จํานวนครังทีระบบ IT
2.1 เสียฉุกเฉิน

7

0

3

7

4

*ไม่มีขอ้ มูลเนืองจากเป็ นตัวชีวัดทีปรับปรุ งใหม่

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลทีใช้
ประกอบในการ
คํานวณค่า
ตัวชีวัด

(9)
ค่าHardware+Software=
3,647,187.50 บาท
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร =
1,754,040 บาท
รวม 5,401,227.50บาท
ค่าใช้จา่ ยทังหมดไม่รวมงบ
ลงทุน =91,907,389.18
บาท
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ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย และกายภาพ : 1 KQI 1 KRI
ค่าตัวชีวัด
รหัส
ตัวชีวัด

รายการตัวชีวัด

(1)

(2)

KQI
3.1

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทีมีต่อการ
บริหารสินทรัพย์และ
กายภาพ
มูลค่าการซ่อมแซม
สินทรัพย์/ค่าใช้จา่ ย
ทังหมดต่อปี (ไม่รวม
งบลงทุน)

KRI
3.1

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั (53)

เป้ าหมายปี
ปัจจุบนั (53)

(3)
3.43

(4)
3.5

(5)
3.55

367,957.96:

357,000 :

408,928.45:

91,907,389.18

105,241,180

87,176,706.17

บาท

บาท

บาท

=0.40%

=0.34%

=0.47%

2552

2551

2550

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลที
ใช้ประกอบใน
การคํานวณ
ค่าตัวชีวัด

(6)
(7)
(8)
ไม่มีการ 3.53 ผลการสํารวจ
ประเมิน
จาก
มหาวิทยาลัย
N/A*

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(9)
3.43

N/A* รายงานจาก ข้อมูลจาก ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายการเงิน (สดมภ์ 3)
ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์ และค่าซ่อม
ยานพาหนะ=367,957.96
ค่าใช้จา่ ยทังหมดไม่รวมงบ
ลงทุน = 91,907,389.18
ข้อมูลจากฝ่ ายวางแผน
(สดมภ์ 4)
งบประมาณด้านซ่อมแซม
ทรัพย์สิน = 357,000 บาท
งบประมาณไม่รวมงบลงทุน
= 105,241,180 บาท
งบประมาณทีได้รบั ปี 53 =
106,243,400 บาท
งบลงทุน ปี 53 =
1,002,220 บาท

*ไม่มีขอ้ มูลเนืองจากเป็ นตัวชีวัดทีปรับปรุ งใหม่
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ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล : 3 KQI 2 KRI
ค่าตัวชีวัด
รหัส
ตัวชีวัด

(1)

รายการตัวชีวัด

(2)

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(53)

เป้ าหมาย
ปี ปัจจุบนั
(53)

2552

2551

(3)

(4)

(5)

(6)

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

2550

ข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ทีใช้ประกอบใน
การคํานวณค่า
ตัวชีวัด

(7)

(8)

(9)

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

KQI
4.1

ร้อยละค่าใช้จา่ ยพัฒนา 19.35 ล้าน: 18.43 ล้าน: 8.18%
บุคลากร (สายสนับสนุ น) 91.9 ล้าน 105.24 ล้าน
/ ค่าใช้จา่ ยทังหมด (ไม่ =21.05% =17.51%
รวมงบลงทุน)

13.70% 19.70% ข้อมูลจากฝา่ ย
วางแผนฯ และ
งานคลังและ
พัสดุ

KQI
4.2

ระดับความพึงพอใจของ
3.27
บุคลากรทีมีต่อระบบ
บริหาร(ทรัพยากรบุคคล)
ร้อยละบุคลากร (สาย
67.20%
สนับสนุ น) ทีได้รบั การ
พัฒนาความรู้ / ทักษะ
อัตราการลาออกของ
1.91%
บุคลากร (ทุกประเภท)

KQI
4.3
KRI
4.1
KRI
4.3

จํานวนร้องทุกข์ ร้องเรียนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี

1

3.5

3.38

ไม่มกี าร
ประเมิน

3.56

90%

87.72
%

80%

95%

5%

4.62%

5.86%

8%

≤5

0

2

22

ผลการสํารวจ
จาก
มหาวิทยาลัย
ข้อมูลจากงาน
บริหารและ
ธุรการ
ข้อมูลจากงาน
บริหารและ
ธุรการ
แฟ้มเรือง
ร้องเรียน

สัมมนาบุคลากร(สาย
สนับสนุน) =225,256.27บาท
เงินเดือนงบรายได้
7,420,300.30 บาท
เงินเดือนงบแผ่นดิน
11,705520.20 บาท
รวม 19,351,076.77 บาท
ค่าใช้จา่ ยทังหมด
91,907,389.18 บาท
3.27

สัมมนาบุคลากร(สาย
สนับสนุน) 84 คน / 125 คน
อาจารย์ 2 คน / 189 คน
เจ้าหน้าที 4 คน / 125 คน
บุคลากรในทีนีหมายถึง
บุคลากรภายในคณะ ข้อ
ร้องเรียนจากบุคลากร
ภายในคณะทีมาจากตูร้ บั
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
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ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน : 1 KQI 1 KRI
ค่าตัวชีวัด
รหัส
ตัวชีวัด

(1)

รายการตัวชีวัด

(2)

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(53)

เป้ าหมาย
ปี ปัจจุบนั
(53)

ใน 3 รอบรายงานในอดีต
2552

2551

2550

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูล
ทีใช้ประกอบ
ในการ
คํานวณค่า
ตัวชีวัด

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
92.3 ล้าน: 84.8 ล้าน: 87.5 ล้าน: 92 ล้าน: 92 ล้าน: ข้อมูลจาก ข้อมูลจากการเงิน (สดมภ์ 3)=92.3ล้าน
KQI ร้อยละของ
5.1 งบประมาณใช้จริง/ 106.2ล้าน 106.2ล้าน 135ล้าน 124.7ล้าน 123ล้าน ฝ่ ายวางแผน งบรายได้ปี 53 ทีใช้จริง
=86.9% =80% =64.81% =73.77% =74.80% และฝ่ าย
=45,364,267.44
งบประมาณทีได้รบั
การเงิน
งบแผ่นดินปี 53 ทีใช้จริง
= 46,974,137.54
รวมใช้จริง 92,338,404.98
ข้อมูลจากฝ่ ายวางแผน (สดมภ์ 3, 4)
=106.2 ล้าน
งบรายได้ปี 53 ทีได้รบั = 50,893,200
งบแผ่นดินปี 53 ทีได้รบั = 55,350,200
รวมงบประมาณทีได้รบั =106,243,400
เป้าหมาย = 80% (สดมภ์ 4)
80 % ของ 106.2 ล้าน = 84.8 ล้าน
N/A* ข้อมูลจาก ข้อมูลจากการเงิน (สดมภ์ 3)
KRI ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร 47.0 ล้าน: 48.6 ล้าน: 45.7ล้าน: N/A*
ฝ่ ายวางแผน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
91.9
ล้
า
น
105.2ล้
า
น
87.5ล้
า
น
5.1 (ทุกประเภท)/
และฝ่ าย
=51.14% = 46.2 % =52.22%
=47,079,849.59=47.0 ล้าน
ค่าใช้จา่ ยทังหมด
การเงิน
ค่าใช้จ่ายทังหมด (ไม่รวมงบลงทุน)
=91,907,389.18 = 91.9 ล้าน
ข้อมูลจากฝ่ ายวางแผน (สดมภ์ 4)
งบประมาณด้านบุคลากร = 48.6 ล้าน
แผ่นดิน 53 = 43,206,100
รายได้ 53= 5,367,051.02
รวมงบประมาณด้านบุคคลากร =
48,573,151.02
งบประมาณทีได้รบั ปี 53 =
106,243,400
งบลงทุน ปี 53 = 1,002,220
งบประมาณไม่รวมงบลงทุน =
105,241,180
งบประมาณไม่รวมงบลงทุน=105.2 ล้าน
*ไม่มีขอ้ มูลเนืองจากเป็ นตัวชีวัดทีปรับปรุ งใหม่
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ฐานที่ 6 การตรวจติดตามการปองกันและการรับมือ : 3 KQI 2 KRI
ค่าตัวชีวัด
รหัส
ตัวชีวัด

(1)

รายการตัวชีวัด

(2)

KQI ร้อยละของหัวข้อการ
6.1 ปรับปรุงทีเกิดขึนจริง
ภายหลังการตรวจ
ประเมิน
KQI ระดับความพึงพอใจ
6.2 ของผูร้ บั บริการ และ
บุคลากร
KQI ระยะเวลาโดยเฉลีย
6.4 ในการสนองตอบต่อ
ข้อร้องเรียน

KRI ร้อยละประเด็นความ
6.1 เสียงในระดับสูงทียัง
ไม่ได้ดาํ เนินการ
รับมือ

KRI จํานวนข้อร้องทุกข์ –
6.3 ร้องเรียนจาก
ผูร้ บั บริการ ต่อปี

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(53)

เป้ าหมายปี
ปัจจุบนั (53)

(3)
100%

(4)
100%

ใน 3 รอบรายงานในอดีต
2552

2551

2550

(5)
100%

(6)
80%

(7)
100%

ข้อมูล/แหล่งข้อมูลที
ใช้ประกอบในการ
คํานวณค่าตัวชีวัด

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(8)
(9)
ข้อมูลจากทุก
ทุกข้อทีผูต้ รวจประเมิน
หน่ วยงานทีได้รบั
เสนอแนะและได้
การตรวจคุณภาพ ดําเนิ นการแล้วทุก
หน่ วยงาน
3.41
3.5
3.49
3.68
3.22
ผลการสํารวจจาก ความพึงพอใจของนิ สิต
มหาวิทยาลัย
เฉลียทุกด้านรวม 3.47
ความพึงพอใจของ
บุคลากรเฉลียทุกด้าน
3.36
การ
การ
การ เวลาเฉลีย = ข้อมูลจากฝ่ าย
การสนองตอบ
≤2
เรืองที 1 = 2 วัน
สนองตอบ = สัปดาห์ สนองตอบ= สนองตอบ= 8.6 วันทัง ประกันคุณภาพ
สองกรณี
เรืองที 2 = 1 วัน
1.66 วัน ทังสอง
6 วัน
6 วัน
การ
การ
การ
เรืองที 3 = 3 วัน
กรณี
เรืองที 4 = 1 วัน
ปฏิบตั ิการ=
ปฏิบตั ิการ= ปฏิบตั ิการ=
8.83 วัน
8.2 วัน
14 วัน
เรืองที 5 = 2 วัน
เรืองที 6 = 1 วัน
การปฏิบตั ิการ
เรืองที 1 = 35 วัน
เรืองที 2 = 1 วัน
เรืองที 3 = 5 วัน
เรืองที 4 = 1 วัน
เรืองที 5 = 15 วัน
เรืองที 6 = 1 วัน
0%
0%
แผนและรายงาน ดําเนิ นการบริหารความ
0%
0%
0%
ผลการดําเนิ นการ เสียงครบทุกข้อในด้าน
บริหารจัดการ
การวิจยั 2 ข้อ
ความเสียงและวาง การบริหาร 1 ข้อ
ระบบการควบคุม การเรียนการสอน 3 ข้อ
ภายใน ประจําปี
งบประมาณ2553
6 ฉบับ 3 ฉบับ
5 ฉบับ
3 ฉบับ 25 ฉบับ แฟ้ มรายงาน
เรืองทีได้รบั ทังหมด 6ฉบับ
ข้อคิดเห็น/
-เป็ นเรืองเสนอะแนะ
ข้อร้องเรียน
ความเห็น 3 ฉบับ
-เป็ นเรืองร้องเรียน 3 ฉบับ
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3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวชีว้ ดั เชิงเปรียบเทียบ
จากผลการดําเนินงานตามตัวชีวัด CU-QA 84 Model : 4 เสา 6 ฐาน ทีกล่าวมาในข้อ 3.1 ข้างต้น เมือ
พิจารณาเชิงเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายและผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปี ทีผ่านมา พบว่ามีการดําเนินงานบาง
เรื องทีน่าสนใจควรแก่การกล่าวถึงดังต่อไปนี
แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

เสา 3 การให้ บริการและการสนับสนุน
รหัสตัวชีวัด

KQI Ss8

จํานวนตัวชีวัดทังหมดในกลุ่ม
สถานะ

จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริ การใหม่ๆ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

เป้ าหมาย

6

2553

6

8 KRIs 15 KQIs
ค่าตัวชีวัด
2552
2551

13

0

2550

5

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์มีการพัฒนาคุณภาพของระบบการให้บริ การและสนับสนุนอย่างต่อเนือง ในปี งบประมาณ 2553
นี หน่วยงานทีมีภาระกิจในการให้บริ การสนับสนุน มีบริ การใหม่เพิมขึนมากกว่าเป้ าหมายทีตังไว้ โดยบริ การใหม่ๆจํานวน
มาก มาจากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ นับเป็ นตัวอย่างการให้บริ การเชิงรุ กทีดีของการบริ หารงานห้องสมุดสมัยใหม่ บริ การ
ใหม่ของหน่วยงานต่างๆในคณะอักษรศาสตร์ มีดงั นี
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ 6 บริ การ
1. บริ การแจ้งรายชือหนังสื อทีเพิงจัดซื อและได้รับตัวเล่มแล้ว และขอจองยืมผ่านเว็บไซต์ได้
2. บริ การแจ้งรายชือหนังสื อใหม่และภาพปกทีทํารายการเสร็ จแล้วพร้อมให้ยมื และขอจองยืมผ่านเว็บไซต์ได้
3. บริ การผ่าน MSN “คุยกับบรรณารักษ์”
4. บริ การรวบรวมผลงานจากเว็บไซต์ต่างประเทศ
5. บริ การตูห้ นังสื อ "แลกกันอ่าน" ทีระเบียงหน้าทางเข้าศูนย์ฯ เป็ นหนังสื อทีศูนย์ได้รับบริ จาคและไม่ใช้ประโยชน์
แล้ว อนุญาตให้ผใู้ ช้หยิบหนังสื อทีสนใจไปได้ หรื อจะนําหนังสื อทีตนเองอ่านแล้วไม่ตอ้ งการเก็บไว้มาแลกกันอ่านก็ได้
มีการหมุนเวียนทีค่อนข้างน่าพอใจ
6. บริ การคอมพิวเตอร์สาํ หรับนิ สิตผูพ้ ิการทางสายตา โดยขอความร่ วมมือจาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ติดตังโปรแกรม Non-Visual Desktop Access (NVDA) สําหรับอ่านจอคอมพิวเตอร์ให้ผพู้ ิการทางสายตาได้ใช้ ทีมุม
กาแฟ ชัน 2
นอกจากนี ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ยงั ได้พฒั นาทางด้านกายภาพและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเน็ตเวิร์ค
(Network) ให้เอือต่อการศึกษาค้นคว้าวิจยั อีก ดังนี
1. จัดการพืนทีห้องสมุดใหม่ “สรรพศาสตร์สโมสร” ทีอาคารมหาจักรี สิรินธร คาดว่าจะเปิ ดบริ การได้ภายในปี
การศึกษา 2553 นี
2. ขอใช้พืนทีเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในการสร้างและเก็บ
ข้อมูลเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
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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3. มุมวิจยั สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มีผใู้ ช้บริ การ 386 คน
4. มุมทํางานสําหรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ มีอาจารย์มาใช้บริ การ 2 คน
5. มุมสบาย Play and Learn Corridor มีผใู้ ช้บริ การวันละ 10 คน
6. ปรับเปลียนห้องปฏิบตั ิการสารนิเทศ เป็ นห้องประชุม ฝึ กอบรม มีผขู้ อใช้เป็ นห้องเรี ยน 3 รายวิชา
7. มุมกาแฟ ไว้ให้บริ การนิสิต คณาจารย์ทีอาจเหนือยล้าจากการครําเคร่ งดูตาํ ราทีบริ เวณระเบียงชัน 2
มีผใู้ ช้บริ การเฉลียวันละ 3 คน
8. มุมปฏิบตั ิศาสนกิจ เป็ นสัดส่ วนทีเงียบสงบ อยูบ่ นชัน 3 จัดสําหรับนิสิต และบุคคลภายนอกทีมาร่ วมประชุม
วิชาการของคณะฯ มีผมู้ าใช้บริ การ 10-15 คน
แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

เสาที 4 งานบริการวิชาการ
รหัสตัวชีวัด

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดในกลุ่ม
สถานะ

KQI Sa10 รายรับ/ปี

เป้ าหมาย

29 ล้ าน

20 KQIs 4 KRIs
ค่าตัวชีวัด
2551

2553

2552

23.7 ล้ าน

29 ล้ าน

17.6 ล้ าน

2550

12.3 ล้ าน

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์มีการพัฒนาการให้บริ การวิชาการทีดีมากโดยลําดับ แม้วา่ ในระยะหลังๆนี จะประสบปัญหาใน
การจัดโครงการบริ การวิชาการมากเนืองจากมีผสู้ มัครเรี ยนจํานวนน้อยทําให้ตอ้ งปิ ดโครงการไป ซึ งศูนย์บริ การวิชาการได้
มองว่าการทดลองเปิ ดโครงการใหม่ๆ แม้จะมีผสู้ มัครน้อยแต่กถ็ ือเป็ นการทดลองตลาดทีดี ซึ งบางโครงการก็ได้รับผลตอบรับ
ดี ส่ งผลให้มีโครงการบริ การวิชาการใหม่ๆจํานวนมากและมีรายรับและจํานวนผูร้ ับบริ การมากขึนโดยลําดับ นอกจากนี ใน
ปี งบประมาณ 2552 ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาผูม้ าใช้บริ การน้อยเนืองจากมีความไม่สะดวกในการจอดรถ ซึ งอาคารจอดรถ
อาคารมหาจักรี สิรินธรได้สร้างแล้วเสร็ จและเปิ ดให้บริ การตังแต่เดือนมีนาคม 2553 แล้ว แต่รายรับในปี งบประมาณ 2553
กลับมีจาํ นวนน้อยลงกว่าปี ทีผ่านมา จึงอาจต้องพิจารณาปัญหาและพัฒนาแนวทางการให้บริ การใหม่อีกครัง
แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

ฐานที 1 การบริหารจัดการหน่ วยงาน
รหัสตัวชีวัด

KQI 1.1

จํานวนตัวชีวัดทังหมดในกลุ่ม
สถานะ

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

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

เป้ าหมาย

≥80%

2553

43.42
(65.78%)

3 KQI 1 KRI
ค่าตัวชีวัด
2552
2551

47.44
(78.97)

82.52%

2550

74.70%

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2553 นี คณะอักษรศาสตร์ ดําเนินการตามเป้ าหมายตัวชีวัดการปฏิบตั ิงาน SDA ได้นอ้ ยลง ปั ญหา
นีเป็ นปั ญหาสื บเนืองจากปี ก่อน เนืองจากเป้ าหมายของตัวชีวัด เป็ นเป้ าหมายทีกําหนดไว้โดยคณะบริ หารชุดก่อน ปัญหาการ
กําหนดค่าเป้ าหมายตัวชีวัดนี จะมีการนําเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั เพือปรับแก้ค่าเป้ าหมายให้เหมาะสมต่อไป
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

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

ฐานที 2 การบริหารข้ อมูล สารสนเทศและความรู้
รายการตัวชีวัด

รหัสตัวชีวัด

KQI 2.2

จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้ KM ในการ
แลกเปลียนเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบต่างๆ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดในกลุ่ม
สถานะ

เป้ าหมาย

2553

5

9

2 KQI 1 KRI

ค่าตัวชีวัด
2552
2551

2550

N/A

N/A

11

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมทีมีการใช้ KM ในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง นอกจากจะมี KM ด้านการเรี ยน
การสอนและการวิจยั ซึ งจัดโดยหน่วยงานทีรับผิดชอบภาระกิจนี โดยตรง คือ ฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายวิจยั แล้ว ยังมีกิจกรรมทีจัด
โดยหน่วยงานอืนด้วย ดังรายละเอียด
ฝ่ ายวิจยั 4 ครัง
ฝ่ ายประกันคุณภาพ 1 ครัง
ฝ่ ายวิชาการ 3 ครัง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 1 ครัง
ภาควิชา
ฝ่ ายวิจัย

หัวข ้อการเสวนา/กิจกรรม/วิชาทีประชุมกลุม
่
การขอทุนวิจ ัยจากแหล่งทุนต่างๆ

ฝ่ ายวิจัย
ฝ่ ายวิจัย

เหตุใดจุฬาฯจึงได ้อันดับที 138 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจําปี
2009 โดย ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
บรรยายพิเศษของรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เรือง "แนว
ทางการพัฒนาการวิจัยของคณะและการจัดทําวารสารวิชาการระดับ
ึ ษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นานาชาติ: กรณีศก

ฝ่ ายวิจัย

บรรยายพิเศษเรือง “การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ”

ฝ่ ายวิจัย

บรรยายพิเศษเรือง “การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ”

ฝ่ ายวิชาการ

การบรรยายเรือง การจัดการเรียนการสอนทีมุงผลลัพธ์การเรียนรู ้
(Learning Outcomes) โดยรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศ
ภัทย
ิ )์

ฝ่ ายวิชาการ

อบรมการกรอกแบบฟอร์ม มคอ. 3

ฝ่ ายวิชาการ

สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ Learning Outcome

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

วิธก
ี ารใช ้ Blackboard9 ทีรองรับการประเมินออนไลน์

บรรณารักษศาสตร์

การจัดทําแผนทีความคิด(Mind Map) เพือสนั บสนุนการเรียนการสอน

วันเวลาและสถานทีจัด
17 ก.พ. 52 เวลา 12.00 –
14.00 น. ณ ห ้อง 203 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์
26-พ.ย.-52
9 ธ.ค. 52 ณ ห ้อง 707 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะอักษรศาสตร์ ครังที
20/2552
15 ก.ค. 53 เวลา 12.00-14.00
น. ณ ห ้องประชุม 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
15 ก.ค. 53 เวลา 12.00-14.00
น. ณ ห ้องประชุม 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
วันพุธท
์ ี 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ
ห ้อง 707 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะอักษร
ศาสตร์ ครังที 4/2553
19 มี.ค. 53 เวลา 9.00-12.00
น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ
อักษรศาสตร์
30 มี.ค. 53 ณ โรงแรมอิมพี
เรียลควีนส์ปาร์ก
2 มิ.ย. 53, ณ ห ้องประชุม 707
อาคารบรมราชกุมารี และ 11
มิ.ย. 52 ห ้อง 712 อาคารบรม
ราชกุมารี
23 ส.ค. 53 เวลา 9.00-16.00
น.ณห ้อง 712 ชัน 7 อาคารบรม
ราชกุมารี

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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ผู้ประเมินและวิเคราะห์

แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ฐานที 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รหัสตัวชีวัด

รายการตัวชีวัด

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดในกลุ่ม
สถานะ

เป้ าหมาย

3 KQI 2 KRI

2553

ค่าตัวชีวัด
2552
2551

2550

3.56

KQI 4.2

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อ
ระบบบริหาร(ทรัพยากรบุคคล )

3.5

3.27

3.38

KRI 4.3

จํานวนร้องทุกข์ - ร้องเรียนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี

≤5

1

0

ไม่มีการ
ประเมิ น
2

22

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2553 นี คณะอักษรศาสตร์ มีการร้องทุกข์ – ร้องเรี ยน จากบุคลากรทุกประเภท 1 เรื อง ซึ งเป็ นการ
ร้องเรี ยนงานบริ หารงานบุคคล สอดคล้องกับค่าระดับความพึงพอใจของบุคคลากรทีมีต่อระบบบริ หาร(ทรัพยากรบุคคล )

แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชีวัดเชิงเปรียบเทียบ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

ฐานที 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน
รหัสตัวชีวัด

KQI 5.1

รายการตัวชีวัด

ร้อยละของงบประมาณใช้จริง/งบประมาณที
ได้รบั

จํานวนตัวชีวัดทังหมดในกลุ่ม
สถานะ

เป้ าหมาย

2553

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

1 KQI 1 KRI
ค่าตัวชีวัด
2552
2551

2550

84.8 ล้าน: 92.3 ล้าน : 87.5 ล้าน : 92 ล้าน: 92 ล้าน:
106.2 ล้าน 106.2 ล้าน 135 ล้าน 124.7 ล้าน 123 ล้าน
=80%
=86.9% =64.81% =73.77% =74.80%

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2552 คณะอักษรศาสตร์ ใช้งบประมาณได้นอ้ ย จึงได้วิเคราะห์ปัญหาซึ งรองคณบดีฝ่ายวางแผนได้
รับทราบปัญหานีแล้ว ในปี งบประมาณ 2553 ได้มีการใช้งบประมาณได้ดีขึน ดังผลการวิเคราะห์ ดังนี
ปี งบประมาณ 2552
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณทีได้รับ
ปี งบประมาณ 2553
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณทีได้รับ

45,000,000 ล้านบาท
90,012,800 ล้านบาท
135,012,800 ล้านบาท

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

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

87.47
53.45
64.79

50,893,200 ล้านบาท
55,350,200 ล้านบาท
106,243,400 ล้านบาท

ใช้จริ ง
45,364,267.44
ใช้จริ ง
46,974,137.54
รวมใช้จริ ง 92,338,404.98

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

89.13
84.86
86.99

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 6 การตรวจติดตามการป้ องกันและการรับมือ
รหัสตัวชีวัด

KRI 6.1

รายการตัวชีวัด

ระยะเวลาโดยเฉลียในการ
สนองตอบต่อข้อร้องเรียน

สถานะ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชีวัดทังหมดในกลุ่ม
เป้ าหมาย

3 KQI 2 KRI
ค่าตัวชีวัด

2553

2552

2551

2550

≤ 2 สัปดาห์ การสนองตอบ การสนองตอบ การสนองตอบ เวลาเฉลีย =
= 6 วัน
= 6 วัน 8.6 วันทังสอง
ทังสองกรณี = 1.66 วัน
การปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิการ
กรณี
= 8.83 วัน
= 8.2 วัน
= 14 วัน

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
การตอบสนองต่อเรื องร้องเรี ยนมีพฒั นาการทีดีขึนมาก แต่การปฏิบตั ิการเพือปิ ดเรื องร้องเรี ยนบางเรื องเกียวข้องกับ
หน่วยงานหลายส่ วน หรื อต้องใช้เวลาในการดําเนินการมาก อย่างไรก็ดี เพือให้การสนองตอบต่อเรื องร้องเรี ยนมีความรวดเร็ ว
ขึน เพือดําเนิ นการปิ ดเรื องร้องเรี ยนให้เร็ วขึน ฝ่ ายประกันคุณภาพจึงได้ปรับปรุ งระบบการติดตามเรื องร้องเรี ยนจากตูร้ ้องเรี ยน
โดยจัดทําแบบฟอร์ มให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบและรายงานเรื องร้องเรี ยนเป็ นประจําทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เริ มตังแต่กนั ยายน
2553 เป็ นต้นมา

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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3.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี
จากรายงานข้างต้น สรุ ปผลสัมฤทธิในการดําเนินการด้านคุณภาพตามตัวชีวัดได้ดงั นี
จุดเด่ น
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์นบั เป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่า และเป็ นทีพึงของสังคม อาจารย์แต่ละท่านมี
ภาระกิจมาก จะเห็นได้วา่ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ในปี งบประมาณ 2553 มีจาํ นวน 189 คน แต่มีงานบริ การ
วิชาการและการเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจาํ นวนมาก และมีจาํ นวนมากขึน
เมือเปรี ยบเทียบกับข้อมูลทีรวบรวมในปี งบประมาณ 2552 ดังรายละเอียดด้านล่างนี
ปี งบประมาณ 2552
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 3 คน
ระดับชาติ
1
คน
ระดับนานาชาติ
2
คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 182 รายการ
ระดับชาติ
173
รายการ
ระดับนานาชาติ
9
รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 78 รายการ
ระดับชาติ
22
รายการ
ระดับนานาชาติ 56
รายการ
 โครงการบริ การวิชาการ รวม 60 โครงการ
แบบมีรายได้
57
โครงการ
แบบไม่มีรายได้ 3
โครงการ
 จํานวนงานแปลทีให้บริ การ
จํานวนงานแปล 1490 งาน

ปี งบประมาณ 2553

 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 7 คน
ระดับชาติ
5
คน
ระดับนานาชาติ
2
คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 349 รายการ
ระดับชาติ
325
รายการ
ระดับนานาชาติ 24
รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 163 รายการ
ระดับชาติ
38
รายการ
ระดับนานาชาติ 125
รายการ
 โครงการบริ การวิชาการ รวม 45 โครงการ
แบบมีรายได้
40
โครงการ
แบบไม่มีรายได้ 5
โครงการ
 จํานวนงานแปลทีให้บริ การ
จํานวนงานแปล 1302 งาน
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จุดทีควรพัฒนา
คณะอักษรศาสตร์ มีคณาจารย์ทีมีคุณภาพ มีกิจกรรมจํานวนมาก มีบรรยากาศความเป็ นวิชาการและ
บรรยากาศศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ มีผลงานด้านอืนๆอีกมากมาย แต่การรายงานข้อมูล SDA ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ เนืองจากรายงาน SDA เป็ นรายงานทีต้องรายงานเป็ นรายไตรมาส ข้อมูลส่ วนมากจึงมาจาก
ส่ วนกลางของคณะ ซึ งอาจไม่ครอบคลุมข้อมูลจากภาควิชา/หน่ วยงานทีมีหลักสู ตรโดยสมบูรณ์ ข้อมูลผล
การดํา เนิ น งานที เจ้า หน้า ที ส่ ว นกลางคณะฯรายงาน และข้อ มูล ที จัด เก็บ โดยฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพ ยัง ไม่
สอดคล้องกัน การตรวจสอบข้อมูลใช้เวลามาก ไม่ทนั การรายงาน SDA เมือสิ นปี งบประมาณตามทีฝ่ าย
วางแผนฯของมหาวิทยาลัยกําหนดให้รายงานข้อมูล จึงรายงานค่าตัวชี วัด SDA ทีรวบรวมโดยเจ้าหน้าที
ส่ วนกลางคณะฯ ซึ งอาจไม่สมบูรณ์และส่ งผลให้การดําเนินงาน SDA ของคณะฯอยูใ่ นเกณฑ์ตาํ นอกจากนี
ค่าเป้ าหมายตัวชีวัด SDA ยังกําหนดล่วงหน้าโดยผูบ้ ริ หารชุดก่อนซึ งมีฐานการประเมินค่าเป้ าหมายแตกต่าง
กัน เมือคณะฯ ดําเนิ นการแม้ว่าได้เกิ นกว่าร้ อยละ 80 ของแผน จึ งไม่สามารถนับเป็ นตัวชี วัดที บรรลุเป้ า
หมายได้
แนวปฏิบตั ิทดีี
ศึกษารายงาน SDA ประกอบกับข้อมูลทีฝ่ ายประกันคุณภาพ และเสนอคณะผูบ้ ริ หารเพือทบทวน
ปรับค่าเป้ าหมาย SDA ใหม่
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บทที่ 4
การพัฒนาคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ในปถดั ไป

4.1 สรุปขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน
4.2 การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวชี้วัดในปถัดไป
4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัด
4.4 ความตองการการสนับสนุนจาก หนวยงานที่เหนือขึ้นไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน

149
155
158
159

148
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4.1 สรุปขอเสนอแนะทีไ่ ดรบั จากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน
คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการตรวจคุณภาพภายในโดยรวม 1 ครังในรอบปี 2553 เป็ นการตรวจแบบบูรณาการ
กล่าวคือ ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆในคณะตามตัวชีวัดของระบบคุณภาพ CU-QA 84 และตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชีวัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สรุปภาพรวมของการตรวจประจําปี งบประมาณ 2553
ช่ วงเวลา
ตรวจ

ลักษณะคณะผู้ตรวจ

ประเภท

4 สิ งหาคม คณะผูต้ รวจประกอบด้วย A3
2553
คณะกรรมการจํานวน 3 A4
คนซึงคณบดีเป็ นผูแ้ ต่งตัง
โดยได้รับความห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
อํานวยการการประกัน
คุณภาพคณะอักษร
ศาสตร์
A1
5 สิ งหาคม คณะผูต้ รวจเป็ นชุด
2553
เดียวกับผูต้ รวจประเมิน
ในวันที 4
สิ งหาคม 2553

สาระสํ าคัญทีตรวจ

ผู้รับการตรวจ

ผลสรุ ปการตรวจ

ตรวจประเมินผลการดําเนิน
งานในปี การศึกษา 2552 ตาม
ตัวชีวัดในองค์ประกอบคุณ
ภาพของสกอ. และตรวจสอบ
ข้อมูลหลักฐานการดําเนินงาน

- ผูบ้ ริ หารคณะ
- หัวหน้าหน่วยงาน
ในสํานักงาน
เลขานุการคณะ

เฉลียทุกองค์ประกอบ
อยูใ่ นระดับดีมาก
(ดูหน้าถัดไป)

ตรวจติดตามผลการดําเนิน
งานตามตัวชีวัดของระบบ
คุณภาพ CU-QA 84 ใน 2
ฐาน ได้แก่
• ฐานที 3 การบริ หารสิ นทรัพย์
และกายภาพ
• ฐานที 5 การบริ หาร
งบประมาณและการเงิน

- ผูบ้ ริ หารคณะ
(รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
และรองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ)

 ไม่พบ Finding
Sheet หรื อ
CAD

หมายเหตุ : A0 = ตรวจเยียม A1 = ตรวจติดตาม A2 = ตรวจรับรอง A3 = ตรวจประเมิน A4 = ตรวจสอบ และ A5 = ตรวจอืนๆ
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ ปี การศึกษา 2552 ตามเกณฑ์ มาตรฐานของสกอ.
วันที 4-5 สิ งหาคม 2553
ตามทีได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553 (ปี การศึกษา 2552) เมือวันที 4-5 สิ งหาคม 2553 มี
กรรมการผูต้ รวจประเมินดังนี
อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
ประธานกรรมการ
รศ.ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนือ
กรรมการ
ผศ.รองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์
กรรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจประเมิน มีดงั นี
หมายเหตุ คะแนนประเมิน มีคะแนนเต็ม 3
ตัวชีวัด

ชือตัวชีวัด
องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงาน (ใช้ ในรอบปี งบประมาณ)

ผลการตรวจ ปี ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลียนแปลงคะแนน
การศึกษา 51 ปี การศึกษา 52 การศึกษา 52

ระดับดี

ยังไม่ได้ คณ
ุ ภาพ

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบ่งชีเพือวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน
ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

3

3

3

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชีของการ
ปฏิบตั ิงานทีกําหนด

2

0

0

องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน

ระดับดี

ระดับดี

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร

3

3

3

2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

3

3

3

2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมทีสนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอนซึ งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่ วม

3

3

3

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําทีมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญา
เอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา

1

1

1

2

2

2

2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

1

1

1
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ชือตัวชีวัด

ผลการตรวจ ปี ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลียนแปลงคะแนน
การศึกษา 51 ปี การศึกษา 52 การศึกษา 52

2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์

3

3

3

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจยั
เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งานทําและการ

2

2

2

3

3

3

2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้รับเงินเดือน
เริ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์

3

3

3

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต

3

3

3

2.12 ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าทีสําเร็จการศึกษาใน

3

2

2

1

2

2

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

รอบ 5 ปี ทีผ่านมาทีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึงมี
คุณสมบัติเป็ นทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทีทําหน้าทีอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันทีเน้นการผลิต
บัณฑิตและวิจยั )
องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า

3

3

3

3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาทีครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์

3

3

3

องค์ ประกอบที 4 การวิจัย

ระดับพอใช้

ระดับดีมาก

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

2

3

3

4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู้จากงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

1

2

3

ประเมินตนเองได้ 4 ข้อ แต่กรอก
คะแนนไว้ 2 คะแนน (กรอกคะแนน
ผิด) ต้องได้ 3 คะแนน

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

3

3

3
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ชือตัวชีวัด

4.4 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทีตีพมิ พ์เผยแพร่ ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปั ญญาหรื ออนุสิทธิบตั ร หรื อนําไปใช้
ประโยชน์ทงในระดั
ั
บชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
4.5 ร้อยละของบทความวิจยั ทีได้รับการอ้างอิง (Citation)

ผลการตรวจ ปี ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลียนแปลงคะแนน
การศึกษา 51 ปี การศึกษา 52 การศึกษา 52

1

2

2

1

3

3

ใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
ตามเป้ าหมายของสถาบัน

3

3

3

5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีส่วนร่ วมในการให้บริ การทาง
วิชาการแก่สงั คม เป็ นทีปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

3

3

3

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

3

2

2

5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

2

3

3

องค์ ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

ระดับดีมาก

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

3

องค์ ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ

ระดับพอใช้

ระดับดีมาก

3

3
ระดับดี

7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ
และสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล

1

7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน

1

1

1

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรี ยนรู้

1

2

2

7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพือ
พัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือการบริ หาร การเรี ยน
การสอน และการวิจยั

2

3

3

3

3

3

2

1

ขาดข้อ 3 และข้อ 4 คะแนนจึง
ลดจาก 2 เป็ น 1

หมายเหตุ คะแนนไม่เปลียนแต่มี
ข้อเสนอแนะให้ Backup ข้อมูล
โดยให้แยกเก็บข้อมูลทีอืน
นอกจากห้อง server
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ผลการตรวจ ปี ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลียนแปลงคะแนน
การศึกษา 51 ปี การศึกษา 52 การศึกษา 52

7.6 ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

3

3

3

7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ

0

1

2

เนืองจากค่า CDS เปลีนแปลงจึง
ส่ งผลต่อการคํานวณคะแนน จาก

1 เป็ น 2
7.8 มีการนําระบบบริ หารความเสี ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริ หารการศึกษา

3

3

3

7.9 ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีและเป้ าหมาย
ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

2

2

2

องค์ ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน

ยังไม่ได้
คุณภาพ

ระดับดีมาก

1

3

3

1

1

3

สามารถอ้างอิงมหาวิทยาลัย จึงมี
การดําเนินการครบทุกข้อ คะแนน
ประเมินจึงเพิมจาก 1 เป็ น 3

องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ระดับดี

ระดับดีมาก

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเป็ นส่ วน
หนึงของกระบวนการบริ หารการศึกษา

3

3

3

ขาดระดับ 7 แต่ได้คะแนนเท่า
เดิม

9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา

1

3

3

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานไม่
สอดคล้องกับตัวบ่งชี แต่มี
เอกสารหลักฐานใหม่จึงได้
คะแนนตามทีประเมินตนเองไว้

9.3 ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

3

3

3

สรุปรวมทุกตัวชีวัด/องค์ ประกอบ

ระดับดี

ระดับดีมาก
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จากผลการตรวจตัวชีวัด 41 ตัวชีวัดใน 9 องค์ประกอบ หากนําตัวชีวัดมาจัดกลุม่ ใหม่ตามมาตรฐานอุดมศึกษา จะแสดง
คะแนนประเมินในด้ านมาตรฐานอุดมศึกษาได้ ดงั นี

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลีย
I
P
O รวม

ผลการประเมิน
<=1.50 ยังไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช้
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก

-

-

2.75

2.75

ระดับดีมาก

ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบาลของการบริ หารการอุดมศึกษา

3.00

2.60

2.00

2.44

ระดับดี

ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจของการบริ หารการอุดมศึกษา

2.00

2.89

2.50

2.53

ระดับดีมาก

-

2.50

-

2.50

ระดับดี

2.14

2.71

2.38

2.51

ระดับดีมาก

ระดับ
ดี

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดี

1. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานด้ านการบริ หารจัดการอุดมศึกษา

3. มาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรี ยนรู้
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

จากผลการตรวจตัวชีวัด 41 ตัวชีวัดใน 9 องค์ประกอบ หากนําตัวชีวัดมาจัดกลุม่ ใหม่ตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
จะแสดงคะแนนประเมินในด้ านมาตรฐานอุดมศึกษาได้ ดงั นี

มุมมองด้ านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลีย
I
P
O รวม

ผลการประเมิน
<=1.50 ยังไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช้
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก

ด้ านนักศึกษาและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

2.00

3.00

2.71

2.73

ระดับดีมาก

ด้ านกระบวนการภายใน

2.00

2.43

1.67

2.18

ระดับดี

ด้ านการเงิน

3.00

3.00

-

3.00

ระดับดีมาก

ด้ านบุคลากรการเรี ยนรู้และนวัตกรรม

2.00

2.67

2.33

2.42

ระดับดี

เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

2.14

2.71

2.38

2.51

ระดับดีมาก

ระดับ
ดี

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดี
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4.2 การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวชีว้ ดั ในปถดั ไป
การกําหนดเป้ าหมายตัวชีวัดได้เน้นงานประจําเป็ นหลัก การกําหนดเป้ าหมายได้กระทําในลักษณะดังนี
 ทิศทาง Top-Down สําหรับตัวชีวัดในกระบวนการสนับสนุ น (ฐานบ้าน) บางตัว ผูบ้ ริ หารคณะที
ดูแลตัวชีวัดทีเกียวข้องเป็ นผูก้ าํ หนดโดยพิจารณาข้อมูลก่อนหน้านีทังหมดประกอบการกําหนด
 ทิศทาง Bottom-Up สําหรับตัวชี วัดในกระบวนการสนับสนุ น (ฐานบ้าน) บางตัว และตัวชี วัดใน
กระบวนการหลัก (เสาบ้าน) เฉพาะในเสาที 3 ภารกิ จด้านการบริ การและสนับสนุ น และเสาที 4
ภารกิจด้านการบริ การวิชาการ แต่ละหน่วยงานทีเกียวข้องเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายในเบืองต้นเพือให้
ผูบ้ ริ หารคณะพิจารณากําหนดเป้ าหมายโดยรวมสุ ดท้าย

เป้าหมายประจําปี งบประมาณ 2554
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
KQI Ss14
KQI Ss15
KRI Ss1
KRI Ss2
KRI Ss3

ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs
จํานวนผู้รับบริ การทีแสดงความประทับใจในบริ การ / จํานวนแบบประเมินทังหมด
จํานวนครังในการเข้ าเยียมชมดูงานจากหน่วยงานภายนอก
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การทีมีตอ่ การให้ บริ การ
จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบระยะเวลาในการให้ บริการทีลดลง
ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนองต่อการร้ องขอ คําร้ อง ข้ อเสนอแนะ
จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนตอนการให้
ั
บริการทีลดลง

เป้าหมาย
80%
31
3.4
4
1 สัปดาห์
3
จํานวนขันตอนและ/หรือกฎ และ/หรื อระเบียบทีปรับปรุงเพือเพิมคุณภาพการให้ บริ การ
6
จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหม่ๆ
3
จํานวนช่องทางในการให้ บริการ
9
ร้ อยละการให้ บริ การ on line / การบริการทังหมด
21.7
ร้ อยละการให้ บริ การ self-service / การบริการทังหมด
17.7
ร้ อยละการให้ บริ การ one stop service / การบริ การทังหมด
15
จํานวนครังและ/หรื อช่องทาง และ/หรื อวิธีการใหม่ในการสือสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ รู ับบริการ 9 ช่องทาง/ 1000
ครัง
ร้ อยละการลดลงของการใช้ เอกสารของผู้รับบริ การ
50%
จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้ เอกสารของผู้รับบริการลดลง
3
ตัวชีวัดความเสียง 8 KRIs
ร้ อยละของผู้รับบริการทีได้ รับผลจากความผิดพลาดของการให้ บริการ
0
ร้ อยละจํานวนครังข้ อผิดพลาดในการให้ บริการ / จํานวนการให้ บริการทังหมด
0
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การทีต้ องแก้ ไขซํา /
10
ปั ญหาทีต้ องแก้ ไขทังหมด
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No.
ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs
KRI Ss4 ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การทียังไม่ได้ รับการแก้ ไข
/ ปั ญหาทีต้ องแก้ ไขทังหมด
KRI Ss5 จํานวนครังทีผู้รับบริการร้ องทุกข์-ร้ องเรี ยน
KRI Ss6 จํานวนครังความบกพร่องทีพบจากการสุม่ ตรวจ
KRI Ss7 จํานวนครังทีไม่สามารถให้ บริ การได้ ตามทีกําหนดไว้
KRI Ss8 จํานวนครังทีเกิดการร้ องเรี ยนเรื องการไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร

เป้าหมาย
10
10
0
0
0

เสาที 4 งานบริการวิชาการ
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
KQI Sa15
KQI Sa16
KQI Sa17
KQI Sa18
KQI Sa19
KQI Sa20
KRI Sa1
KRI Sa2
KRI Sa3
KRI Sa4

ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs

เป้าหมาย
จํานวนการบริ การวิชาการทีแล้ วเสร็จ (ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ) / จํานวนบริ การทังหมด
48/200 (24%)
จํานวนการบริ การทีสนองตอบต่อความต้ องการของสังคมในรอบปี /จํานวนบริ การทังหมดในรอบปี
100%
จํานวนการบริ การทีมีความร่วมมือกับหน่วยงาน–องค์กรในระดับชาติ / จํานวนบริการทังหมด
4%
จํานวนข้ อตกลง-ความร่วมมือ / ปี
3
จํานวนหน่วยงานทีมาเยียมชมดูงาน /ปี
1
จํานวนรางวัลทีได้ รับ / ปี
0
ระดับคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผู้รับบริ การ-สังคมทีมีต่อหน่วยงาน
4
เปอร์ เซ็นต์การดําเนินการให้ บรรลุตามแผนการสือสารการตลาดแบบประสมประสาน
100
ค่าใช้ จ่ายต่อจํานวนบุคลากรประจํา (บาท/คน)
130,000
รายรับ/ปี
24.1 ล้ าน
รายรับต่อจํานวนบุคลากรประจํา (บาท/คน)
3 ล้ าน
จํานวนผู้รับบริ การ (จํานวนคน/ปี )
4,050
จํานวนผู้รับบริ การทีกลับมาใช้ บริการซํา / จํานวนทังหมด
0
จํานวนการบริ การทีสามารถส่งมอบได้ ตามเงือนไขทุกประการ/ จํานวนทังหมด
100%
จํานวนผู้รับบริ การทีได้ รับประโยชน์ โดยมิได้ คาดหวังผลกําไร (จํานวนหน่วยงาน) / ปี
0
จํานวนบุคลากรภายนอก/องค์กร (ทีด้ อยโอกาส) ทีได้ รับการพัฒนา/ปี
0
จํานวนโครงการด้ านศิลปะวัฒนธรรม/ปี
33
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การทีมีตอ่ การบริ การ
4
การได้ รับการรับรอง
มี
การมีแนวปฏิบตั ิด้านจรรยาบรรณ
มี
ตัวชีวัดความเสียง 4 KRIs
จํานวนงานบริการฯ ทีมีรายจ่ายเหนือรายได้ /จํานวนโครงการทังหมด
0
จํานวนผู้รับบริ การระดับองค์กรทีไม่กลับมาใช้ บริการอีกในช่วง 5 ปี / จํานวนทังหมด
0
จํานวนครังทีถูกร้ องเรี ยน และ/หรื อดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวนทังหมด
0
จํานวนครังทีให้ ข้อมูลทางวิชาการผิดพลาด / ปี
0
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เป้าหมายประจําปี งบประมาณ 2554 ส่ วนกระบวนการสนับสนุน
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)

เป้ าหมาย
50
5
3.5
2

ฐานที 2 การบริหารข้ อมูล สารสนเทศและความรู้
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 2.1
ค่าใช้จ่ายด้าน IT/ค่าใช้จา่ ยทังหมดต่อปี
(รวมHardware+Humanware+Software)
KQI 2.2
KRI 2.1

จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้ KM ในการแลกเปลียนเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบต่างๆ
จํานวนครังทีระบบ IT เสียฉุกเฉิน

เป้ าหมาย
3.57 ล้าน:
124.83 ล้าน
=2.85%
5
0

ฐานที 3 การบริหารสิ นทรัพย์ และกายภาพ
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 3.1
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อการบริหารสินทรัพย์และกายภาพ
KRI 3.1
มูลค่าการซ่อมแซมสินทรัพย์/ค่าใช้จา่ ยทังหมดต่อปี (ไม่รวมงบลงทุน)

เป้ าหมาย
3.5
382,000:
129,048,500
=0.30%

ฐานที 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 4.1
ร้อยละค่าใช้จา่ ยพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุ น)/ค่าใช้จา่ ยทังหมด (ไม่รวมงบ
ลงทุน)
KQI 4.2
KQI 4.3
KRI 4.1
KRI 4.3

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อระบบบริหาร(ทรัพยากรบุคคล )
ร้อยละบุคลากร (สายสนับสนุ น) ทีได้รบั การพัฒนาความรู้ / ทักษะ
อัตราการลาออกของบุคลากร (ทุกประเภท)
จํานวนร้องทุกข์ - ร้องเรียนจากบุคลากร(ทุกประเภท) ต่อปี

เป้ าหมาย
16.49 ล้าน:
124.83 ล้าน
= 13.20 %
3.5
90%
≤ 5%
≤5

158

ฐานที 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน
รหัสตัวชีวัด
รายการตัวชีวัด
KQI 5.1
ร้อยละของงบประมาณใช้จริง/งบประมาณทีได้รบั
KRI 5.1
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร(ทุกประเภท)/ค่าใช้จา่ ยทังหมด

เป้ าหมาย
80%
37.66 %

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
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4.4 ความตองการการสนับสนุนจาก หนวยงานทีเ่ หนือขึน้ ไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน
สิ งทีต้ องการให้ สนับสนุน

ปริมาณ

อบรมผูต้ รวจประเมิน
คุณภาพระบบสกอ.

ปี ละ 1 คณะอักษรศาสตร์มีบุคลากรทีมีความรู้
และสามารถเป็ นผูต้ รวจประเมิน
ครัง
คุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.จํานวนน้อยมาก บุคลกากรทีผ่านการอบรมและ
สามารถเป็ นผูต้ รวจได้ในปัจจุบนั ก็ดาํ รงตําแหน่ง
บริ หารระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย จึงเหลือผูท้ ี
สามารถตรวจประเมินคุณภาพในระบบสกอ.ได้เพียง
2 คนเท่านัน
ปี ละ 1 เนืองจากมหาวิทยาลัยยังคงกําหนดให้คณะฯ
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระบบ CU-QA อยู่
ครัง
แต่ผทู้ ีผ่านการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพระบบ
CU-QA จํานวนมากได้เกษียณ/ลาออก และเนืองจาก
ช่วงระยะหลัง เน้นการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. การตรวจระบบ CU-QA จึงอาจขาดความ
ชํานาญหรื อมีความเข้าใจในตัวชีวัดคลาดเคลือนกัน
ได้ระหว่างผูร้ ับตรวจและผูต้ รวจ
ปี ละ 1 เนืองจากมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการตรวจ CUCQA แบบใหม่เป็ นแบบ AUN แต่ยงั มีอาจารย์ทีมี
ครัง
ความรู้ความเข้าใจระบบนีจํานวนน้อย

อบรมผูต้ รวจประเมิน
คุณภาพระบบ CU-QA

อบรมอาจารย์เรื อง การ
ตรวจประเมินคุณภาพ
CU-CQA แบบ AUN

เหตุผลความจําเป็ น

ผลทีคาดว่าจะเกิดขึนหาก
ได้ รับการสนับสนุน

คณะอักษรศาสตร์มีผตู้ รวจ
ประเมินคุณภาพเพิมมากขึน
สําหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพในปี ต่อๆไป

คณะอักษรศาสตร์มีผตู้ รวจ
ประเมินคุณภาพเพิมมากขึน
สําหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพในปี ต่อๆไป

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์มี
ความรู้เพียงพอสําหรับการ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง
รับการตรวจประกันคุณภาพ
หรื อเป็ นผูต้ รวจประเมิน
คุณภาพได้
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บทที่ 5
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย

5.1 ปญหาที่พบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพิ่มเติม ปรับลด ตัวชี้วัด และเหตุผลประกอบการปรับเปลี่ยน
5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม
5.4 ปญหา และขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
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5.1 ปญหาทีพ่ บจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ระบบ CU-QA
มหาวิทยาลัยยังคงกําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพระบบ CU-QA อยู่ แต่เนืองจากเน้นการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ระบบสกอ. บุคคลากรจึงขาดความชํานาญในตัวชีวัดระบบ CU-QA การรายงาน
ข้อมูลบางตัวไม่สมําเสมอ การรับตรวจและการตรวจไม่ชาํ นาญเท่ากับการตรวจตามระบบสกอ.
ระบบ สกอ.
ปัญหาในการตรวจสอบค่า CDS ในการประสานงานกับเจ้าหน้าทีหน่วยงานเจ้าภาพ ดังนี
1. คณะฯได้ส่งข้อมูลไปก่อนกําหนดปิ ดฐานข้อมูล แต่เจ้าภาพขอเปลียนแปลงค่าข้อมูลและไม่สามารถ
ติดต่อได้จนเลยกําหนดปิ ดฐานข้อมูล หรื อแก้ไขค่า CDS ให้ผดิ ตัว ทําให้ตอ้ งตรวจสอบค่า CDS ใหม่
2. สําหรับ CDS รอบปี งบประมาณ มีการปิ ดฐานข้อมูลเร็ ว เมือพบว่ามีค่า CDS ผิด แม้จะมีเวลามากก่อนจะ
ปิ ดฐานข้อมูลรอบปี การศึกษา ก็ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพิม่ เติม ปรับลด ตัวชีว้ ดั และเหตุผลประกอบการ
ปรับเปลีย่ น
- ได้วิเคราะห์และเสนอไว้ในรายงานคุณภาพประจําปี งบประมาณ 2552 แล้ว จึงไม่ขอเสนอเพิมเติมอีก

5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม
ข้อมูล CDS รอบปี งบประมาณ ซึงมีกาํ หนดปิ ดฐานข้อมูลเร็ ว หากพบข้อผิดพลาดก่อนปิ ดฐานข้อมูลปี
การศึกษา อยากให้เปิ ดโอกาสให้แก้ไขได้ เนืองจากในปี ทีผ่านมา แม้วา่ เจ้าภาพจะตรวจสอบใหม่และยอมรับ
ข้อมูลใหม่ แต่ไม่แก้ไขให้

5.4 ปญหา และขอเสนอเพือ่ การปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
1. ควรจัดอบรมผูต้ รวจคุณภาพภายในอย่างต่อเนือง ทังระบบบ สกอ. และ CU-QA
2. มหาวิทยาลัยได้จดั ทําระบบคุณภาพ CU-RQA ออกมา แต่ไม่มีการดําเนินการใดๆเพือสนับสนุนการ
ใช้ระบบดังกล่าว ในระดับคณะจึงไม่มีความสนใจทีจะนํามาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม ระบบ CU-QA 84 จึงยังไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจตามหลักการ มหาวิทยาลัยควรมีความคิดทีชัดเจนในเรื องนี
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ภาคผนวก

จํานวนงานทีได้รับการปรับปรุ งเพือเพิมประสิ ทธิภาพ
กิจกรรมทีมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ (Knowledge Management)
รายชือคณาจารย์
รายชืออาจารย์ชาวต่างประเทศ
รายชือผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการชุดต่างๆ
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จํานวนงานทีได้ รับการปรับปรุงเพือเพิมประสิ ทธิภาพ
ลําดับ
1

ภาควิชา/
หน่วยงาน
คณะอักษร

2

คณะอักษร

3

คณะอักษร

4

ศูนย์สารนิเทศ

5

ศูนย์สารนิเทศ

6

ศูนย์สารนิเทศ

7

ศูนย์สารนิเทศ

8

ศูนย์สารนิเทศ

9

ศูนย์สารนิเทศ

10

ศูนย์สารนิเทศ

11

15
16
17
18
19
20
21

ศูนย์
คอมพิวเตอร์
ศูนย์
คอมพิวเตอร์
ศูนย์
คอมพิวเตอร์
ศูนย์
คอมพิวเตอร์
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
อังกฤษ
อังกฤษ

22
23

ภาษาไทย
ภาษาไทย

24

ภาษาศาสตร์

25

ภาษา
ตะวันออก
ประกัน
คุณภาพ

12
13
14

26

งานทีได ้รับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพือเพิมประสิทธิภาพ
การแต่งตัง คณะกรรมการ อ.ก.พ.ว. ประจําภาควิชา เพือให ้การดําเนินการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมีการประสานงาน และดําเนินการได ้รวดเร็วมากขึน เริม
ดําเนินการ 13 ม.ค.53 (จาก Board 1/53)
ิ ทาง e-mail หรือระบบ
แนวปฏิบต
ั เิ รือง การส่งงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ของนิสต
ิ ติดตามการตอบกลับจาก
Blackboard) ให ้อาจารย์ตอบกลับ และให ้นิสต
ิ - จากการประชุม
อาจารย์ด ้วย โดยให ้ถือเป็ นความรับผิดชอบของนิสต
คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ครังที 5/2553 เมือวันที 10 มีนาคม
2553
ิ อ่านบทความจากฐานข ้อมูลเพือ
แนวปฏิบต
ั เิ กียวกับการมอบหมายงานให ้นิสต
การค ้นคว ้าวิจัย (CU-Reference Database) และการเผยแพร่หรือการทําลิงค์
บทความ ให ้อาจารย์แสดง link URL แทนการนํ าไฟล์เอกสารฉบับเต็มมา
เผยแพร่ - จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ครังที
5/2553 เมือวันที 10 มีนาคม 2553
บริการยืมและนํ าส่งหนั งสือให ้อาจารย์ระหว่างห ้องสมุดในจุฬาฯ ลดรอบ
ระยะเวลาโดยอาจารย์กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได ้
ไม่ต ้องเดินทางมาเอง
บริการสืบค ้นสารนิเทศออนไลน์ให ้อาจารย์ และนํ าส่งผลการสืบค ้นทางอีเมล
หรือ ส่งถึงโต๊ะทํางาน
บริการจองยืมหนั งสือใหม่ ผู ้ใช ้สามารถเขียนใบจองยืมทีสอดไว ้ในหนั งสือใหม่
ทีกําลังจัดแสดงบนชันแสดงได ้ทันที ไม่ต ้องรอจนครบกําหนดแสดง
จัดกิจกรรม "เทศกาลงานออกร ้านหนั งสือในสวน" เพือส่งเสริมการเลือกซือ
หนั งสือเข ้าห ้องสมุด
บริการแจ ้งรายชือหนั งสือทีเพิงจัดซือและได ้รับตัวเล่มแล ้ว และขอจองยืมผ่าน
เว็บไซต์ได ้
บริการแจ ้งรายชือหนั งสือใหม่และภาพปกทีทํารายการเสร็จแล ้วพร ้อมให ้ยืม
และขอจองยืมผ่านเว็บไซต์ได ้
ดําเนินการจัดการองค์ความรู ้ของคณะอักษรศาสตร์ คือ
1. การจัดทําฐานข ้อมูลงานวิจัยสําเร็จรูป สืบค ้นได ้จากชือผู ้วิจัย ชือเรือง ชือ
โครงการ ปี ทวิ
ี จัย ฯลฯ
2. การแปลงผันรายการวิทยุ "อักษรพาที" ขึนให ้บริการบนเว็บไซต์ โดย
สามารถสืบค ้นจากชือวิทยากร และคําสํา
นํ าโปรแกรม PC-cillin Internet Security 2010 ของ Trend Micro มาใช ้งาน
ในหน่วยงานของคณะฯ
ิ จากจํานวน 65
ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ เพิมเครืองคอมพิวเตอร์บริการแก่นส
ิ ต
เครือง เป็ น 100 เครือง
ติดตังโปรเจคเตอร์พร ้อมจอภาพเพืออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
เปลียนเครืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยใหม่เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข ้อมูล
เว็บไชต์ตา่ งๆของคณะฯ
เวียนหนั งสือทางอีเมล์ ให ้อาจารย์ในภาคแทนการถ่ายสําเนาเอกสารแจก
จัดระเบียบเอกสารใหม่เข ้าตู ้ให ้เป็ นระเบียบเรียบร ้อยมากขึน ตามนโยบาย 5 ส
สแกนเอกสารส่งข ้อมูลให ้อาจารย์ทางอีเมล์
ิ แทนการถ่ยเอกสารส่งไปรษณีย ์
สแกนเอกสารเรืองทุนส่งอีเมล์ให ้นิสต
เวียนหนั งสือทางอีเมล์ ให ้อาจารย์ในภาคแทนการถ่ายสําเนาเอกสารแจก
เวียนหนั งสือทางอีเมล์ ให ้อาจารย์ในภาคแทนการถ่ายสําเนาเอกสารแจก
แบบฟอร์มการสังวารสารของภาคฯ สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์แทนการส่ง
ไปรษณีย ์
จัดโต๊ะเรืองเวียนให ้อาจารย์ทราบแทนการเดินเวียนให ้อาจารย์ทราบ
จัดระบบการเก็บข ้อมูลให ้เป็ นไฟล์ข ้อมูลมากขึนแทนการเก็บเป็ นเอกสารใส่
แฟ้ มยากแก่การค ้นหา
ภาควิชาได ้จัดทําจุลสารแบบออนไลน์แทนการผลิตเป็ นรูปเล่มหนั งสือ ทําให ้
ลดค่าใช ้จ่ายต่างๆ ลงด ้วย
เวียนหนั งสือทางอีเมล์ ให ้อาจารย์ในภาคแทนการถ่ายสําเนาเอกสารแจก
ปรับปรุงระบบร ้องเรียน โดยจัดทําแบบฟอร์มตรวจสอบตู ้ร ้องเรียนรายสัปดาห์
ให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบเรืองร ้องเรียนแก่รองคณบดี
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

ช่วงเวลาที
ดําเนินการ
ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ 2553

ปี งบประมาณ 2553

ปี งบประมาณ 2552
เป็ นต ้นไป
ปี งบประมาณ 2552
เป็ นต ้นไป
ปี งบประมาณ 2552
เป็ นต ้นไป
มกราคม 2553
ตังแต่ มีนาคม
2553
ตังแต่ มีนาคม
2553
ปี งบประมาณ 2553

ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ 2553
ตังแต่ 10 กันยายน
2553
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กิจกรรมทีมีการแลกเปลียนเรียนรู้ (Knowledge Management)
ภาควิชา
ฝ่ ายวิจัย

หัวข ้อการเสวนา/กิจกรรม/วิชาทีประชุมกลุม
่
การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

ฝ่ ายวิชาการ

การบรรยายเรือง การจัดการเรียนการสอนทีมุงผลลัพธ์การเรียนรู ้
(Learning Outcomes) โดยรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทย
ิ )์

ฝ่ ายวิจัย

ฝ่ ายวิชาการ

เหตุใดจุฬาฯจึงได ้อันดับที 138 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจําปี
2009 โดย ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
บรรยายพิเศษของรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เรือง "แนว
ทางการพัฒนาการวิจัยของคณะและการจัดทําวารสารวิชาการระดับ
ึ ษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นานาชาติ: กรณีศก
อบรมการกรอกแบบฟอร์ม มคอ. 3

ฝ่ ายวิชาการ

สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ Learning Outcome

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

วิธก
ี ารใช ้ Blackboard9 ทีรองรับการประเมินออนไลน์

ฝ่ ายวิจัย

บรรยายพิเศษเรือง “การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ”

บรรณารักษ
ศาสตร์

การจัดทําแผนทีความคิด(Mind Map) เพือสนั บสนุนการเรียนการสอน

ฝ่ ายวิจัย

วันเวลาและสถานทีจัด
17 ก.พ. 52 เวลา 12.00 –
14.00 น. ณ ห ้อง 203 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์
วันพุธท
์ ี 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ
ห ้อง 707 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะอักษร
ศาสตร์ ครังที 4/2553
26-พ.ย.-52
9 ธ.ค. 52 ณ ห ้อง 707 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
อักษรศาสตร์ ครังที 20/2552
19 มี.ค. 53 เวลา 9.00-12.00
น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ
อักษรศาสตร์
30 มี.ค. 53 ณ โรงแรมอิมพี
เรียลควีนส์ปาร์ก
2 มิ.ย. 53, ณ ห ้องประชุม 707
อาคารบรมราชกุมารี และ 11
มิ.ย. 52 ห ้อง 712 อาคารบรม
ราชกุมารี
15 ก.ค. 53 เวลา 12.00-14.00
น. ณ ห ้องประชุม 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
23 ส.ค. 53 เวลา 9.00-16.00
น.ณห ้อง 712 ชัน 7 อาคารบรม
ราชกุมารี
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รายชือคณาจารย์
ภาควิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก

สถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
รศ.
รศ.ดร.
ศ.ดร.
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ. ดร.
อ.ดร.
ผศ.
ผศ.ดร
อ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
อ.

ชืออาจารย์
ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต
ณัฐพร พานโพธิ ทอง
ใกล้รุ่ง อามระดิษ
จิราภรณ์ ภัทราภานุภทั ร
เทพี จรัสจรุ งเกียรติ
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
ธี รนุช โชคสุ วณิ ช
วิภาส โพธิแพทย์
ปรมินท์ จารุ วร
ประไพพรรณ พึงฉิ ม
ศิริพร ภักดีผาสุ ข
อาทิตย์ ชีรวณิ ชย์กลุ
ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
นําผึง ปัทมลางคุล
มิงมิตร ศรี ประสิ ทธิ
สุ กญั ญา สุ จฉายา
สุ จิตรา จงสถิตย์วฒั นา
ศิราพร ณ ถลาง
พัชนี ตังยืนยง
วรวุฒิ จิราสมบัติ
ชมนาด ศีติสาร
มนธิ รา ราโท
สุ รีย ์ ชุณหเรื องเดช
ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
นูรีดา หะยียะโกะ
ชัญญพร ปริ ญญาวุฒิชยั
ทัศนีย ์ สิ นสกุล
กนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ
หทัย แซ่เจีย
อรรถยา สุ วรรณระดา
นําทิพย์ เมธเศรษฐ
สมพรนุช ตันศรี สุข
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ภาควิชา
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ

ตําแหน่ง
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
รศ.
รศ.ดร
ผศ.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.
อ.
ผศ.ดร.
รศ.
ผศ.

ชืออาจารย์
ภัทรพร ปรัศว์เมธี กลุ
สื บพงศ์ ช้างบุญชู
สุ ภาพร บุญรุ่ ง
ธี รวัฒน์ ธีรพจนี
ศศิพร เพชราภิรัชต์
อัษฎายุทธ ชูศรี
มานพ อาดัม
กมล บุษบรรณ์
ชาญวิทย์ ทัดแก้ว
มณฑา พิมพ์ทอง
เสาวลักษณ์ สุ ริยะวงศ์ไพศาล
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
ร.ท.บรรจบ บรรณรุ จิ
นําทิพย์ ภิงคารวัฒน์
ดาริ นทร์ ประดิษฐทัศนีย ์
ปรี มา มัลลิกะมาส
รองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์
ศุภกาญจน์ เอียมหฤท
จิรันธรา ศรี อุทยั
รศนาภรณ์ วีรวรรณ
สมจิต จิระนันทิพร
สุ เบญจา เผ่าเหลืองทอง
ปรี ณา แข่งขัน
ภัคพรรณ ทิพยมนตรี
รักสงบ วิจิตรโสภณ
ณิ ดา ติรณสวัสดิ
ดวงฤดี เจริ ญบัณฑิต
ฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี
มัทธนี พลังเทพินทร์
จิตติมา พฤฒิพฤกษ์
มธุริน ลีละเศรษฐกุล
คาริ นา โชติรวี
สุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์
สุ นิจ สุ ตณั ฑวิบูลย์
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ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

สถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ

ตําแหน่ง
ผศ.
รศ.ดร.
อ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.
ผศ.
รศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
รศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.

ชืออาจารย์
ปทมา อัตนโถ
พจี ยุวชิต
วรางค์ คุณานุกร
สงวนศรี ขันธวิเชียร
ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
สุ ธาชัย ยิมประเสริ ฐ
สุ วมิ ล รุ่ งเจริ ญ
สาวิตรี เจริ ญพงศ์
สุ เนตร ชุตินธรานนท์
ภาวรรณ เรื องศิลป์
เรื อโทดินาร์ บุญธรรม
จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
วิลลา วิลยั ทอง
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ธนาพล ลิมอภิชาต
พิพาดา ยังเจริ ญ
ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
วิภาดา เพ็ชรรักษ์
วิลิตา ศรี อุฬารพงศ์
หนึงฤดี โลหผล
สุ วรรณา สถาปัตย์พฒั นา
อารตี แก้วสัมฤทธิ
จันทรา ประมูลทรัพย์
สุ กิจ พูพ่ วง
เพ็ญพิสาข์ ศรี วรนารถ
วิลาสิ นีย ์ แฝงยงค์
วรุ ณี อุดมศิลป
ภาสุ รี ลือสกุล
อติพร เสถียรสุ ต
หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ
ปาจรี ย ์ ทาชาติ
พิริยะดิศ มานิตย์
นิธิวดี ศรี หงส์
รมย์ ภิรมนตรี
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ภาควิชา
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร

สถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ

ตําแหน่ง
รศ.ดร.
ผศ.
อ.
รศ.
ผศ.ดร.
ศ.
รศ.ดร.
ศ.ดร.
ศ.ดร.
รศ.ดร.
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
รศ.
ผศ.ดร.
ผศ.
ผศ.ดร.
อ.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.
อ.
รศ.
ผศ.
อ.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
ผศ.

ชืออาจารย์
ขจิตรา ภังคานนท์
สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์
กาญจนา บุนนาค
พูนศรี เกตุจรู ญ
ปณิ ธิ หุ่นแสวง
ถนอมนวล โอเจริ ญ
วรรณา แสงอร่ ามเรื อง
พรสรรค์ วัฒกูร
สมภาร พรมทา
สุ วรรณา สถาอานันท์
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
สุ ภคั วดี อมาตยกุล
ธิ ดาวดี สกุลโพน
กนิษฐ์ ศิริจนั ทร์
เกษม เพ็ญภินนั ท์
ศิรประภา ชวะนะญาณ
ศิริญญา อรุ ณขจรศักดิ
เนืองน้อย บุณยเนตร
สิ ริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์
ดวงเนตร วงศ์ประทีป
สมศักดิ ศรี บริ สุทธิสกุล
อรนุช เศวตรัตนเสถียร
เนณุภา สุ ภเวชย์
วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
เสาวภา หลิมวิจิตร
จารุ ณี หงส์จารุ
ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
กุลธิดา มณี รัตน์
พันพัสสา ธูปเทียน
ปริ ดา มโนมัยพิบูลย์
กฤษรา วริ ศราภูริชา
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ภาควิชา
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิม
พระเกียรติ

สถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการเปลียนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง
รศ.
อ.
รศ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
รศ.ดร.
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
ศ.ดร.
อ.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
รศ.ดร.
ผศ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
อ.
อ.ดร.

ชืออาจารย์
พรรัตน์ ดํารุ ง
ปวิตร มหาสาริ นนั ทน์
ผ่องศรี จันห้าว
ศิริวไิ ล ธีระโรจนารัตน์
พรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์
ฐิติรัตน์ ปันบํารุ งกิจ
กิงกาญจน์ เทพกาญจนา
วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
สุ ดา รังกุพนั ธุ์
ธี ราภรณ์ รติธรรมกุล
พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
ภาวดี สายสุ วรรณ
ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
ถนอมนวล หิ รัญเทพ
ศิริพร ศรี วรกานต์
ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
สุ รเดช โชติอุดมพันธ์
ทอแสง เชาว์ชุติ
แพร จิตติพลังศรี
อนงค์นาฎ เถกิงวิทย์
ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ
ตรี ศิลป์ บุญขจร
จาตุรี ติงศภัทิย ์
สถาพร อรุ ณวิลาศ
เพิมทิพย์ บัวเพ็ชร์
ทองทิพย์ พูลลาภ
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รายชืออาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
ลําดับ
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20

ชือสกุล
นายเคลาดิโอ คัสเพิร์ล (Mr. Claudio Kasperl)
นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนด์ริช (Mr.William Cater Handrich)
นายแอลัสเดอร์ เอียน แมคมิลแลน (Mr.Alasdair Iain MacMillan)
นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ (Mrs. Kiyomi Iketani)
นางสาวไรซา ซาไนวา (Ms.Raisa Dzanaeva)
นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี (Mr.Robert Michael Crabtree)
นายโทนี โอ นีลล์ (Mr.Tony O'Neill)
นายไซมอน เจพี ไรท์ (Mr.Simon J.P. Wright)
นายโดนัล สก็อต ฮัมฟรี ยส์ (Mr.Danald Scott Hamphries)
นางสาวลิเดีย คาลาโบร (Ms.Lidia Calabro)
นายแอนดรู เจคอป แมทธิวส์ (Mr.Andru Jacob Mathew)
นางลินน์ พัน แชร์ แมง (Mrs.Line Phan Germain)
นางสาวจูลี รัชตรณชัย - ปงโปนี (Ms. Julie Rujataronajai - Pomponi)
นางสาวมิชิโกะ อิไม (Ms. Michiko Imai)
นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริ โอ อินาซุนตา มาร์กา
นายแอนดรู จอห์น ไรท์ (Mr.Andrew John Wright)
นายจาง จงเจิง (Mr.Zhang Zongzheng)
พนักงานประจําโครงการ

1

นางสาวมาเรี ย เด ลาส เมเซเดส ราโมส ซานเชส

1

ผู้เชียวชาญชาวต่ างประเทศ
นางสาวอันนา เองเงลฮาร์ดท์ (Ms.Anna Engelhardt)
อ.คาโรลีน มึลเวอร์ชเตท

2
3
4
5
1

นางฝาน อิง (Mrs.Fan Ying)
นางจาง หนิง (Mrs.Zhang Ning)
นางสาวหาน เจียขว้าง (Ms.Han Jiekuang)
หลักสู ตรนานาชาติ
นายเบร็ท แอนดรู ว ์ ฟาร์เมอร์ (Mr.Brett Andrew Farmer)

สั ญชาติ
เยอรมัน
อเมริ กนั
อังกฤษ
ญีปุ่ น
รัสเซีย
อเมริ กนั
ไอริ ช
อังกฤษ
อเมริ กนั
อิตาเลียน
อเมริ กนั
ฝรังเศส
ฝรังเศส
ญีปุ่ น
เอกวาดอร์
อังกฤษ
จีน

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันตก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตะวันตก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันตก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตะวันออก

สเปน

ภาษาตะวันตก

เยอรมัน
เยอรมัน
จีน

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

จีน

ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก

จีน
ออสเตรเลียน

ภาษาตะวันออก

หลักสูตรฯ

คณะผู้จัดทํารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
ปี งบประมาณ 2553

1. อาจารย์ เนณุภา สุ ภเวชย์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

2. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

เจ้าหน้าทีงานประกันคุณภาพ

ออกแบบปกโดย

อาจารย์ เนณุภา สุ ภเวชย์

