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คํานํา
รายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งเรื่ องตัวชี้วดั
ในระบบประกันคุณภาพโดยตรง และข้อมูลด้านอื่นๆอันเป็ นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคณะฯ ข้อมูลที่
รวบรวมได้แสดงว่า คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจํานวนมาก คณาจารย์มีคุณภาพสู ง
เข้าร่ วมประชุ มวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้บริ การวิชาการทั้งใน
รู ปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริ การวิชาการต่างๆ ที่
ศูนย์บริ การวิชาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกี ยรติจดั บริ การเป็ นจํานวนมาก แสดงถึ ง
“การเป็ นที่พ่ งึ ของสังคมทางวิชาการ” อย่างไร้ขอ้ สงสัย
รายงานฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยบุคลากรทุกฝ่ ายในคณะอักษรศาสตร์ และคณะผูจ้ ดั ทําร่ วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบข้อมูล คณะผูจ้ ดั ทําได้ทุ่มเทเวลาเป็ นอย่างมากในการตรวจสอบข้อมูลจาก
ทุกแหล่ง เรี ยบเรี ยง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ จะ
สะท้อนให้เห็นสถานภาพ และคุณภาพที่กา้ วหน้าของคณะอักษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ ายที่ร่วมกันทํารายงานประกันคุณภาพอันเป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ และวิชาการ
ด้านนี้ให้มนั่ คงสื บไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
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บทสรุปผูบ ริหาร
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2554 เป็ นจํานวนมาก เมื่อเทียบ
กับจํานวนอาจารย์ จํานวน 187 คน และนิสิตปัจจุบนั 2,026 คน มีรายละเอียด ดังนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 39)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 12 คน
ระดับชาติ
9 คน
ระดับนานาชาติ 3 คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 404 รายการ
ระดับชาติ
385 รายการ
ระดับนานาชาติ 19 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 107 รายการ
ระดับชาติ
27 รายการ
ระดับนานาชาติ 80 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ 26 คน รวม 15 รายการ
ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 79)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 55 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 80 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 14 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 14 รายการ
ศิษย์เก่า 13 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 13 รายการ
ศิษย์เก่า 3 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 3 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 62 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 11 คน ได้สาํ เร็ จ
การศึกษาไป 3 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปั จจุบนั (รุ่ นที่ 5-7) มีจาํ นวน 22 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
45 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
10 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 95)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 17 ครั้ง
ระดับชาติ
8 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ /
72 กิจกรรม
บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม รวม 239 กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก
ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 119)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 21 บทความ ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI
และ Scopus รวม 34 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2554 จํานวน 118 รายการ ดังนี้
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 35 รายการ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 36 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 47 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 135)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ 45 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 3,792 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 26 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 7,807คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
1,629 งาน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 114)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 5 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 17 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 95 คน
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สําหรับการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.ทั้งในภาระกิจหลัก (การ
เรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม) และภาระกิจสนับสนุนนั้น
ดําเนินการไปได้ดว้ ยดี ในปี นี้ มีการปรับเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพและใช้ตรวจประเมินการดําเนินงาน
รอบปี การศึกษา 2553 แต่คณะฯยังคงดําเนินงานได้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการดําเนินงานที่ดีข้ นึ และน้อยลง
ในบางตัวชี้วดั อันเนื่องจากเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนนี้ ดังผลการตรวจประเมินด้านล่างนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงาน / กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การเรี ยนการสอน / การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สรุ ปรวมทุกตัวชี้วดั /องค์ ประกอบ

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 51
ดี

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 52
ยังไม่ได้คณ
ุ ภาพ

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 53
ดี

ดี
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดี

ยังไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
ดี
ดี

ดี

สําหรับปัญหาผลการดําเนินงาน SDA ที่มีผลการดําเนินงานตํ่ามา 2-3 ปี ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการ
ตั้งค่าเป้ าหมายและการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ในปี นี้ มีการปรับปรุ งกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้ขอ้ มูลที่ฝ่ายประกันคุณภาพได้รวบรวมไว้ดว้ ย ทําให้ผลการดําเนินงาน SDA อยูใ่ น
เกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ ดังนี้
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วดั ของการปฏิบตั ิงาน/ปฏิบตั ิราชการประจําปี ที่กาํ หนด (SDA)
2554
80.36 %*
(85.71%)**

2553
43.42 %*
65.78 %**

2552
47.44 %*
78.97 %**

2551

2550

2549

82.52%**

74.70%**

76%**

* คิดตัวชี ้วัดที่บรรลุเป้าหมายเมื่อดําเนินการตามเป้าหมายได้ 100 % ซึง่ เป็ นการคิดตามเกณฑ์ สกอ.
** คิดตัวชี ้วัดที่บรรลุเป้าหมายเมื่อดําเนินการตามเป้าหมายได้ 80 % ซึง่ เป็ นการคิดตามเกณฑ์ กพร.
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13
15
16
19
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน
จากคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาเป็ นคณะอักษรศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้เสด็จพระราช
ดําเนิ นมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (ตึกอักษรศาสตร์ 1 เดิมหรื ออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปั จจุบนั ) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459
ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ มสถาปนาโรงเรี ยนข้า ราชการพลเรื อนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 1 ปี ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาท
นเรนทร ซึ่ งเป็ นอธิ การบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองค์แรกได้ทรงตั้งคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ข้ ึนซึ่งเป็ นหนึ่ งในสี่ คณะที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น อีกสามคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจ้าพูนศรี เกษม เกษมศรี ทรงเป็ นคณบดีของคณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์องค์แรก ระหว่าง พ.ศ. 2461-2468
เมื่อแรกก่อตั้ง คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรี ยมแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ วิชาที่จดั
สอนมี เคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้เปิ ด
สอนวิชาอักษรศาสตร์ หลักสู ตรสามปี ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้ จะได้รับประกาศนี ยบัตรครู มธั ยม
อักษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปี แรกวิชาที่สอนเป็ นวิชาอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิ ตศาสตร์ ในภายหลังได้เพิ่ม
ภาษาเยอรมันขึ้นอีกวิชาหนึ่ง หลังจากนั้นจึงเรี ยนวิชาครู อีกหนึ่ งปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรครู มธั ยมอักษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่ นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นี้ได้เปิ ดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลักสู ตรสามปี โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสองปี แรกและวิชาครู ในปี ที่ 3 ทํานองเดียวกัน
กับวิชาอักษรศาสตร์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยมเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ออกจากกันเป็ น
สองคณะ คือ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์แบ่งออกเป็ นแผนกอักษรศาสตร์
และแผนกฝึ กหัดครู แต่ในปี เดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ได้กลับยุบรวมเป็ นคณะ
เดียวกันอีกและแบ่งงานออกเป็ น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิ สิ กส์
แผนกชีววิทยา แผนกคณิ ตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษาปั จจุบนั แผนก
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และแผนกฝึ กหัดครู
ในด้านการสอน มีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอนถึงขั้นปริ ญญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุ่ นแรกที่สาํ เร็ จการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2478 มีจาํ นวน 33 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปิ ดสอนในขั้นปริ 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 ต่างหากจากกันอีกครั้งหนึ่ ง แต่ยงั มีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริ หารงานร่ วมกันต่อมาในปี
พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ เพื่อเปิ ดการสอนในขั้น
ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิตขึ้น ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตร์และครุ ศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาครุ ศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์และครุ ศาสตร์ได้แยกการบริ หารเป็ นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ได้จดั ตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ 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 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาขึ้น รวมทั้ง
จัดตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปี เดียวกันนี้ เอง ได้แยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ ออกมาเป็ น
แผนกวิชาหนึ่งต่างหากด้วย
ในปี พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตร์เปิ ดสอนระดับปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นครั้งแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผจู ้ บการศึกษาคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2521
ปี พ.ศ. 2520 จัดตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนจากคําว่า “แผนกวิชา” เป็ น
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2554) คณะอักษรศาสตร์ได้ผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแล้ว 75 รุ่ น มีหลักสู ตร
อักษรศาสตรบัณฑิตประกอบด้วยสาขาวิชาเอก 14 สาขา วิชาโท 23 สาขา หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
1 หลักสู ตร หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต 1 หลักสู ตร และมี หลักสู ตรนานาชาติ 1 หลักสู ตร สําหรั บ
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต 20 หลักสู ตร และระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 9 หลักสู ตร
ในจํานวนนี้ มีหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษอยู่ 2 หลักสู ตร และจัดการเรี ยนการสอนเป็ น
ภาษาฝรั่ งเศส 1 หลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบร่ วมกับคณะและสถาบันอื่น ๆ ใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับมหาบัณฑิต 2 หลักสู ตรและในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 หลักสูตร
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โครงสร้ างของคณะอักษรศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2554 มีการปรับโครงสร้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.จุฬาฯ 2551 โดยเริ่ มใช้ต้งั แต่ พฤษภาคม 2554
โครงสร้ างองค์กรและการบริหารคณะอักษรศาสตร์ เดิม
คณบดี
คณะกรรมการบริ หารคณะอักษรศาสตร์
(คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ)

สํานักคณบดี

ภาควิชา/ศูนย์ที่ดแู ละหลักสูตร
ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายวางแผนพัฒนาและ
ฝ่ ายวางแผนพัฒนาและ
บริ การวิชชาการ

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 และหน่วยงานอื่น

งานบริ หารและธุรการ
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยอาคารและสถานที่
- หน่วยการเจ้ าหน้ าที่

งานคลังและพัสดุ
- หน่วยการเงินและบัญชี
- หน่วยพัสดุ

งานบริ การการศึกษา
- หน่วยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา
- หน่วยโสตทัศนศึกษา
- หน่วยส่งเสริ มและพัฒนาวิชาการ

หน่วยบริ หารวิชา
อารยธรรมไทย

งานนโยบายและแผน

ศูนย์ไทยศึกษา

งานประกันคุณภาพ

ศูนย์วรรณคดีศกึ ษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิจยั การประมวลผล
ภาษาและวัจนะ
ศูนย์จริ ยธรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์บริ การวิชาการ
ศูนย์คติชนวิทยา
หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ภาควิชา

ศูนย์และหน่วยงานที่มีการเรี ยนการสอน
-ศูนย์ไทยศึกษา
-ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์วรรณคดีศึกษา (อ.ด.วรรณคดีศึกษา
และวรรณคดีเปรี ยบเทียบ)
-หลักสูตร อ.บ.สาขาภาษาและวัฒนธรรม
-หลักสูตร อ.ม.สาขาภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ
-หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
-หลักสูตรพุทธศาสน์ศึกษา
-หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ

งานวิรัชกิจ

งานกิจการนิสิต

ฝ่ ายวิชาการ
งานทะเบียน

งานวิจยั

งานบริ การการศึกษา

-กรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ

-กรรมการบริ หารคณะ

งานบริ หารและธุรการ
-หน่วยงานสารบรรณ
-หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
-หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

งานประกันคุณภาพ

งานเลขานุการ

งานนโยบายและแผน

งานคลังและพัสดุ
-หน่วยการเงิน
-หน่วยบัญชี
-หน่วยพัสดุ

ฝ่ ายบริ หาร

คณบดี

-ศูนย์วิจยั ภาษาและวรรณคดีไทย
-ศูนย์คติชนวิทยา
-ศูนย์ลาตินอเมริ กา
-ศูนย์วิจยั การประมวลผลภาษาและวัจนะ
-ศูนย์จริ ยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิจยั

-ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
-หน่วยบริ หาร
-หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
-หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
-หน่วยบริ การ
-หน่วยเทคโนโลยีสารนิเทศและ
ระบบบูรณาการ
-ศูนย์คอมพิวเตอร์
-ศูนย์บริ การวิชาการ

ศูนย์เพื่อพัฒนาวิชาการแผน
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โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ใหม่ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554
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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.กิ่งกาญจน์ 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

อ.ดร.เทพี จรัสจรุ งเกียรติ
ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ภาษาอังกฤษ

ผศ.สุ วมิ ล รุ่ งเจริ ญ
ประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริวไิ ล ธีระโรจนารัตน์
ภูมศิ าสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี บริ สุทธิ์สกุล
บรรณารักษศาสตร์

อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร

อ.ธิดาวดี สกุลโพน
ปรัชญา

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.ตรี ศิลป์ บุญขจร
วรรณคดีเปรียบเทียบ

รศ.มณฑา พิมพ์ทอง
ภาษาตะวันออก

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

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตร์เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างและถ่ายทอดความรู ้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

พันธกิจ
คณะอักษรศาสตร์เป็ นสถาบันวิชาการขั้นสูงที่มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ องค์ความรู ้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของสังคมทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และเป็ นกลไกสร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถเป็ นผูน้ าํ สังคมได้ มีโลก
ทัศน์กว้าง สามารถประยุกต์ความรู ้และปรับตนให้เข้ากับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
2) สร้างองค์ความรู ้และผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
3) ให้บริ การทางวิชาการด้านมนุ ษยศาสตร์ และศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กรใน
สังคม
4) สื บสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ตลอดระยะเวลา 95 ปี ที่ได้ดาํ เนินการมา คณะอักษรศาสตร์ได้ให้ความสําคัญแก่คุณภาพของอาจารย์
นิสิต การจัดการเรี ยนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคมเป็ นอย่างยิง่ เมื่อสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 576 เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตร์กไ็ ด้ดาํ เนินการตามระบบที่กาํ หนดขึ้น
ในขณะนั้นในด้านต่าง ๆ หลายด้าน และได้ใช้มาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหน่วยงานด้านการเรี ยนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็ นมาตรฐานสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29
สิ งหาคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา ซึ่งต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1 84.2 84.3 และ 84.4 เข้าด้วยกันจนเหลือระบบเพียงหนึ่งเดียว
ในชื่อระบบประกันคุณภาพ มาตรฐาน CU-QA 84 ทั้งนี้ในปี 2551 ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้กาํ หนดให้สถาบันอุดมศึกษานําตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็ นต้นไป
จึงถือว่าระบบดังกล่าวเป็ นมาตรฐานสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษร
ศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบนั จึงมีดงั นี้

ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ปั จจุบนั คณะอักษรศาสตร์ มีการดําเนินการภายใต้ระบบประกันคุณภาพ 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบคุณภาพ CU-QA 84 ในปลายปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกัน
คุ ณ ภาพ
CU-QA 84 ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ ใ ช้ม าตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2546 ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2549
มหาวิทยาลัยได้เริ่ มประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบถึงระบบคุณภาพ CU-QA 84 ที่ปรับปรุ งใหม่
คณะอักษรศาสตร์ ก็ได้เริ่ มดําเนิ นการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วดั ของระบบคุณภาพ
CU-QA 84 ตั้งแต่
นั้นมา ซึ่ งได้มีการทบทวนระบบคุณภาพ CU-QA 84 และปรับตัวชี้วดั ใหม่ในปี 2552 ปั จจุบนั มีการ
ประกันคุณภาพดังนี้
การประกันคุณภาพกระบวนการหลัก ได้แก่
(1) หลักสู ตร การเรี ยนการสอน และบัณฑิต โดยใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพ 16 ข้อ
(2) กระบวนการวิจยั และงานวิจยั โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการวิจยั ของมหาวิทยาลัย (CU-RQA)
ประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพ 19 ข้อ
(3) การให้บริ การและสนับสนุน ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ 15 ข้อ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง 8 ข้อ
(4) การบริ การวิชาการ ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ 20 ข้อ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง 4 ข้อ
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

การประกันคุณภาพกระบวนการสนับสนุน ได้แก่
การบริ หารจัดการหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ 3 ข้อ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง 1 ข้อ
การบริ หารข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ 2 ข้อ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง 1 ข้อ
การบริ หารสิ นทรัพย์และกายภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ 1 ข้อ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง 1 ข้อ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ 3 ข้อ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง 2 ข้อ
การบริ หารงบประมาณและการเงิน ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ 1 ข้อ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง 1 ข้อ
การตรวจติดตาม การป้ องกัน และการรับมือ ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ 3 ข้อ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง 2 ข้อ

2. ตัวบ่ งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองค์ ประกอบคุณภาพ 9
ด้ านของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 เป็ นต้นมา เกณฑ์
มาตรฐานนี้ เดิมประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานรวม 174 ข้อ และตัวชี้วดั รวม 41 ตัวชี้วดั โดยแบ่งเป็ นองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้าน ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลพื้นฐาน และตัวชี้วดั ใหม่ และใช้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาในปี การศึกษา 2553 มีจาํ นวนข้อมูลพื้นฐานใหม่ 256 ข้อ และตัวชี้วดั ใหม่ จํานวน 23 ตัวชี้วดั ดังนี้
(1) ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วดั
(2) การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วดั
(3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดั
(4) การวิจยั ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วดั
(5) การบริ การวิชาการแก่สงั คม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดั
(6) การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วดั
(7) การบริ หารและการจัดการ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วดั
(8) การเงินและงบประมาณ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วดั
(9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วดั
3. ตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํ านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน 15 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็ นด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 4 ตัวบ่งชี้
(2) ด้านงานวิจยั และสร้างสรรค์ 3 ตัวบ่งชี้
(3) ด้านการบริ การวิชาการแก่สงั คม 2 ตัวบ่งชี้
(4) ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม 2 ตัวบ่งชี้
(5) ด้านการบริ หารและการพัฒนาสถาบัน 3 ตัวบ่งชี้
(6) ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 1 ตัวบ่งชี้
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กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้

เอกสารการประกันคุณภาพที่ใช
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เอกสารการประกันคุณภาพของระบบคุณภาพที่คณะอักษรศาสตร์ใช้ มีดงั นี้
คู่มือคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ งครั้งที่ 5) วันที่ 10 มิถุนายน 2552
คู่มือขั้นตอนปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ งครั้งที่ 1) วันที่ 26 มกราคม 2548
คู่มือขั้นตอนปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การแก้ไข/ปรับปรุ ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ งครั้งที่ 3) วันที่ 10 มิถุนายน 2552
ระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84 2552
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ฉบับที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2548
ระบบประกันคุณภาพการวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-RQA) ฉบับที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2550
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2553 (พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2554)
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไข
เพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

การบริหารคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตร์ดาํ เนินการโดยผ่านคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
(1) คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าที่กาํ หนดนโยบาย วางแผน
พัฒนา และอนุมตั ิการดําเนินการด้านคุณภาพ
(2) คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าที่วางแผนดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพและการบริ หารความเสี่ ยงของคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
คณะกรรมการชุด (1) และ (2) มีคณบดีทาํ หน้าที่เป็ นประธานกรรมการ
(3) คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ มีหน้าที่รายงานข้อมูลตามภารกิจและเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในชุดนี้ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพซึ่งเป็ นผูแ้ ทนฝ่ าย
บริ หารด้านประกันคุณภาพ (QMR) ของคณะอักษรศาสตร์ดว้ ย ทําหน้าที่เป็ นประธานกรรมการ
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1.5 ทรัพยากร
งบประมาณ
แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปี งบประมาณ 2554
งบประมาณเงินรายได้
88,405,000 ล้านบาท
งบประมาณเงินแผ่นดิน
46,680,700 ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
135,085,700 ล้านบาท

46,680,700
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

88,405,000

บุคลากร
จํานวนเจ้ าหน้ าทีส่ นับสนุน

ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเภท
ข้ าราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ลูกจ้ างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานเปลีย่ นสถานภาพ (เริ่ มมีปีงบประมาณ 2554)
พนักงานวิสามัญ (เริ่ มมีปีงบประมาณ 2554)
รวม

2554
8
68
13
27
1
117
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จํานวนอาจารย์ ปี งบประมาณ 2554 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหน่ งวิชาการ/วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานฯเปลีย่ นถานภาพ

ลูกจ้ างฯชาวต่ างประเทศ

พนักงานฯ โครงการ

วุฒิการศึกษา

ข้ าราชการ สาย ก.

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รวม

1

ภาควิชาภาษาไทย

8

9

4

0

0

21

1

4

1

15

21

16

4

1

21

2

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

9

16

4

3

0

32

0

3

10 19

32

18

14

0

32

3

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

10

7

9

8

0

34

0

3

11 20

34

12

19

4

34

4

ภาควิชาประวัติศาสตร์

4

6

1

0

0

11

0

2

3

6

11

8

3

0

11

5

ภาควิชาภาษาตะวันตก

7

11 10

6

1

35

2

4

7

22

35

16

19

0

35

6

ภาควิชาปรัชญา

5

4

2

0

0

11

1

3

2

5

11

9

2

0

11

7

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

4

4

0

0

0

8

0

0

3

5

8

3

5

0

8

8

ภาควิชาศิลปการละคร

3

3

3

0

0

9

0

2

2

5

9

2

7

0

9

9

ภาควิชาภูมิศาสตร์

1

5

0

0

0

6

0

1

1

4

6

2

4

0

6

2

4

1

0

0

7

1

2

1

3

7

6

0

0

7

0

6

4

0

0

10

0

1

5

4

10

9

1

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

54 77 38 17

1

187

5

25 46 111 185 102

80

5

187

หน่ วยงาน

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

รวมทั้งสิ้น

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

*นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 5 คน และอาจารย์ชาวต่างชาติประจําหลักสู ตรนานาชาติอีก 1 คน
สามารถดูรายชื่ออาจารย์ได้ที่ภาคผนวก
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สารนิเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ได้จดั หาหนังสื อ วารสาร สื่ อโสต
ทัศน์ และ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามการคัดเลือกของคณาจารย์ประจําภาคและหลักสูตร รวมทั้งรับบริ จาคและ
ได้จดั ระบบ ทํารายการพร้อมให้บริ การ ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ ปี งบประมาณ 2553 และ 2554
ประเภท

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

หน่วย

ทรัพยากรทีจ่ ัดซื้อ

ทรัพยากรทีไ่ ด้ รับบริจาค

ทรัพยากรทีม่ ที ้งั หมด

เล่ม
เล่ม

2553
3,465
-

2554
2828
-

2553
2,869
240

2554
1918
418

2553
206,206
4,961

2554
210,952
5,379

ชื่อ
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
ชิ้น

76
1
119
49
-

75
83
14
-

190
31
-

206
26
71
-

293
2,770
804
1,020
430
11
325

281
2,770
804
1,129
515
11
325

ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั ซื้อในปี งบประมาณ 2554 แยกตามสาขาวิชา (Subject)
สาขาวิชา

การละคร
ความรู ้ทวั่ ไป
บรรณารักษศาสตร์
ปรัชญา
ประวัติศาสตร์

หนังสื อ
(เล่ม)

55
29
35
63
368

วารสาร
(ชื่อเรื่ อง)

ซีดรี อม
(ชื่อเรื่ อง)

13
1
10
1

ดีวดี /ี วีซีดี
(ชื่อเรื่ อง)

1
1
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ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั ซื้อแยกตามสาขาวิชา (Subject) (ต่อ)
หนังสื อ
(เล่ม)

สาขาวิชา

ภาษาและวรรณคดีเกาหลี
ภาษาและวรรณคดีจีน
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีทิเบต
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณคดีพม่า
ภาษาและวรรณคดีมาเลย์
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
ภาษาและวรรณคดีสเปน
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน
ภาษาศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศาสนา
ศิลปะและดนตรี
สังคมศาสตร์

รวม

วารสาร
(ชื่อเรื่ อง)

ซีดรี อม
(ชื่อเรื่ อง)

ดีวดี /ี วีซีดี
(ชื่อเรื่ อง)

595
189

3

69
2

8

279
64
3
94

7

1

1

3

1

19
26
23
18
22
479
28
1
166
30

4

2

8

35
10
197

9
3
3
1
17

1

2,828

75

83

2

14
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1.6 ผลผลิต
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรและรายชื่อหลักสูตรที่เปิ ดสอนภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2553 และภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2554
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 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1.11 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1.12 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1.13 สาขาวิชาภาษาสเปน
1.14 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551
หลักสู ตรประกาศนียบัตร
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการล่ามเพื่อชุมชน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553)
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
3. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
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4. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2552)
5. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
6. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
7. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
8. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
9. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
10. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545)
11. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
12. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548)
13. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
14. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2542)
15. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
16. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
17. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
18. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสู ตรนานาชาติ
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2548
2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
3. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
4. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
5. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
8. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
9. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
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จํานวนนิสติ
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้ น ปี การศึกษา 2554 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ยังไม่แยกสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
รวม

ชั้นปี ที่ 1
275
11
22
2
310

ชั้นปี ที่ 2
2
7
88
24
23
13
2
11
1
27
47
9
17
15
12
298

ชั้นปี ที่ 3
18
83
16
21
6
1
13
41
35
15
8
18
9
284

ชั้นปี ที่ 4
21
100
8
21
25
6
13
33
51
18
14
22
9
341

รวมทั้งหมด
277
57
271
48
87
46
9
37
1
101
133
42
39
55
30
1,233

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม ภาคต้ น ปี การศึกษา 2554
สาขาวิชา
ยังไม่แยกสาขาวิชา

รวมนิสิตปริ ญญาตรี ท้ งั หมด

ชั้นปี ที่ 1
79

ชั้นปี ที่ 2
70

ชั้นปี ที่ 3
62

ชั้นปี ที่ 4
46

รวมทั้งหมด
257

1,490 คน
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้ น ปี การศึกษา 2554 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัตศิ าสตร์
ภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปนุ่
ภาษาญี่ปนเป็นภาษาต่
ุ่
างประเทศ
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฝรั่งเศสสูโ่ ลกธุรกิจ
การแปลและการล่ามฯ
พุทธศาสน์ศกึ ษา
รวม

17
57
33
27
22
16
19
31
36
6
12
17
8
10
8
2
91
3
415

19
31
8
4
37
14
6
2
121

36
88
33
35
22
20
19
68
36
14
6
18
17
8
10
10
2
91
3
536
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จํานวนบัณฑิต
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2553 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จํานวน

ภาษาไทย

17

ภาษาอังกฤษ

66

ประวัติศาสตร์

7

ภูมิศาสตร์

25

สารนิเทศศึกษา

21

ปรัชญา

4

ศิลปการละคร

6

ภาษาบาลีและสันสกฤต

1

ภาษาจีน

30

ภาษาญี่ปุ่น

29

ภาษาฝรั่งเศส

27

ภาษาเยอรมัน

21

ภาษาสเปน

25

ภาษาอิตาเลียน

13

รวม

292

28

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2553 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฝรั่งเศส สู่ โลกธุรกิจ
การแปลและการล่ามฯ
พุทธศาสน์ศึกษา
รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

4
11
2
7
5
5
6
4
9
1
1
1
1
1
3
6
28
5
100

1
3
2
5
4
1
16

5
14
2
9
5
5
11
4
4
9
1
1
1
1
1
3
6
28
5
116
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ผลงานทีต่ พี มิ พในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
จัดพิมพ์หนังสื อและวารสาร จํานวน 17 รายการ ดังนี้

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

ค่ าใช้ จ่ายใน พิมพ์ ครั้งที่ จํานวน
การจัดพิมพ์
พิมพ์
รวม
ค่ าลิขสิ ทธิ์
21,940.00 (พิมพ์ครั้งที่ 5) 200

ศาสตราจารย์วสิ ุ ทธ์ บุษยกุล

109,237.00 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

500

ก.พ. ระบบหน่ วยคําในภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

53,040.00 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

500

มี.ค. วรรณกรรมกับสั งคม:
ภาพสะท้ อนจากนวนิยายปัจจุบัน

รศ.อิงอร สุ พนั ธุ์วณิ ช

78,153.00 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

700

เม.ย. ผู้หญิงกับสั งคม:
ภาพสะท้ อนจากวรรณกรรม

รศ.อิงอร สุ พนั ธุ์วณิ ช

67,644.00 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

700

ส.ค. ประมวลศัพท์ เทคนิค:
การจัดแสงสํ าหรับเวที

ผศ.กฤษรา วริ ศราภูริชา

96,500.00 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

700

ส.ค. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
ปี ที่ 27 (2553)
ส.ค วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่ 38 ฉบับ 2 คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์

56,077.50 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

300

53,336.00 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

500

ส.ค

178,000.00 (พิมพ์ครั้งที่ 6) 2,000

ปี ที่ เดือน
พิมพ์

รายการหนังสื อ

2553 พ.ย. อารยธรรมไทย
2554 ม.ค. แบบเรียนภาษาสั นสกฤต

ไวยากรณ์ ไทย

ผู้แต่ ง

รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของคณาจารย์ที่ตีพมิ พ์ที่แหล่งอื่นๆอีก โปรดดูรายละเอียดที่หวั ข้อ ผลงานที่
ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในปี 2554 อีก จํานวน 118 รายการ ที่หน้า 125

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
79
95
119
135
139
143

32

33

2.1 กิจกรรมดานคุณภาพทีม่ กี ารดําเนินการ
ในปี งบประมาณ 2554 ฝ่ ายประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมด้านคุณภาพ ดังนี้
 ด้ านการบริหารจัดการ (M0):
(1) ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1-2 เรื่ อง แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและ
การวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2554 [17 พฤศจิ กายน 2553 และ 24 มกราคม
2554]
- ครั้งที่ 3 การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2554 [9 พฤษภาคม 2554]
(2) ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เรื่ อง แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและ
การวางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2554 [26 มกราคม 2554]
- ครั้งที่ 2 เรื่ อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในปี การศึกษา 2554 ตามเกณฑ์ สกอ.
ซึ่ งจะมีการตรวจภาควิชาด้วยและขอให้บุลากรที่เกี่ยวข้องมารับการอบรมเพื่อจัดทํา SAR และ
รับการตรวจประเมินฯต่อไป [11 พฤษภาคม2554]
- ครั้งที่ 3 เรื่ อง รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ สมศ. ปี การศึกษา 2553 และแนวทาง
การดําเนินงานปี การศึกษา 2554 เพื่อให้บรรลุเกณฑ์ สมศ. [27 กรกฎาคม 2554]
(3) อบรมความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพแก่คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ในคณะฯ 2 ครั้ง
2 กันยายน 2553 "เตรี ยมตัวรับมือ สกอ. และสมศ." แก่คณะกรรมการประสานงานประกัน
คุณภาพ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา สําหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ สกอ. องค์ประกอบที่ 2
5 กรกฎาคม 2554 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทํา SAR ภาควิชา
(4) เข้าร่ วมประชุมและจัดเจ้าหน้าที่คณะเข้าร่ วมประชุมกับส่ วนประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
23 พฤศจิกายน 2553 ประชุ ม ชี้ แ จงเรื่ อ ง "เตรี ย มความพร้ อ มรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามแนวทางของ สกอ. ปี การศึกษา 2553"
22 เมษายน 2554 การเตรี ยมข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 5
26 เมษายน 2554 การประชุมชี้ แจง เรื่ อง "การเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ."
20 มิถุนายน 2554 ปรึ กษาหารื อการบริ หารจัดการเพื่อดําเนินการตาม KPI ของ สกอ./สมศ.
(5) เข้าร่ วมอบรมระบบประกันคุณภาพ CU-QA หลักสู ตร "CC Program : Clarify & Consistency
for CU-QA System" [15 กุมภาพันธ์ 2554]
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(6) อบรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7 ธันวาคม 2553
อบรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เครื อข่ายการพัฒนาอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/15
25 กุมภาพันธ์ 2554 อบรมหลัก สู ตรเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อการประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายใน หลักสูตรพิเศษ 1 วัน
8-9 มีนาคม 2554 อบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพิเศษ 2 วัน
22 กันยายน 2554 การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ เข้า
ระบบ CHE Online
 ด้ านบุคคล (M1) :
(7) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะอักษรศาสตร์ [1 กรกฎาคม 2554]
 ด้ านการตรวจฯ (M2) :
(8) ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบคุณภาพ CU-QA โดยในปี 2554 นี้ ตรวจฐาน 1
การบริ หารจัดการหน่วยงาน และฐาน 4 การบริ หารทรัพยากรบุคคล [26-27 กรกฎาคม 2554]
 ด้ านเครื่องมือ (M4) :
(9) ปรับปรุ งแบบรายงานกิจกรรมประจําวัน (Daily KPI Report) ปรับปรุ ง Sheet กิจกรรม ให้
รองรับกิจกรรมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ [กันยายน 2554]
กิจกรรมด้ านคุณภาพทีม่ ีการดําเนินการประจําปี งบประมาณ 2554
ช่ วงเวลา
17 พฤศจิกายน
2553 และ 24
มกราคม 2554
23 พฤศจิกายน
2553

กิจกรรมการด้ านคุณภาพที่มดี าํ เนินการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพ

ประเภท
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการ
M0 จัด ทํา เรื่ อ ง แผนและรายงานความคื บ หน้า การ
ดําเนิ นงานการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการ
วางระบบการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2554
ประชุมชี้แจงเรื่ อง "เตรี ยมความพร้อมรับการ
M0 บุคลากรหลักด้านประกันคุณภาพ เข้าประชุมดังนี้
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
1. อ.เนณุภา สุ ภเวชย์
แนวทางของ สกอ. ปี การศึกษา 2553"
2. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
3. นางขนิษฐา สุ วณั นะสิ ริ
4. นางวิภา หอมศิริ
5. นายสุ ธรรม โตฤกษ์
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ช่ วงเวลา
7 ธันวาคม
2553

กิจกรรมการด้ านคุณภาพที่มดี าํ เนินการ
อบรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เครื อข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน ครั้งที่ 1/15

26 มกราคม
2554
15 กุมภาพันธ์
2554

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 1/2554

ประเภท
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการ
M0 มี ผูร้ ั บ ผ่า นการอบรมหลัก สู ต รนี้ สามารถเป็ น
ผูต้ รวจประเมิ นคุ ณภาพได้ 3 คน และเตรี ยมรั บ
ตรวจ 1 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.ขจิตรา ภังคานนท์
2. อ.ดร.สุ วรรณา สถาปัตย์พฒั นา
3. อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
4. อ.เนณุภา สุ ภเวชย์
M0 พิจารณาและอนุมตั ิแผนความเสี่ ยงฯ ปี 2554

อบรมหลักสูตร "CC Program : Clarify &
Consistency for CU-QA System"

M0

25 กุมภาพันธ์
2554

อบรมหลักสูตรเตรี ยมความพร้อมเพื่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
พิเศษ 1 วัน

M0

8-9 มีนาคม
2554

อบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตรพิเศษ 2 วัน

M0

22 เมษายน
2554
26 เมษายน
2554

การประชุมการเตรี ยมข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน M0
องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 5
การประชุมชี้แจง เรื่ อง "การเตรี ยมความ
M0
พร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามจาก สมศ."

9 พฤษภาคม
2554
11 พฤษภาคม
2554

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 2/2554

M0
M0

จํานวนผูเ้ ข้าอบรม ทบทวนความรู้ระบบ CU-QA
1. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
2. นางกฤติยา
บุคลากรหลักด้านประกันคุณภาพ เข้าประชุมดังนี้
1. อ.เนณุภา สุ ภเวชย์
2. นางวิภานางวิภา
3. นางวรรณภา จัดสนาม
4. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
มีผรู้ ับผ่านการอบรม สามารถเป็ นผูต้ รวจประเมิน
คุณภาพได้ 2 คน คือ
1.อ.ดร.สิ ริวรรณ จุฬากรณ์
2.อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
บุ ค ลากรด้า นวิ ช าการ และบริ การวิ ช าการ เข้า
ประชุม 6 คน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการตรวจฯ
บุคลากรหลักด้านประกันคุณภาพเข้าประชุม ดังนี้
1. อ.เนณุภา สุ ภเวชย์
2. นางวิภา หอมศิริ
3. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
วางนโยบายการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ประจําปี 2554
แจ้งแนวทางการตรวจประเมิ นคุณภาพภายในปี
การศึ ก ษา 2554 ตามเกณฑ์ สกอ. ซึ่ งจะมี ก าร
ตรวจภาควิชาด้วยและขอให้บุลากรที่เกี่ยวข้องมา
รับการอบรมเพื่อจัดทํา SAR และรับการตรวจ
ประเมินฯต่อไป
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ช่ วงเวลา
20 พฤษภาคม
2554

กิจกรรมการด้ านคุณภาพที่มดี าํ เนินการ ประเภท
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการ
M0 บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
อบรมความรู้ดา้ นประกันคุณภาพ "เตรี ยมตัว
ตรวจประกัน คุ ณ ภาพ และเกณฑ์ต่ า งๆในการ
รับมือ สกอ. และสมศ." แก่คณะกรรมการ
ประสานงานประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่
ประเมิน สําหรับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
หัวหน้าภาควิชา สําหรับรับการตรวจประเมิน
และการรั บ การตรวจประเมิ นฯ มี จ าํ นวนผูเ้ ข้า
คุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. องค์ประกอบที่ 2
ประชุม 35 คน
20 มิถุนายน ปรึ กษาหารื อการบริ หารจัดการเพื่อดําเนินการ M0 บุลากรคณะฯ เข้าร่ วมประชุม 2 คน
2554
ตาม KPI ของ สกอ./สมศ.
1. อ.เนณุภา สุ ภเวชย์
2. นายสมชาย เผือกผ่อง
1 กรกฎาคม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
M1 คณะฯมีผตู้ รวจประเมินคุณภาพ
2554
ภายใน
5 กรกฎาคม ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทํา SAR ภาควิชา
M0 จัดทํา และตรวจสอบรายงานประเมินตนเองของ
2554
ภาควิชาต่างๆ มีผเู้ ข้าร่ วมประชุม 26 คน
26-27
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. M2 ดํา เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ตาม
เกณฑ์ ของสกอ. และระบบ CU-QA ฐาน 1 การ
กรกฎาคม 2554 และตามตัวชี้วดั CU-QA
บริ หารจัดการหน่ วยงาน และฐาน 4 การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
27 กรกฎาคม ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
M0 รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ สมศ. ปี
2554
คุณภาพ ครั้งที่ 3/2554
การศึ กษา 2553 และแนวทางการดําเนิ นงานปี
การศึกษา 2554 เพื่อให้บรรลุเกณฑ์ สมศ.
22 กันยายน
การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลรายงาน
M0 บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อการตรวจสอบและ
2554
ผลการประเมินคุณภาพฯ เข้าระบบ CHE
การบันทึกข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ
Online
เข้าระบบ CHE Online มีผเู้ ข้าประชุม 1 คน คือ
นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
30 กันยายน
ปรับปรุ งแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมคุณภาพ
M4 ปรั บปรุ ง Sheet กิ จกรรม ให้รองรั บกิ จกรรม
2554
ประจําวัน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ร่วมกิจกรรมตามที่สว่ นประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยจัด
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2.2 กิจกรรมทีส่ รางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปทสี่ ะทอนการพัฒนา
คุณภาพ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2553 เป็ นจํานวนมาก เมื่อเทียบ
กับจํานวนอาจารย์/นิสิตที่มี ดังรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 ด้ านอาจารย์
(ดูรายละเอียดหน้ า 39)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 12 คน
ระดับชาติ
9 คน
ระดับนานาชาติ 3 คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 404 รายการ
ระดับชาติ
385 รายการ
ระดับนานาชาติ 19 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 107 รายการ
ระดับชาติ
27 รายการ
ระดับนานาชาติ 80 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ 26 คน รวม 15 รายการ
2.2.2 ด้ านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้ า 79)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 55 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 80 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 14 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 14 รายการ
ศิษย์เก่า 13 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 13 รายการ
ศิษย์เก่า 3 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 3 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 62 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 11 คน ได้สาํ เร็ จ
การศึกษาไป 3 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปั จจุบนั (รุ่ นที่ 5-7) มีจาํ นวน 22 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
45 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
10 รายการ
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2.2.3 ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 95)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 17 ครั้ง
ระดับชาติ
8 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ /
72 กิจกรรม
บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม รวม 239 กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก
2.2.4 ด้ านการวิจัย
(ดูรายละเอียดหน้ า 119)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 21 บทความ ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI
และ Scopus รวม 34 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2554 จํานวน 118 รายการ ดังนี้
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 35 รายการ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 36 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 47 รายการ
2.2.5 ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 135)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ 45 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 3,792 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 26 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 7,807คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
1,629 งาน
2.2.6 ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 139)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 5 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 17 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 95 คน
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2.2.1 ดานอาจารย
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 12 คน
ระดับชาติ
9 คน
ระดับนานาชาติ 3 คน
รางวัลระดับชาติ 9 คน
ลําดับ

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ
นํ าเสนอเรือ
่ งวาทกรรม
ความเป็ นผู ้หญิงใน
บทความแนะนํ าวิธก
ี าร
ในนิตยสารสุขภาพและ
ความงามภาษาไทย
เมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.
ประจําปี 2553 สาขา
มนุษยศาสตร์
(ภาษาศาสตร์)
การกํากับการแสดง
"สยามนิรมิต"

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
รางวัลการนํ าเสนอ
ผลงานวิจัยดีเยีย
่ มแบบ
โปสเตอร์ ในการประชุม
เมธีวจิ ัยอาวุโสพบนั กวิจัย
รุน
่ ใหม่ สกว.
เมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.
ประจําปี 2553 สาขา
มนุษยศาสตร์
(ภาษาศาสตร์)
PM’s Creative Award
รางวัลเฟื้ อ หริพท
ิ ักษ์
สาขาศิลปะ(รางวัล
นายกรัฐมนตรี ผลงาน
เศรษฐกิจสร ้างสรรค์
ดีเด่นประจําปี 2553)
PM’s Creative Award
รางวัลเฟื้ อ หริพท
ิ ักษ์
สาขาศิลปะ(รางวัล
นายกรัฐมนตรี ผลงาน
เศรษฐกิจสร ้างสรรค์
ดีเด่นประจําปี 2553)
ปริญญาพุทธศาสตร
บัณฑิต-กิตติมศักดิ์
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

1

ภาษาไทย

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

2

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.อมรา
ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์

3

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร

4

ศิลปการ
ละคร

ผศ.กฤษรา
วริศราภูรช
ิ า

ทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคโรง
ละคร การแสดง"สยาม
นิรมิต"

5

หอพระ
ไตรปิ ฏก

อาจารย์แม่ช ี
วิมต
ุ ติยา (รอง
ศาสตราจารย์
ดร. สุภาพรรณ
ณ บางช ้าง)

6

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

มอบปริญญาพุทธศาสตร
บัณฑิต-กิตติมศักดิ์
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา โดยจะ
เข ้ารับประทานปริญญา
กิตติมศักดิจ์ ากสมเด็จ
พระพุทฒาจารย์
ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น
พุทธศักราช 2554

7

ภาษาศาสตร์

ปูชนียบุคคลด ้าน
ภาษาไทย

ปูชนียบุคคลด ้าน
ภาษาไทย

8

ภาษาไทย

ศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ ดร.
วิจน
ิ ตน์ ภาณุ
พงศ์
ผศ.ดร.พรทิพย์
พุกผาสุข

แม่ดเี ด่น

รางวัลแม่ดเี ด่นประเภท
บุคคล

9

ภาษาไทย

ศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ ดร.
กาญจนา นาค
สกุล

คุณแม่ดเี ด่น

คุณแม่ดเี ด่น

ได ้รับรางวัลผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น
พุทธศักราช 2554

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
สกว. ร่วมกับ
สกอ.

สกว.

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
14-16 ต.ค.
53

28-ม.ค.54

ิ ทาง 4 เม.ย. 54
กรมทรัพย์สน
ปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์

ิ ทาง 4 เม.ย. 54
กรมทรัพย์สน
ปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์

สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

1-พ.ค.-54

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
กระทรวง
วัฒนธรรม
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
กระทรวง
วัฒนธรรม
สมาคมแม่ดเี ด่น
แห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
สภาสังคม
สงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย

29-ก.ค.54
29-ก.ค.54
12-มิ.ย.-54
12-ส.ค.54
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รางวัลระดับนานาชาติ 3 คน
ลําดับ

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ

1

ภาษาไทย

อาจารย์ ดร.
ปรมินท์ จารุวร

พลวัตรของการสวดอ่าน
วรรณกรรมเรือ
่ งพระ
มาลัย : การศึกษา
เปรียบเทียบการสวดพระ
มาลัย

2

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

ผู ้มีผลงานดีเด่นในด ้าน
การเขียนและการค ้นคว ้า
งานวิจัยเกีย
่ วกับท่าน
เฉกอะหมัด กุมมี

3

ภาษา
ตะวันตก

รางวัลการแปล
วรรณกรรม ประจําปี
ค.ศ. 2010

ศ.ดร. อําภา โอ
ตระกูล

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
2010 TRF-CHESCOPUS Young
Researcher Award
สาขา Humanities &
Social Sciences
ผลงานวิจัยดีเยีย
่ มแบบ
บรรยาย
รางวัลเกียรติยศเฉกอะ
หมัด กุมมี ประจําปี พ.ศ.
2554
รางวัลการแปล
วรรณกรรม ประจําปี
ค.ศ. 2010

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
สกว.และ สกอ.
ร่วมกับ Scopus

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
14-16 ต.ค.
53

ศูนย์วัฒนธรรม
สถานเออัคร
ราชทูตฯอิหร่าน
ร่วมกับม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ประเทศ
ออสเตรีย

7 ก.พ. 54

มี.ค.-54

นอกจากนี้ยงั มีอาจารย์ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยอีก 5 คน ดังนี้
ลําดับ

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ

1

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์
(อาจารย์ท ี่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของ
น.ส.อลิสา สันต
สมบัต)ิ
อ.ดร.ปรมินทร์
จารุวร

"ความจริง อัตลักษณ์
เรือ
่ งเล่า และเขาวงกต:
การแสวงหาแบบหลัง
สมัยใหม่ในนวนิยายโต ้
ขนบสืบสวนสอบสวน"

2

ภาษาไทย

ิ
รางวัลด ้านกิจการนิสต
ประเภททั่วไป ประจําปี
2553

3

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

รางวัลด ้านการเรียนการ
สอน ประจําปี 2553

4

ภาษา
ตะวันออก
ศิลปการ
ละคร

รศ.ดร.ประพิณ
มโนมัยวิบล
ู ย์
รศ.จารุณี หงส์
จารุ

ประกาศเกียรติคณ
ุ
ศาสตราภิชาน
รางวัลศิษย์เกียรติยศ

5

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
รางวัลผลงานวิจัย
กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช ประจําปี 2553
"รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ิ ขัน
สําหรับนิสต
้
มหาบัณฑิต"

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ิ
อาจารย์ด ้านกิจการนิสต
ประเภททั่วไป ระดับดี
มาก
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาจารย์ด ้านการเรียนการ
สอนระดับดีมาก
ประกาศเกียรติคณ
ุ
ศาสตราภิชาน
รางวัลศิษย์เกียรติยศ
ประจําปี 2554

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

25-มี.ค.-54

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

25-มี.ค.-54

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สมาคมศิษย์เก่า
วังหลัง-วัฒนา

25-มี.ค.-54

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
25 มี.ค.54

41

 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 404 รายการ
ระดับชาติ
385 รายการ
ระดับนานาชาติ 19 รายการ
อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 385 รายการ
ลําดับ ภาควิชา
1
บรรณารักษ
ศาสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

2

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

3

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

4

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

5

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

6

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

7

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรีบริสท
ุ ธิส
์ กุล

8

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรีบริสท
ุ ธิส
์ กุล

9

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรีบริสท
ุ ธิส
์ กุล

10

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.อรนุช
เศวตรัตนเสถียร

11

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.อรนุช
เศวตรัตนเสถียร

12

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดวงเนตร
วงศ์ประทีป

13

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดวงเนตร
วงศ์ประทีป

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจผลงานทางวิชาการ
สําหรับบทความทีต
่ ้องการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทัง้ 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรโครงการพัฒนาและฝึ กอบรม
บรรณารักษ์ และเจ ้าหน ้าทีห
่ ้องสมุด
ประชาชนเพือ
่ ส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอด
ชีวต
ิ ประจําปี 2554 หัวข ้อ บทบาทของ
บรรณารักษ์ ยค
ุ ใหม่
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “ขับเคลือ
่ น
ห ้องสมุดสร ้างเทคนิคให ้น่าเข ้า” ใน
โครงการสัมมนาบรรณารักษ์ ประจําปี
2554
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ประจําปี 2554
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "ประเด็นและ
ทิศทางการวิจัยเกีย
่ วกับสารสนเทศ" ใน
โครงการสัมมนาวิชาการ เรือ
่ ง โครงการ
พัฒนา ศักยภาพการจัดการศึกษา
่ ากล ครัง้ ที่ 2
สารสนเทศศาสตร์ก ้าวสูส
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการวิพากษ์ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
่ สาร
สารสนเทศเพือ
่ การสือ
ผู ้ร่วมผลิตในคณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาผู ้ใช ้และการบริการ
สารสนเทศ ซึง่ เป็ นเอกสารประกอบการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ประเด็นและ
ทิศทางการวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานสารสนเทศ”
ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจสอบคุณภาพร่าง
ตัวชีว้ ัดการรู ้สารสนเทศสําหรับนั กเรียน
ไทย
กองบรรณาธิการวารสารสารสนเทศ
ศาสตร์

คณะทํางานด ้านคอมพิวเตอร์ของ
คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคล
เข ้าศึกษาในสถานอุดมศึกษา
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "ขัน
้ ตอนการ
บริหารจัดการรับตรงผ่านเคลียริง่ เฮาส์
(Clearinghouse)”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
1-ธ.ค.-53

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัง่ ณ 29 เม.ย.
54

สํานั กงานอุทยานการเรียนรู ้ 20-ก.ค.-54
(สอร.)

สํานั กคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
(สพฐ.)

7-8 ก.ย. 54

คณะมนุษยศาสตร์
ประจําปี 54
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศ. 5 ส.ค. 54
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

16 มี.ค. 54
เวลา 9.00 –
12.00 น.
ภาคการศึกษาที่
2 ปี การศึกษา
54

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
กลุม
่ วิชาการจัดการ
่ สาร
สารสนเทศและการสือ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอท (สมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย)

ศ. 5 ส.ค. 54
เวลา 13.00 16.00 น.
7-มิ.ย.-54

สํานั กงานเลขาทีป
่ ระชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย

จ. 1 ส.ค. 54
เวลา 9.00 16.30 น.

ตลอดปี

ตัง้ แต่ 4 ม.ค.
54 เป็ นต ้นไป

42
่ อ.
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
14 ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย
ยิม
้ ประเสริฐ
15

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย
ยิม
้ ประเสริฐ

16

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย
ยิม
้ ประเสริฐ

17

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย
ยิม
้ ประเสริฐ

18

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.สุวม
ิ ล รุง่ เจริญ

19

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.สุวม
ิ ล รุง่ เจริญ

20

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

21

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

22

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

23

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

24

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

25

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

26

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

27

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้เชียวชาญด ้านตรวจคุณภาพของชุดการ
สอน เรือ
่ งน่ารู ้คุณครูชวนคิด สําหรับ
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 3 เพือ
นั กเรียนชัน
่ พัฒนา
่ การเรียนการสอน
สือ
บรรยายหัวข ้อ ประวัตศ
ิ าสตร์
ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
บรรยายหัวข ้อ "สัมมนาประชาธิปไตย
ท่ามกลางความขัดแย ้งทางการเมือง"
ในโครงการฝึ กอบรม หลักสูตร "ผู ้บริหาร
งานยุตธิ รรมระดับสูง: บธส." รุน
่ ที่ 1
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์นาย
ปฤณ เทพนรินทร์นักศึกษาปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์เรือ
่ ง
อุดมการณ์ชาตินย
ิ มไทยกระแสหลักหลัง
เหตุการณ์รัฐประหาร 2549
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกเพือ
่
พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาอังกฤษ – อเมริกน
ั ศึกษา ปี 2555
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาต ้นฉบับ "อารย
ธรรมตะวันตก : อารยธรรมโรมันโครงการ
ตําราวิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรอภิปรายเรือ
่ ง "ลักษณะวัฒนธรรม
พหุลก
ั ษณ์ การข ้ามวัฒนธรรม การบริหาร
่ มัยใหม่ และการ
จัดการ การนํ าไปสูส
จัดทําแผนทีว่ ัฒนธรรมภาคใต ้: ด ้าน
ประวัตศ
ิ าสตร์และมรดกทางความคิด"
แขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ครู เพือ
่
ออกอากาศในรายการ "ครูมอ
ื อาชีพ"
ทางTPBS
วิทยากรร่วมเสวนาในหัวข ้อ "คุณธรรม
ของพ่อค ้าจีน พ่อค ้าแขกในประวัตศ
ิ าสตร์
การค ้าไทย" ในการสัมมนาทางวิชาการ
เรือ
่ ง "ปรัชญาการค ้าไทยในมิต ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์:เพือ
่ ทบทวนและ
ตรวจสอบ"
วิทยากรสอนรายวิชาประวัตศ
ิ าสตร์
การแพทย์หวั ข ้อ "เราเรียนรู ้อะไรจาก
ประวัตศ
ิ าสตร์"สําหรับนั กศึกษาแพทย์
้ ปี ท ี่ 2
ชัน
วิทยากรบรรยายกิจกรรมของชมรม
นจวท. ในงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ เยาวชน
ครัง้ ที่ 6 (วทท.6)
คณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียง
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสมัยอยุธยา ครัง้ ที่
2/2554
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความเรือ
่ ง
"บทบาทของชาวอาหรับ-เปอร์เซียร์ใน
บริเวณคาบสมุทรไทย: ภาพสะท ้อนจาก
แหล่งการเรียนรู ้ทางประวัตศ
ิ าสตร์ใน
ภาคใต ้" เพือ
่ จัดพิมพ์ในวารสารวิชาการ
"มนุษย์ศาสตร์สงั คมศาสตร์"มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปี ท ี่ 5 ฉบับที่ 1(เมษายนกันยายน 2553)
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง"
บทบาทและอํานาจหน ้าทีข
่ องเจ ้าท่าหัก
ประมาสะแตม (พ.ศ.2394-2453" ให ้แก่
นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
โรงเรียนสิรน
ิ ธรราชวิทยาลัย ตัง้ แต่ พ.ย. 53
อ.เมือง จ.นครปฐม
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้ องกัน
ประเทศ
กระทรวงยุตธิ รรม

20 ม.ค. 54
13.00-16.00 น.
17 มี.ค. 54
13.00-16.00 น.

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 พ.ค. 54
10.30 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี การศึกษา 54

มหาวิทยาลัยมหิดล

ก.ย.- พ.ย. 54

สภาวิจัยแห่งชาติ
สํานั กงานคณะกรรมการ
สภาวิจัยแห่งชาติ

29 ต.ค. 53
09.45-12.30 น.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

22 พ.ย. 53
11.00-13.00 น.

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย 14 ม.ค. 54
14.30-16.15 น.

คณะแพทย์ศาสตร์
14 มี.ค. 54 และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 พ.ค. 54
09.30-14.00น.
18-19 มี.ค. 54

ชมรมนั กเขียนและผู ้จัดทํา
หนั งสือวิทยาศาสตร์
(นจวท.) สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรมศิลปากร

1 เม.ย. 54
10.00-15.30น.

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

12 ก.ค. 54
(จดหมาย
ขอบคุณ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

26 ก.ค. 54
13.30-16.30น.

43
่ อ.
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
ิ
28 ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

29

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

30

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

31

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

32

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

33

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

34

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

35

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

36

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

37

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

38

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ธนาพล
ลิม
่ อภิชาต

39

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

40

41

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ร่วมเดินทางไปสํารวจและค ้นคว ้าวิชาการ สถาบันเอเชีย จุฬาฯ
เกีย
่ วกับประวัตศ
ิ าสตร์อยุธยาตอนปลาย
เพือ
่ งานเรียบเรียงวิจัยทางประวัตศ
ิ าสตร์
เรือ
่ ง ประกอบสร ้างความรู ้เรือ
่ งอยุธยา
ตอนปลาย และร่วมเสวนาทางวิชาการ ณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู ้วิจารณ์ผลงานของนั กศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พเิ ศษบรรยายในหัวข ้อ
“บุคลิกภาพข ้ามวัฒนธรรม : บุคลิกภาพ
ของคนในวัฒนธรรมตะวันออกกลาง
และอัฟริกา”
วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข ้อเรือ
่ ง
“สาธารณรัฐสิงคโปร์ : เอกภาพ
ท่ามกลางความหลากหลาย”
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
เรียบเรียงประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสมัยอยุธยา
และเป็ นนั กวิจัยในโครงการวิจัย เรือ
่ ง
“การประกอบสร ้างความรู ้เรือ
่ งอยุธยา
ตอนปลาย” เพือ
่ รายงานความก ้าวหน ้า
ครัง้ ที่ 2
สอนวิชาอารยธรรม ให ้กับนั กศึกษา
พยาบาลสภากาชาดไทย ปี 2 ภาคปลาย
ปี การศึกษา 2553
ั เครือข่ายการค ้า
วิทยากรเรือ
่ ง "ศรีวช
ิ ย
และวีรบุรษ
ุ : อินโดนีเซียศึกษาในประเทศ
ไทยในการสัมมนาวิชาการในโอกาสการ
จัดงาน"ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์
ไทย-อินโดนีเซีย"
บรรยายหัวข ้อ ประวัตศ
ิ าสตร์
ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย
วิทยากรรับเชิญในรายการถ่ายทําสารคดี
เพือ
่ แลกเปลีย
่ นทัศนะและองค์ความรู ้ใน
รายการพร ้อมกับผู ้ดําเนินรายการและเล่า
ถึงประวัต ิ ความสําคัญและเหตุการณ์ท ี่
สําคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานทีต
่ า่ งๆ
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “เทคนิคการ
เขียนบทความ”

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
30-31 ก.ค. และ
1 ส.ค. 54

อ. 2 - พ. 3
ส.ค. 54 เวลา
09.00–16.00น.
คณะสังคมศาสตร์
พ. 14 ก.ย. 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.00 –
12.00 น.
คณะสังคมศาสตร์
อ. 20 ก.ย. 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 8.0012.30 น.
สถาบันเอเชียศึกษา
พ. 28 ก.ย. 54
เวลา 12.00–
16.00 น .

สภากาชาดไทย
สํานั กวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้ องกัน
ประเทศ
Infocusasia

ราชนาวิกสภา

ทุกวันศุกร์
26 ต.ค.53 12 ก.พ. 54
22 พ.ย. 53

28 ม.ค. 54
10.00-12.00 น.
17-18 พ.ค.54

พฤ. 22 ก.ย. 54
เวลา 9.30 –
10.15 น.
พ. 22 มิ.ย. 54
เวลา 14.00 น.

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง
“ประวัตศ
ิ าสตร์วา่ ด ้วยการจัดการเครือ
่ ง
เพศชายในสังคมไทยสมัยใหม่ (ทศวรรษ
2450-2490)” ให ้แก่นักศึกษาปริญญาโท
ั เครือข่ายการค ้า
วิทยากรเรือ
่ ง "ศรีวช
ิ ย
และวีรบุรษ
ุ : อินโดนีเซียศึกษาในประเทศ
ไทยในการสัมมนาวิชาการในโอกาสการ
จัดงาน"ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์
ไทย-อินโดนีเซีย"

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานั กวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

22 พ.ย. 53

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

ร่วมเดินทางในโครงการศึกษาแลกเปลีย
่ น
เอกสารและข ้อมูลด ้านประวัตศ
ิ าสตร์
ความสัมพันธ์ไทย-ชวา (อินโดนีเซีย) ใน
ฐานะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒช
ิ าํ ระและ
จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือประชุมพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก

สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรมศิลปากร

20-25 พ.ค. 54

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

ผู ้วิจารณ์ผลงานของนั กศึกษา เรือ
่ ง
คณะศิลปศาสตร์
Heimat: สถานทีก
่ ําหนดแนวทางให ้ชีวต
ิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของมาริออนเคาน์เตสเดินฮอฟฟ์ ของ
น.ส.รติพรทิพยะวัฒน์ ในการสัมมนา
วิชาการผลงานวิจัยด ้านประวัตศ
ิ าสตร์

3 ส.ค. 54
09.00-16.00 น.

44
่ อ.
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
42 ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

43

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

44

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

45

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

46

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง

47

ปรัชญา

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

48

ปรัชญา

49

ปรัชญา

50

ปรัชญา

51

ปรัชญา

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ
รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์
รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์
ศ.ดร.สมภาร
พรมทา

52

ปรัชญา

ศ.ดร.สมภาร
พรมทา

53

ปรัชญา

ศ.ดร.สมภาร
พรมทา

54

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

55

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

56

ปรัชญา

57

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์
อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
คณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียง
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสมัยอยุธยา และเป็ น
นั กวิจัยในโครงการวิจัย เรือ
่ ง “การ
ประกอบสร ้างความรู ้เรือ
่ งอยุธยาตอน
ปลาย” เพือ
่ รายงานความก ้าวหน ้าครัง้ ที่ 2
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "จีนกับไทย
และอาเซียน อดีต-ปั จจุบน
ั -อนาคต" ใน
การประชุมวิชาการประจําปี 2553

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สถาบันเอเชียศึกษา

สมาคมประวัตศ
ิ าสตร์ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง คณะศิลปศาสตร์
“การสร ้างความตระหนั กรู ้ในความชาติจน
ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยใหม่ : ศึกษาผ่านวิวัฒนาการ
ประวัตศ
ิ าสตร์นพ
ิ นธ์จน
ี ยุคก่อน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2”
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม เรือ
่ ง
คณะศิลปศาสตร์
“การสร ้างความตระหนั กรู ้ในความชาติจน
ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยใหม่ : ศึกษาผ่านวิวัฒนาการ
ประวัตศ
ิ าสตร์นพ
ิ นธ์จน
ี ยุคก่อน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2”
วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
และสุขภาพ 2554 หัวข ้อ “ความทรงจํา
ทางสังคม สุขภาพ และสํานั ก
ประวัตศ
ิ าสตร์”
วิทยากรอภิปรายเรือ
่ ง “ปรัชญาการศึกษา สมาคมปรัชญาและศาสนา
แนวพุทธ” “Higger Education”
แห่งประเทศไทย
“Liberal Ecucation”
อาจารย์พเิ ศษ สอนรายวิชา RANS 607 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร หัวข ้อ "มนุษยทัศนในปรัชญา
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ตะวันออก"
ขออนุญาตให ้บุคลากรเป็ นประธาน
สํานั กงานเครือค่ายการศึกา
ดําเนินการเสวนาแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ทั่วไปแห่งประเทศไทย
ทีป
่ รึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
สมาคมวิทยาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย
อาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชา SHHU 636
คณะสังคมศาสตร์และ
Seminal on Buddhism in Modern
มนุษยศาสตร์
Society หัวข ้อ Dukkha as an
มหาวิทยาลัยมหิดล
Esthetical Value in buddthist
Esthietcs,Literature in Buddhist
Perspective แก่นักศึกาบัณฑิตวิทยาลัย
ป.เอก สาขาวิชาพุทศาสนศึกษา
(นานาชาติ)
วิทยากรอภิปรายเรือ
่ ง “ปรัชญาการศึกษา สมาคมปรัชญาและศาสนา
แนวพุทธ” “Higger Education”
แห่งประเทศไทย
“Liberal Education”
ิ ปริญญาโท
อาจารย์พเิ ศษสอนนิสต
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
รายวิชา 215424 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
1 ภาคต ้น ปี การศึกษา 2553
ศิลปากร
กรรมการวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง “แฟนบอล :
คณะสังคมวิทยาและ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสร มานุษยวิทยา
ฟุตบอลไทย” ของนายอาจินต์ ทองอยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คง นั กศึกษาปริญญาโท สาขา
มานุษยวิทยา
ประสานงานรายวิชา สห.826 ทฤษฎี
วิทยาการสหวิทยาการ
สังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พเิ ศษ รายวิชา RANS 607
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พ. 28 ก.ย. 54
เวลา 12.00–
16.00 น .
13 ก.พ. 54
13.00-15.45 น.
24 ก.พ. 54
เวลา 9.00 น.

ตัง้ แต่
ปี การศึกษา 54
จนสําเร็จ
การศึกษา
พฤ. 15 ก.ย. 54
เวลา 13.00 17.00 น.
13-15 ต.ค. 53
10 พ.ย. 53
11 พ.ย. 53
ปี การศึกษา 54
25 พ.ย.53
ปี การศึกษา 54

13-15 ต.ค. 53
1 มิ.ย. 53 (ทุก
วันอังคาร) เวลา
8.30-10.15 น.

29 ต.ค.53
11 พ.ย. 53
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ลําดับ ภาควิชา
58 ปรัชญา

่ อ.
ชือ
อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให ้กับ นายสุรัช
คมพจน์ เรือ
่ ง "เยอร์เก ้น ฮาเบอร์มาสกับ
ทฤษฎีวพ
ิ ากษ์ สงั คมสมัยใหม่: โครการ
การรู ้แจ ้งกับการจัดวางปทัสถานให่กบ
ั
การวิพากษ์ "
อาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา โดยทําการ
สอนบรรยาย 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ทุกวันพุธ
เวลา 10.20-12.05 น.
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ปิ ย
วดี คุ ้มเดช เรือ
่ ง "ปฏิบัตการใน
ชีวต
ิ ประจําวันของคนเมืองบนพืน
้ ทีบ
่ าท
วิถถ
ี นนสีลม"
สอนบรรยายวิชา PRINCIPLE
CONCEPTS IN CULTURAL STUDIES
หัวข ้อเรือ
่ ง “แดร์รด
ิ า : การรือ
้ สร ้าง
(deconstruction)” ประจําหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมและการ
พัฒนา (หลักสูตรปกติ) สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ขออนุมัตใิ ห ้ข ้าราชการในสังกัดเป็ นผู ้
วิจารณ์ผลงานของนั กศึกษา เรือ
่ ง "คน"
้ นํ าสยามในรัชสมัย
ในทัศนะของชนชัน
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั
ขออนุมัตข
ิ ้าราชการเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให ้กับ นายศรัณย์ วงศ์ขจิตร
เรือ
่ ง "จินตกรรมปลายด ้ามขวาน:
ศึกษานวนิยายไทยร่วมสมัย"
ขออนุญาตข ้าราชการเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให ้กับนายชนุตร์ นาคท
รานั นท์ เรือ
่ ง "ความเหมาะสมในเชิง
ตรรกะของประชาธิปไตยเน ้นความ
ขัดแย ้งกับสังคมประชาธิปไตย"
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “การจัดการ
ความปรารถนาในจริยศาสตร์ขงจือ
่ และไต ้
เจิน
้ ”
อาจารย์พเิ ศษ สอนวิชาตรรกวิทยา
เบือ
้ งต ้น
อาจารย์พเิ ศษ วิชา ILB 107 ETHICS

59

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

60

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์
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ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

62

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

63

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

64

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

65

ปรัชญา

อ.ดร.ศริญญา
อรุณขจรศักดิ์

66

ปรัชญา

67

ปรัชญา

อ.ดร.ศิรประภา
ชวะนะญาณ
อ.ธิดาวดี สกุลโพน

68

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.ปณิธ ิ
หุน
่ แสวง

อาจารย์พเิ ศษสอนวิชา 01374342
วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร II (Selected
French Literary Work II)

69

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.ปณิธ ิ
หุน
่ แสวง

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

รศ.ดร.ขจิตรา
ภังคานนท์

ผู ้ทรงคุณวุฒบ
ิ ทความในการสัมมนา
วิชาการระดับชาติ "สรรพศาสตร์ สรรพ
ศิลป์ "
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ประชุมร่วมกับหน่วยความร่วมมือด ้าน
ภาษาฝรั่งเศส (Bureau de
Coopération pour le français : BCF)
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย เรือ
่ ง โครงการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ประจําปี 2554
ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ําหน ้าทีป
่ ระเมินผลงาน
ทางวิชาการเพือ
่ ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์

70
71

72

ผศ.ดร.ปณิธ ิ
หุน
่ แสวง
ผศ.ดร.วรุณี
อุดมศิลป

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
18 พ.ค. 54

คณะจิตรกรรมประติมากรรม ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
และภาพพิมพ์
54 เป็ นต ้นไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและ
ปี การศึกษา 54
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย สํานั กงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

20 ก.ค.54

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. 2 - พ. 3
ส.ค. 54 เวลา
09.00 – 16.00
น.

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4-ส.ค.-54

คณะรัฐศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

29-ก.ย.-54

สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย
วิทยาลัยนานาชาติ (BUIC)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์

ศ. 9 ก.ย. 54
เวลา 11.0011.45 น.
6 มิ.ย -24 ก.ย.
54
10 ม.ค. - 23
พ.ค. 54
2,16,30 พ.ย.
53 14 ธ.ค.53
4,18 ม.ค. 54
22 ก.พ.54
9 พ.ค. 54

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปี การศึกษา 54

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

25-ก.พ.-54

มหาวิทยาลัยบูรพา

28 ก.พ. 54

46
ลําดับ ภาควิชา
73 ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.ขจิตรา
ภังคานนท์

74

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

รศ.ดร.ขจิตรา
ภังคานนท์

75

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.กาญจนา บุนนาค

77

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์

78

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์

79

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์
อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

81

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ผศ.ชูศรี มีวงศ์
อุโฆษ

82

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ผศ.ดร.วิลต
ิ า
ศรีอฬ
ุ ารพงศ์

84

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

รศ.ดร.วรรณา
แสงอร่ามเรือง

85

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

รศ.ดร.วรรณา
แสงอร่ามเรือง

86

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

76

80

83

อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์

ผศ.ดร.วิลต
ิ า
ศรีอฬ
ุ ารพงศ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ําหน ้าทีป
่ ระเมินผลงาน
ทางวิชาการเพือ
่ ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์
ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ําหน ้าทีป
่ ระเมินผลงาน
ทางวิชาการเพือ
่ ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
อาจารย์พเิ ศษสอนวิชา 01374342
วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร II (Selected
French Literary Work II)
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "หนูน ้อยหมวก
แดง: กิน กาม เกลียด" ในโครงการ
สัมมนาวิชาการ "วิจักษ์ วจิ ารณ์วรรณกรรม
ฝรั่งเศส" ครัง้ ที่ 1
ประชุมร่วมกับหน่วยความร่วมมือด ้าน
ภาษาฝรั่งเศส (Bureau de
Coopération pour le français : BCF)
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย เรือ
่ ง โครงการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ประจําปี 2554
กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
ด ้านธุรกิจ "Le Mot d'Or"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
28 มี.ค. 54

มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 เม.ย. 54

มหาวิทยาลัยสยาม

ภาคการศึกษาที่
2 ปี การศึกษา
53
9, 23 พ.ย. 53
7,8 ธ.ค.53
11, 25 ม.ค. 54
15,22 ก.พ.54
พฤ. 20 ม.ค. 54
/ เวลา 15-18
น.

ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

25-ก.พ.-54

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

มี.ค.-54

ล่ามในการประชุมด ้านสิทธิมนุษยชน

สมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (Union of Civil
Liberty)

31 พ.ค. 54

วิทยากรบรรยายเชิงวิชาการในหัวข ้อ
"หญิงดี หญิงร ้าย ในภาษิตเยอรมัน" ณ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐ
ประธานคณะทํางานสร ้างและกลัน
่ กรอง
เครือ
่ งมือวัดความถนั ด

ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะ 17 ม.ค. 54
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ

16 ธ.ค.53

่ วชาญด ้านภาษา เยอรมัน
กรรมการผู ้เชีย
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก
ตําแหน่งเจ ้าหน ้าทีเ่ พือ
่ บรรจุบค
ุ คลเข ้ารับ
ราชการ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาอ่านรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ เรือ
่ ง "การประเมินผล
หลักสูตร (ภาษาเยอรมัน) คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548"
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
ตรวจแก ้ไขและให ้ข ้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะกรรมการเพือ
่ ตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการของข ้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทีข
่ อให ้มีหรือ
เลือ
่ นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

27 เม.ย. 12
พ.ค. 54

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
54

สํานั กงานเขตพืน
้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

4 พ.ย. 53/
เวลา 10.30 น.

47
ลําดับ ภาควิชา
87 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
88 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

89

่ อ.
ชือ
ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร
ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

91

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

92

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

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

99

100

90

93
94
95
96
97
98

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒก
ิ องบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี ท ี่ 32 และ 33
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "ความเข ้าใจ
เกีย
่ วกับศิลปะร่วมสมัย: ทัศนศิลป์
สถาปั ตยกรรม วรรณศิลป์
ศิลปะการแสดง และดนตรี" ในการ
ประชุมทางวิชาการเรือ
่ ง "นํ าศิลปะร่วม
่ ถาบันการศึกษา" ตาม
สมัยไปสูส
โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจรด ้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ราชบัณฑิตยสถาน
้
อาจารย์สอนวิชาภาษาเยอรมัน ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554
ประธานคณะกรรมการอํานวยการการจัด
งานสัมมนานานาชาติ 500 ปี
ความสัมพันธ์ ไทย-โปรตุเกส งานสัมมนา
นีจ
้ ะมีในต ้นเดือนพฤศจิกายน 2554

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

ราชบัณฑิตยสถาน

29 ม.ค. 54 /
เวลา 10.0012.00, 13.0015.00 น.

โรงเรียนวังไกลกังวล

ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 54

ศูนย์ยโุ รปศึกษาในนามของ ปี การศึกษา 54
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Technical University of
Lisbon, Instituto do
Oriente ISCSP, กระทรวง
การต่างประเทศโปรตุเกส
และสถานเอกอัครราชทูต
โปรตุเกสประจําประเทศ
ไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
29 มิ.ย. เวลา
14.00 น.

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการประกวดตรา
สัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 150 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีใน พ.ศ. 2555
ร่วมกับคณะกรรมการอืน
่ รวม 6 คน ซึง่
่ วชาญทางศิลปะ ประวัตศ
เป็ นผู ้เชีย
ิ าสตร์
และความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี
กรรมการคัดเลือกผู ้แปลของกองสัญชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
และนั กนิตก
ิ ร กระทรวงการต่างประเทศ

5 ต.ค.53

อ.ดร.อารตี
แก ้วสัมฤทธ์

ประธานคณะทํางานสร ้างและกลัน
่ กรอง
เครือ
่ งมือวัดความถนั ดทางภาษาเยอรมัน
(PAT 7.2) (คําสัง่ ลับของ สทศ.)
ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ําหน ้าทีป
่ ระเมินคุณภาพ
ผลงานตํารา เรือ
่ ง การแปลภาษาไทย
เป็ นภาษาอังกฤษ
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน พ.ศ. 2555
ประธานคณะทํางานสร ้างและกลัน
่ กรอง
เครือ
่ งมือวัดความถนั ดทางภาษา

อ.ดร.อารตี
แก ้วสัมฤทธ์

คณะกรรมการในสมาคมครูภาษาเยอรมัน สมาคมครูภาษาเยอรมันใน
ในประเทศไทย
ประเทศไทย

ตลอดปี
การศึกษา 54

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ์

วิทยากร และทีป
่ รึกษาการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาสเปน ให ้กับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ์

วิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในโครงการค่ายอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศึกษา 2554
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาสเปน

ทุกวันอังคาร
เวลา 07.5009.30 น. ตลอด
ปี การศึกษา 54
8-10 ก.ค.54

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ
ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ

16 ธ.ค.53

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17-ก.พ.-54

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี การศึกษา 54

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ

16 ธ.ค.53

จากราชบัณฑิตยสถาน

ทุกวันพุธตลอด
เดือนส.ค. 54
และศ. 26 ส.ค.
54 เวลา 9.00 –
11.00 น.
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ลําดับ ภาควิชา
101 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
102 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
103

่ อ.
ชือ
อ.จันทรา ประมูล
ทรัพย์
อ.จันทรา ประมูล
ทรัพย์

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

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

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

109

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

110

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.สุกจิ พูพ
่ วง

111

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.สุกจิ พูพ
่ วง

112

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

114

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

115

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.กมล บุษบรรณ์

104

105
106
107
108

113

116

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ประสานงานและวิทยากรในการอบรม
ภาษสเปนสําหรับข ้าราชการกระทรวงการ
ต่างประเทศ
แปลบทความเกีย
่ วกับความสัมพันธ์ด ้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ระหว่าง
ประเทศไทยและเม็กซิโก ของ
นั กวิชาการชาวเม็กซิโก 3 ท่าน
วิทยากรโครงการฝึ กอบรมล่ามอิสระ
ระดับสูงในภูมภ
ิ าค ครัง้ ที่ 1 หัวข ้อเรือ
่ ง
"เทคนิคการล่าม"
อบรมล่ามสําหรับผู ้เสียหายการค ้ามนุษย์
ในหัวข ้อ “เทคนิคการทําล่ามและการจด
บันทึก ทักษะ การแปลและจรรยาบรรณ
วิชาชีพล่าม”
อบรมล่ามภาษามลายู ปั ตตานี

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สถาบันเทววงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
18 ม.ค. - 22
มี.ค. 54

สถานเอคอัครราชทูตไทย
ณ กรุงเม็กซิโก

ก.ค.-ส.ค.54

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม
สํานั กป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาการค ้าหญิงและเด็ก

23 ธ.ค. 53 /
เวลา 9.00 12.00 น.
26 - 28 มี.ค.
54

มูลนิธเิ อเชีย / ศอ.บต.

2-4 พ.ค. 54

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ผู ้อ่านทานต ้นฉบับและอนุกรรมการจัดทํา สํานั กเสริมสร ้างเอกลักษณ์
ต ้นฉบับหนั งสือเฉลิมพระเกียรติ
ของชาติ

ก.ค. 52-ปั จจุบน
ั

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการ
ให ้บริการล่ามอาสาเพือ
่ การให ้ความ
คุ ้มครองผู ้เสียหายจากการค ้ามนุษย์
วิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในโครงการค่ายอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศึกษา 2554
วิทยากรบรรยายว่าด ้วยการแปลภาษา
สําหรับการคุ ้มครองสวัสดิภาพผู ้ทีต
่ กเป็ น
เหยือ
่ การค ้ามนุษย์ ในหัวข ้อ “เทคนิคการ
ทําล่ามและการจดบันทึก” “ทักษะการ
แปลและจรรยาบรรณวิชาชีพล่าม”
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาสเปน

ก.พ. 53ปั จจุบน
ั

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

อ.กมล บุษบรรณ์

วิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในโครงการค่ายอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศึกษา 2554
คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา
รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีประจําปี
การศึกษา 2554/2555
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “กลวิธใี นการสอน
่ ลการ
ในแต่ละรายวิชาทีจ
่ ะนํ าไปสูผ
เรียนรู ้” ให ้กับคณาจารย์ของหลักสูตร

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

8-10 ก.ค.54

สํานั กป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาการค ้าหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

29-31 ก.ค. 54

จากราชบัณฑิตยสถาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทุกวันพุธตลอด
เดือนส.ค. 54
และศ. 26 ส.ค.
54 เวลา 9.00 –
11.00 น.
8-10 ก.ค.54

สํานั กงานคณะกรรมการการ ปี การศึกษา
อุดมศึกษา
54/55
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
มนุษย์และสังคม (สห
สาขาวิชา)
กรมส่งเสริมการส่งออก

ล่ามในการสัมมนาบรรยายพิเศษเรือ
่ ง
่ ผ ้าผืนสําหรับฤดูใบไม ้ผลิ/
แนวโน ้มแฟชัน
ฤดูร ้อนปี 2012 “Spring/Summer 2012
Textile Trends in Progress” และการ
ให ้คําแนะนํ าในการพัฒนาสินค ้าผ ้าผืน
เชิงลึก สําหรับผู ้ประกอบการ
ออกข ้อสอบวิชาภาษาเกาหลี
สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

พฤ. 7 ก.ค.54
เวลา 13.30 น.
11-12 ก.ค. 54

วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
26 พ.ย. 53
ึ ษา ครัง้ ที่ 1”
ระดับชาติเรือ
่ ง “เกาหลีศก
สังคมศาสตร์
เวลา 9.00มหาวิทยาลัยสงขลานครินท 17.00 น.
ร์ วิทยาเขตปั ตตานี

49
ลําดับ ภาควิชา
117 ภาษา
ตะวันออก/
จีน

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

118

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

119

ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

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

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

124

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

125

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

ศาสตราภิชาน
ประพิณ มโนมัย
วิบล
ู ย์

126

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

127

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

120

121
122
123

128
129
130
131

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร
่ สาร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพือ
่ การสือ
และสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
นานาชาติ)
กรรมการประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องข ้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพือ
่ ให ้มีหรือเลือ
่ น
่ วชาญ สายงานการ
เป็ นวิทยฐานะเชีย
สอนสาขาภาษาจีน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาจีนพืน
้ ฐานเพือ
่ การ
่ สาร
สือ
ผู ้ทรงคุณวุฒวิ พ
ิ ากษ์ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) แบบ
มคอ. 2
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินข ้อเสนอ
โครงการวิจัย ประจํา ปี งบประมาณ 2554

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
12-ต.ค.-53
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
กระทรวงศึกษาธิการ

30-พ.ย.-53

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร
มาธิราช

1-ก.พ.-54

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

24 ก.พ. 54, 28
เม.ย. 54

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

19 ก.ค. 54
ภาคการศึกษา
ต ้น 54
ส.ค.-54

สถานีวท
ิ ยุ FM 96.5 คลืน
่
ความคิด “เข ้มทุกสาระ ข ้น
ทุกความคิด” บริษัท อสมท.
จํากัด (มหาชน)
วิทยากรในงานบรรยายพิเศษของ
โครงการปริญญาโท
วัฒนธรรมจีนศึกษาสโมสร ในหัวข ้อเรือ
่ ง วัฒนธรรมจีนศึกษา คณะ
“วรรณกรรมสมัยราชวงศ์ถัง” แก่นักศึกษา ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในหลักสูตร และบุคคลผู ้สนใจจาก
และอาศรมสยาม-จีนวิทยา
ภายนอก ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
่ สํานั กงานคณะกรรมการการ
คณะทํางานดําเนินการแปลและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
อุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา Hanyu Ketang ของ
East China Normal University (เล่ม 1
และเล่ม 2 )

อ. 27 ก.ย. 54
เวลา 19.3020.00 น.

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

ต.ค. 53-ปั จจุบน
ั
(ณ 31 ก.ย.
ประชุมครัง้
สุดท ้ายเมือ
่ วัน
23 –25 ก.ย.
54)
่ สํานั กงานคณะกรรมการการ ต.ค. 53-ปั จจุบน
คณะทํางานดําเนินการแปลและพัฒนาสือ
ั
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
อุดมศึกษา
(ณ 31 ก.ย.
ระดับอุดมศึกษา Hanyu Ketang ของ
ประชุมครัง้
East China Normal University (เล่ม 1
สุดท ้ายเมือ
่ วัน
และเล่ม 2 )
23 –25 ก.ย.
54)
ผู ้บรรยายและอบรมการใช ้ภาษาจีนเพือ
่
โรงแรมปทุมวันปรินซ์เซส. มี.ค 54
ธุรกิจการโรงแรม.

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

ผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ ประเมินข ้อเสนอ
โครงการของนั กวิจัย

7-ก.พ.-54

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

กรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขัน
แสดงละครภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต

อ.ดร.ศศิพร
เพชราภิรัชต์

กรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์ ปั จจุบน
ั
ภาษาไทย-ภาษาจีน

ราชบัณฑิตยสถาน

ต.ค.53 ปั จจุบน
ั

อ.ดร.ศศิพร
เพชราภิรัชต์

ทีป
่ รึกษาในการจัดทําหลักสูตรระดับ
วิทยาลัยพาณิชยการธนบุร ี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนธุรกิจ)

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง
รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ เวที
ความคิด หัวข ้อ “เรือ
่ งน่ารู ้จากหนั งสือ
ต ้องห ้ามในราชวงศ์ชงิ ”

12 มี.ค. 54
เวลา 13.3016.00 น.

14-ม.ค.-54

ธ.ค.53 ปั จจุบน
ั
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ลําดับ ภาควิชา
132 ภาษา
ตะวันออก/
จีน

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ศศิพร
เพชราภิรัชต์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการสอบโครงร่างการศึกษาอิสระ
ให ้กับนั กศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ สอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
่
คณะทํางานดําเนินการแปลและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษา Hanyu Ketang ของ
East China Normal University (เล่ม 1
และเล่ม 2 )

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

133

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศศิพร
เพชราภิรัชต์

134

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศศิพร
เพชราภิรัชต์

135

ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศศิพร
เพชราภิรัชต์
อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

่ สํานั กงานคณะกรรมการการ
คณะทํางานดําเนินการแปลและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
อุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา Hanyu Ketang ของ
East China Normal University (เล่ม 1
และเล่ม 2 )

137

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

138

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐาน การศึกษาสําหรับหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

139

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

อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

เข ้าร่วมประชุมเชิงปฎิบต
ั ก
ิ ารฯ

อ.ดร.หทัย เจีย
่

เชิญเป็ นอาจารย์พเิ ศษ

136

140
141
142

143
144
145
146
147

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

วิทยากรบรรยาย ในหัวข ้อ “ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน” โครงการพัฒนาครูสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย หลักสูตรอบรม
ครูสอนภาษาจีน
เข ้าร่วมประชุมเชิงปฎิบต
ั ก
ิ ารฯ

อ.ดร.หทัย เจีย
่

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
24 ก.พ. 54
เวลา 15.00 –
16.00 น.

สํานั กงานคณะกรรมการการ ต.ค. 53-ปั จจุบน
ั
อุดมศึกษา
(ณ 31 ก.ย.
ประชุมครัง้
สุดท ้ายเมือ
่ วัน
23 –25 ก.ย.
54)
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1-29 เม.ย. 54
สิรน
ิ ธร (กรุงเทพฯ)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สํานั กงานคณะกรรมการการ 1-3 ก.ค.54
อุดมศึกษา
ต.ค. 53-ปั จจุบน
ั
(ณ 31 ก.ย.
ประชุมครัง้
สุดท ้ายเมือ
่ วัน
23 –25 ก.ย.
54)

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
53 จนถึง 31
พ.ค. 55 (วาระ
2 ปี )
สํานั กงานคณะกรรมการการ 1-3 ก.ค.54
อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ถ.สาธรใต ้

ตลอดเทอม
ภาคการศึกษา
ต ้น 54
พฤ. 21 ก.ค. 54
เวลา 09.30 น.

กรรมการพิจารณาเลือกข ้อสอบการ
แข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
(นานาชาติ) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
่
อ.อภิรดี เจริญเสนีย ์ คณะทํางานดําเนินการแปลและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษา Hanyu Ketang ของ
East China Normal University (เล่ม 1
และเล่ม 2 )
ผศ.ดร.กนกวรรณ
ผู ้ทรงคุณวุฒวิ พ
ิ ากษ์ หลักสูตร
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ
ผศ.ดร.ชมนาด
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการปรับปรุงหลักสูตร
ศีตส
ิ าร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ผศ.ดร.ชมนาด
วิทยากรในการเสวนาวิชาการเรือ
่ ง"Pop
ศีตส
ิ าร
Culture กับการเรียนการสอน
ภาษาญีป
่ น"
ุ่
ผศ.ดร.ชมนาด
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์
ศีตส
ิ าร

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรร่วมกับ
สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
สํานั กงานคณะกรรมการการ 31 พ.ค.-3มิ.ย.
อุดมศึกษา
54
1-3 ก.ค.54

ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พเิ ศษ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
ภาควิชาภาษาญีป
่ น
ุ่ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

ปี การศึกษา 54
พ.ศ. 54
19 พ.ย.53
8.30-16.30
จ. 12 ก.ย. 54
เวลา 13.3016.30 น.
วันที่ 17 ก.ย-1
ต.ค 55 เวลา
13.30-16.30 น.

51
ลําดับ ภาควิชา
148 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
149 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
150

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ
จิราสมบัต ิ

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สมาคมครูภาษาและ
วัฒนธรรมญีป
่ นแห่
ุ่
งประเทศ
ไทย
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ (ทีป
่ รึกษาในด ้านการ
สํานั กบริหารบพิตรพิมก
ุ
กําหนดกรอบเนือ
้ หาและเกณฑ์มาตรฐาน) จักรวรรดิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง "การ
คณะศิลปศาสตร์
วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของซากุระทีป
่ รากฎ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในบทกวีไฮคุสมัยเอโดะ"
่
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ “ประวัต ิ เจแปนฟาวน์เดชัน
กรุงเทพฯ
วรรณคดีญป
ี่ น”
ุ่

ผศ.สุชาดา
สัตยพงศ์

คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

่
เจแปนฟาวน์เดชัน
กรุงเทพฯ

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

รศ.ดร.เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

วิทยากรอบรมในหัวข ้อเรือ
่ ง “วรรณคดี
ญีป
่ นกั
ุ่ บการเรียนการสอนภาษาญีป
่ น”
ุ่
และ “การสอนการพูด” ให ้กับครูผู ้สอน
ภาษาญีป
่ นในแถบภาค
ุ่
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือ
่ ง "วรรณคดี
ญีป
่ นกั
ุ่ บการเรียนการสอนภาษาญีป
่ น"
ุ่

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

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ
จิราสมบัต ิ

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

153

154

151
152

155
156
157
158
159

160
161
162
163

164
165

รศ.ดร.เสาวลักษณ์
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล
อ.ดร.ศศิพร
เพชราภิรัชต์
อ.นํ้ าทิพย์
เมธเศรษฐ
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรในงานสัมมนาสมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญีป
่ นแห่
ุ่
งประเทศไทย

่
เจแปนฟาวน์เดชัน
กรุงเทพฯ

ผู ้ทรงคุณวุฒวิ พ
ิ ากษ์ หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา
วิทยากรโครงการพัฒนาครูสอนภาษาจีน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ในประเทศไทย หลักสูตรอบรมครูสอน
สิรน
ิ ธร (กรุงเทพฯ)
ภาษาจีน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
่
่ น
ุ่
วิทยากรร่วมการบรรยายเชิงวิชาการญีป
เจแปนฟาวน์เดชัน
ในหัวข ้อ “พินจ
ิ ญีป
่ น-พิ
ุ่
เคราะห์ไทย ผ่าน กรุงเทพฯ
งานวรรณกรรม”
่ ดน สํานั กพิมพ์ดเี อ็มจี
ทีป
่ รึกษาในการจัดทําหนั งสือชุด "สุแ
พระพุทธองค์"
วิทยากรบรรยายพิเศษวิชาไทยศึกษา
(HI 2001) ในหัวข ้อเรือ
่ ง “ภาษาและ
วรรณคดีไทย: การสืบสวนทาง
้ ปี
วัฒนธรรม” ให ้กับนั กเรียนนายร ้อย ชัน
ที่ 2 จํานวน 179 นาย
ทีป
่ รึกษาในคณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมการท่องเทีย
่ วเชิงศาสนาแบบ
นมัสการบูรพาจารย์
ิ เก่า
กรรมการอํานวยการสมาคมนิสต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ.2554 – 2556
วิทยากรบรรยายเรือ
่ งความตระหนั กใน
การนั กเรียนทุนทีด
่ แ
ี ละความคาดหวังของ
ประเทศ
คณะกรรมการทีป
่ รึกษาการจัดแข่งขัน
กอล์ฟการกุศลชิงถ ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครัง้ ที่ 7
่ ดน
ทีป
่ รึกษาในการจัดทําหนั งสือชุด "สุแ
พระพุทธองค์"
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือ
่ ง"การ
พัฒนาตนเพือ
่ ประสิทธิภาพและประสิทธ
ผลขององค์การ"

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
17 มี.ค. 54
เวลา 13.30 16.30 น.
19 ก.ค. 54
เวลา 9.00 น.
29 เม.ย. 54
10.00 - 12.00
พฤ. 14 ก.ค. 54
เวลา 13.00 16.00 น.
ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
53 จนถึง 31
พ.ค. 55 (วาระ
2 ปี )
30-31 ต.ค. 53
เวลา 9.0016.00 น.
18 เม.ย. 54
08.45-16.10
ปี การศึกษา 54
1-29 เม.ย. 54
19 ส.ค. 54
เวลา 13.0016.00 น.

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย 22 ต.ค. 53
ร ้อยพระจุลจอมเกล ้า
เวลา 10.0012.00 น.
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศ
ไทย

เม.ย. 53 – ก.ย.
54

ิ เก่าจุฬาลงกรณ์
สมาคมนิสต
มหาวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

ประจําปี พ.ศ.54
– 56

ิ เก่า
ศูนย์พัฒนกิจและนิสต
สัมพันธ์

ปี การศึกษา 54
(จัดงานวันที่ 4
มี.ค. 55)

4 มิ.ย. 54 เวลา
10.00-12.00

สํานั กพิมพ์ดเี อ็มจี
สถาบันเทคโนโลยีสยาม

29 มี.ค. 54
เวลา 8-15 น.

52
ลําดับ ภาควิชา
166 ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
167 ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

168
169
170
171
172
173

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ
ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ
อ.ดร.ชาญวิทย์
ทัดแก ้ว
อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ
ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท
ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท
ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

174

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

175

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

176

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

177

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

178

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

179

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

180

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรอภิปรายร่วม เรือ
่ ง “กว่าจะถึง
2600 ปี แห่งการตรัสรู ้ : อะไรคือ
อนาคต”
วิทยากรบรรยายหัวข ้อเรือ
่ ง คุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับการปฏิบต
ั ิ ราชการใน
เรือ
่ ง จงรักภักดีตอ
่ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษั ตริย ์ ภักดีตอ
่ องค์กร มุง่
ผลสัมฤทธิข
์ องงานโปร่งใสตรวจสอบได ้
่ สัตย์สจ
ุ ริต กล ้ายืนหยัดทําในสิง่ ที่
ซือ
ถูกต ้อง มีจต
ิ ให ้บริการ ไม่เลือกปฏิบต
ั ิ
เคารพซึง่ กันและกัน เสียสละ พัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอ และประหยัด
กรรมการพิจารณาหัวข ้อวิทยานิพนธ์
วิทยากรผู ้ร่วมอภิปรายในหัวข ้อ "การตัง้
นามฉายาของพระสงฆ์" ในโครงการ
"ศิลป์ เสวนา"
อาจารย์พเิ ศษสอนวิชาวัฒนธรรมมาเลย์
หลักสูตรปริญญาตรี ในภาคต ้น ปี
การศึกษา 2554 ทุกวันอังคาร
ผู ้วิจารณ์ผลงานของนั กศึกษา
ผู ้ทรงคุณวุฒวิ พ
ิ ากษ์ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
เพือ
่ ธุรกิจการท่องเทีย
่ ว
วิทยากรในงานสัมมนา "ไทย-เวียดนาม:
่ มโยงทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ
ความเชือ
และโอกาสการหุ ้นส่วนสําหรับภาคเอกชน
ไทย"
ผู ้ควบคุมการค ้นคว ้าวิจัย ของนางสาวสิร ิ
มา เชียงเชาว์ไว นั กศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือ
่ ประกอบการ
เรียนตามข ้อกําหนดในหลักสูตรอักษรศา
สตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน กลุม
่
หลักภาษาและการใช ้ภาษาเพือ
่ การ
่ สาร ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 6
สือ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"ลักษณะภาษาทีแ
่ สดงการครอบงําของ
เพศชายในบทความนิตยสารผู ้หญิง"
ของ นางสาวจีราภา สตะเวทิน นั กศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพือ
่
่ สาร คณะศิลปศาสตร์
การสือ
อาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ “การศึกษา
ภาษาไทยตามแนวทฤษฏีวาทกรรม
ิ ระดับ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ” ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย (กลุม
่
S01)
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน
้
ภาษาไทยวรรณคดีวจิ ักษ์ ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 2 และ 5
วิทยากรและร่วมสัมมนาทางวิชาการเรือ
่ ง
“ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยเพือ
่ จัดทําแผนทีว่ ัฒนธรรม :
ภาคใต ้” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยากรในการประชุมกลุม
่ เรือ
่ ง “การ
สร ้างเครือข่ายวัฒนธรรมร่วมภูมภ
ิ าคเพือ
่
การจัดทําแผนทีว่ ัฒนธรรม : ภาคใต ้”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย
สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
อ. 5 ก.ค.54
เวลา 13.00 –
16.00 น.
พ. 27 ก.ค.54
เวลา 13.30 –
15.30 น.

22 ก.ย. 54
เวลา 13.3016.30 น.
19 ม.ค.54 เวลา
15.00-18.00 น.

คณะสังคมศาสตร์
เริม
่ อ. 7 มิ.ย. 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 11.00 –
14.00 น.
คณะศิลปศาสตร์
อ. 2- พ. 3ส.ค.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี
กระทรวงต่างประเทศ

20ส.ค.54 เวลา
9.00-17.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ย.-53

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 ก.พ. 54
เวลา 9.00 –
15.00 น.
19 พ.ค. 54
เวลา 13.00 16.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ส. 27 ส.ค. 54
เวลา 13.00 –
16.00 น.

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

7 ต.ค. และ 4
พ.ย. 53

คณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ สาขาปรัชญา

30 ต.ค. 53
เวลา 8.3012.00 น.

อ. 23 ส.ค. 54

29 – 30 ต.ค.
53

53
ลําดับ ภาควิชา
181 ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

182

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

183

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

184

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

185

ภาษาไทย

186

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ
รศ.ดร.สุนันท์
อัญชลีนุกล
ู

187

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

188

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

189

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

190

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

191

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

192

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

193

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

194

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

195

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "กรอบแนวคิดและ
ตัวอย่างโจทย์วจิ ัยด ้านภาษาและ
วรรณกรรม" ในการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
เรือ
่ ง "ข ้อเสนอแนวทางการวิจัยด ้าน
วัฒนธรรม 5 ด ้าน"
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน
้
ภาษาไทยวรรณคดีวจิ ักษ์ ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 3 และ 6
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให ้กับ นาย
ชาญชัย คงเพียรธรรม นั กศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษา
เขมร ในหัวข ้อ "การศึกษาวิเคราะห์กวี
นิพนธ์เขมรแนวประจักษ์ พยานฆ่าล ้าง
เผ่าพันธุ"์
วิทยากรบรรยายและอภิปรายในโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ เรือ
่ ง นโยบายภาษา
ของประเทศ : ภาวะวิกฤตทีต
่ ้องแก ้
คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ
ึ ษานิเทศก์
วิทยากรให ้ความรู ้แก่ศก
ผู ้รับผิดชอบด ้านภาษาไทย เรือ
่ ง “กลวิธ ี
การสอนภาษาไทยทีไ่ ด ้ผล" รุน
่ ที่ 1 และ
รุน
่ ที่ 2
วิทยากรในงานเสวนาวิชาการเรือ
่ ง
“สายนํ้ ากับวัฒนธรรมไทย” ร่วมกับ ดร.
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และ
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. ประคอง นิมมาน
เหมินท์
กรรมการตัดสินการประกวดเพลงพืน
้ บ ้าน
ในงาน “ประกวดเพลงพืน
้ บ ้าน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครัง้ ที่ 7”
องค์ปาฐกเพือ
่ แสดงปาฐกถานํ าในหัวข ้อ
“เศรษฐกิจเชิงสร ้างสรรค์กับการจัดการ
วัฒนธรรมในลุม
่ นํ้ าโขง” พร ้อมทัง้
ประธานการนํ าเสนอบทความกลุม
่ ย่อย
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติทาง
วัฒนธรรมครัง้ ที่ 1 ประเด็น “ฅน ค ้า ข ้าว
ในลุม
่ นํ้ า โขง”
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “เพลงทรงเครือ
่ ง
: เรือ
่ งงามง่ายในอดีตถึงปั จจุบน
ั ”
ผู ้ทรงคุณวุฒวิ จิ ารณ์ผลรายงาน
ความก ้าวหน ้าของผู ้ได ้รับทุน 2 โครงการ
จํานวน 5 บทความ
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “การอนุรักษ์ /การ
สืบสานภูมป
ิ ั ญญาไทยในยุคเศรษฐกิจ
สร ้างสรรค์” นั กศึกษาหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
วัฒนธรรม รุน
่ MCT 9
ผู ้สรุปประเด็นในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเรือ
่ ง วัฒนธรรมชาดกใน
สังคมไทย เพือ
่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ “วรรณกรรมกับ
การสร ้างเครือข่ายชุมชน”
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒอ
ิ ํานวยการขึน
้
ทะเบียนมรดกภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรม
ประจําปี 2554

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
29,30 เม.ย. 54
และ 1 พ.ค. 54

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

12, 19 และ 26
พ.ค. 54 เวลา
09.00-16.00 น.
24 พ.ค. 53
เวลา 9.00 12.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย 29 -30 ส.ค.
แห่งชาติ
54
สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรมศิลปากร
สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กองส่งเสริมวัฒนธรรม
สํานั กงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ

ปี การศึกษา 54
21 เม.ย. 54
่ ที่ 1) และ
(รุน
28 เม.ย. 54
(รุน
่ ที่ 2) เวลา
8.30-12.00 น.
19 พ.ย. 53
เวลา 15.00 –
17.00 น.

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย 23 พ.ย. 53
เวลา 9.00 16.30 น.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23-25 ธ.ค. 53

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย 7 มี.ค. 54 เวลา
10.15-12.00 น.
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต 8-พ.ค.-54
สกว.ด ้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
21 พ.ค. 54
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 9.00 12.00 น.
โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษา
นานาชาติฯ สถาบันไทย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

1 ก.ค. 54 เวลา
14.45 - 16.00
น.

โรงเรียนเมืองโบราณ
พฤ. 8 ก.ย. 54
มูลนิธเิ ล็ก-ประไพ วิรย
ิ ะพันธุ์ เวลา 13.0014.30 น.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ปี 54
กระทรวงวัฒนธรรม

54
ลําดับ ภาควิชา
196 ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ อบวิทยานิพนธ์ของนาง
ิ ญ นั กศึกษาปริญญาเอก
สุพน
ิ ฤทธ์เพ็
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภูมภ
ิ าคลุม
่ นํ้ าโขงและสาละวินศึกษา ใน
หัวข ้อเรือ
่ ง “สามลอนางอุเปี่ ยมและเจ ้าสุ
ธนนางมโนห์รา : ความหมายและการ
ดํารงอยูใ่ นบริบท ทางสังคมของชนชาติ
ไท”
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒอ
ิ ํานวยการขึน
้
ทะเบียนมรดกภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรม
ประจําปี 2554
กรรมการเฉพาะกิจจัดทําเนือ
้ หา
ภาษาไทยเพือ
่ การแข่งขันตอบปั ญหา
ทางโทรทัศน์
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือ
่ ง “ทิศทาง
กวีนพ
ิ นธ์ไทยในรอบ 45 ปี และอนาคต”

197

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

198

ภาษาไทย

อ.ชัยรัตน์ พลมุข

199

ภาษาไทย

อ.ชัยรัตน์ พลมุข

200

ภาษาไทย

อ.ชัยรัตน์ พลมุข

201

ภาษาไทย

อ.ชัยรัตน์ พลมุข

202

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อามระดิษ

203

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อามระดิษ

204

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อามระดิษ

205

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี
จรัสจรุงเกียรติ

คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน กลุม
่
้
หลักภาษาและการใช ้ภาษาไทย ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 1-3

206

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี
จรัสจรุงเกียรติ

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขัน
้
พืน
้ ฐาน (สพฐ.)

207

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี
จรัสจรุงเกียรติ

208

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี
จรัสจรุงเกียรติ

คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน กลุม
่
หลักภาษาและการใช ้ภาษาเพือ
่ การ
่ สาร ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 6
สือ
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขันระดับ
มัธยมศึกษาตอนต ้น รอบชิงชนะเลิศ

209

ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

210

ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

211

ภาษาไทย

212

ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี
อ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
22 ต.ค. 53
เวลา 13.00 น.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

ปี 54

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่ 25 ม.ค.
54 เป็ นต ้นไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 ก.พ. 54
เวลา 13.00 –
15.00 น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ. 20 ก.ค.54

อาจารย์พเิ ศษ วิชา 01376546 วรรณคดี
กับสังคม (Literature and Society) พระ
ราชพิธก
ี บ
ั สังคมไทย : ประกาศการพระ
ราชพิธ ี
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขันระดับ
วชิราวุธวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนต ้น รอบชิงชนะเลิศ
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน
้
ภาษาไทยวรรณคดีวจิ ักษ์ ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 2 และ 5
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน
้
ภาษาไทยวรรณคดีวจิ ักษ์ ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 3 และ 6
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขันระดับ
มัธยมศึกษาตอนต ้น รอบชิงชนะเลิศ

อาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา 01376541
วรรณคดีร ้อยแก ้วและร ้อยกรอง ในหัวข ้อ
"วรรณคดีร ้อยกรองและร ้อยแก ้วสมัย
อยุธยาตอนปลาย"
อาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา ศศภท 262
วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ใน
หัวข ้อ "อิเหนา ในฐานะวรรณกรรมการ
แสดงของไทย(1)"
อาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ “อิทธิพล
ชวา – มลายูในบทละครเรือ
่ งอิเหนา”
ผู ้บรรยายพิเศษ ประจําภาค 1 ปี
การศึกษา 2554 วิชา จารีตในวรรณกรรม
ไทย หัวข ้อ“จารีตในวรรณกรรมการแสดง
(ละครใน)”

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

พฤ. 24 ส.ค. 54
เวลา 10.0012.00 น.
7 ต.ค. และ 4
พ.ย. 53

12, 19 และ 26
พ.ค. 54 เวลา
09.00-16.00 น.
วชิราวุธวิทยาลัย
พฤ. 24 ส.ค. 54
เวลา 10.0012.00 น.
สํานั กงานคณะกรรมการ
3,10,17,24,31
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
มี.ค. 54
กระทรวงศึกษาธิการ
7,21,28 เม.ย.
54
19,26 พ.ค. 54
สํานั กงานคณะกรรมการ
19 และ26 พ.ค.
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
54 เวลา 09.00(สพฐ.)
15.00 น.
สํานั กงานคณะกรรมการ
22 ก.พ. 54
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
เวลา 9.00 –
กระทรวงศึกษาธิการ
15.00 น.
วชิราวุธวิทยาลัย
พฤ. 24 ส.ค. 54
เวลา 10.0012.00 น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 และ 9 ธ.ค.
53 เวลา 13.00
- 16.00 น.
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

7 ธ.ค. 53 ,14
ธ.ค. 53 เวลา
12.30-15.30น.

คณะมนุษยศาสตร์ มหา
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

1 ก.ค.54 เวลา
09.30-12.30 น.
22 ก.ย. 54
เวลา 13.30.16.30 น.

55
ลําดับ ภาควิชา
213 ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ในรอบ
คัดเลือก ประจําปี 2553 ในการประกวด
วรรณกรรม ประเภทกวีนพ
ิ นธ์

คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน กลุม
่
หลักภาษาและการใช ้ภาษาเพือ
่ การ
่ สาร ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 6
สือ
กรรมการเฉพาะกิจจัดทําเนือ
้ หา
ภาษาไทยเพือ
่ การแข่งขันตอบปั ญหา
ทางโทรทัศน์

214

ภาษาไทย

อ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

215

ภาษาไทย

อ.ดร.วิภาส
โพธิแพทย์

216

ภาษาไทย

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

217

ภาษาไทย

218

ภาษาไทย

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข
อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

219

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

220

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

221

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

222

ภาษาไทย

223

ภาษาไทย

224

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล
อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล
อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

225

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

226

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

227

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สมาคมภาษาและหนั งสือ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
สมาคมนั กเขียนแห่งประเทศ
ไทย และโรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล
สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ราชบัณฑิตยสถาน

คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน กลุม
่
หลักภาษาและการใช ้ภาษาเพือ
่ การ
่ สาร ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 6
สือ
ปฏิบต
ั งิ านโครงการเสวนาสัญจร

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานั กงานประสานงานมูลนิธ ิ
อานั นทมหิดล
่ สํานั กงานคณะกรรมการการ
คณะทํางานดําเนินการแปลและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
อุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา Hanyu Ketang ของ
East China Normal University (เล่ม 1
และเล่ม 2 )
คณะกรรมการจัดทําหนั งสือเรียน กลุม
่
สํานั กงานคณะกรรมการ
้
หลักภาษาและการใช ้ภาษาไทย ชัน
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 1-3
กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก ้ไข เพิม
่ เติม
รหัสดังกล่าว/แปลฉบับภาษาไทย ของ
คณะทํางานพัฒนาและปรับปรุง ICD-10TM : Tabular List of Procedures
วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง “การเพิม
่ องค์
ความรู ้ด ้านการอ่านและการเขียน” รวม 4
ครัง้ จัดอบรมทัง้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมภ
ิ าค

สํานั กนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานั กงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข

ผู ้ให ้ความเห็นและวิเคราะห์เกีย
่ วกับ
ข ้อความ ในการสอบสวนคดีพเิ ศษ
ผู ้ให ้ความรู ้ต่อคณะพนั กงานสอบสวนคดี
พิเศษ ในการสอบปากคําพยาน
้
วิทยากรโครงการอบรมครูภาษาไทย ชัน
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 1 - 3 การพัฒนาครูสก
ู่ าร
ยกระดับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
ภาษาไทย บรรยายเรือ
่ ง “การพัฒนาครูส ู่
การยกระดับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
ภาษาไทย”
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขัน
้
พืน
้ ฐาน (สพฐ.)

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

สมาคมครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย

สํานั กคดีความมั่นคง กรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ
สํานั กงานเขตพืน
้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุร ี เขต 1

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
(สพฐ.)
ให ้เข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่
สํานั กงานปลัดกระทรวง
พิจารณา/อภิปรายและปรับปรุงรหัสผ่าตัด สาธารณสุข
และหัตถการพร ้อมทัง้ แปลเป็ นฉบับ
ภาษาไทย (ICD -10-TM, Thai
Modification : Procedures)
วิทยากรให ้ความรู ้แก่คณะครูกลุม
่ สาระ
โรงเรียนปากพลีวท
ิ ยาคาร
การเรียนรู ้ภาษาไทย ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร รุน
่ ที่ 1 – 3

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พ.ค.53

22 ก.พ. 54
เวลา 9.00 –
15.00 น.
ตัง้ แต่ 25 ม.ค.
54 เป็ นต ้น
22 ก.พ. 54
เวลา 9.00 –
15.00 น.
20-21 ส.ค. 54
25-27 ก.พ. 54

3,10,17,24,31
มี.ค. 54
7,21,28 เม.ย.
54
19,26 พ.ค. 54
3, 23 มี.ค. 54
เวลา 13.00 16.30 น.
กรุงเทพฯ(2427 มี.ค. 54)
จันทบุร ี (28-30
เม.ย. 54) แพร่
(17-19 ต.ค.
54) และตรัง
(22-24 ต.ค.
54)
เม.ย.-54
พ.ค.-54
11 - 13 พ.ค.
54 เวลา 8.30 16.30 น.
จังหวัด
กาญจนบุร ี
19 และ26 พ.ค.
54 เวลา 09.0015.00 น.
8-9 มิ.ย. 54

23 ก.ค.54 เวลา
09.00 – 16.30
น.

56
ลําดับ ภาควิชา
228 ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

229

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

230

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

231

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

232

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

233

ภาษาไทย

อ.มิง่ มิตร
ศรีประสิทธิ์

234

ภาษาไทย

อ.มุจลินท์ สุดเจริญ

235

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.สุดา
รังกุพันธุ์

236

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.สุดา
รังกุพันธุ์

237

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิง่ กาญจน์
เทพกาญจนา

238

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิง่ กาญจน์
เทพกาญจนา

239

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

240

ภาษาศาสตร์

241

ภาษาศาสตร์

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

242

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

243

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

244

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการ
สอนหลักภาษาไทยแนวใหม่และความ
เรียงขัน
้ สูง
วิทยากรอบรมพัฒนาครูผู ้สอนภาษาไทย
โรงเรียนในฝั น จังหวัดตราด ทัง้ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 50
คน เรือ
่ ง “การสอนหลักภาษาไทย”
วิทยากรอบรมความรู ้แก่คณะครูกลุม
่ สาระ
้ มัธยมศึกษา
ภาษาไทย ทีส
่ อนในระดับชัน
ตอนต ้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ 3-4 ส.ค. 54
ราษฏร์นุกล
ู ” อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุร ี
โรงเรียนบ่อไร่วท
ิ ยาคม
5-6 ส.ค. 54
จังหวัดตราด
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
จังหวัดลําปาง

18 ส.ค. 54
เวลา 08.00 –
16.00 น.

วิทยากรให ้ความรู ้แก่ครูผู ้สอนวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมตอนปลาย จังหวัด
นครนายก ใน
อาจารย์พเิ ศษประจําภาค 1 ปี การศึกษา
2554 วิชา จารีตในวรรณกรรมไทยหัวข ้อ
จารีตในวรรณกรรมพุทธศาสนา
วิทยากรพิเศษบรรยายหัวข ้อ “สถานภาพ
และแนวโน ้มการศึกษาวากยสัมพันธ์ใน
ิ ระดับปริญญาโท
ภาษาไทย” ให ้แก่นส
ิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (กลุม
่ S01)
กรรมการเฉพาะกิจจัดทําเนือ
้ หา
ภาษาไทยเพือ
่ การแข่งขันตอบปั ญหา
ทางโทรทัศน์
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา
ตัดสินการประกวดคําขวัญเพือ
่ ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน

โรงเรียนปิ ยชาติพัฒนา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

ส. 20 ส.ค. 54

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. 16 ส.ค. 54
เวลา 09.30 –
12.30 น.
9 ก.ค. 54 เวลา
13.00 - 16.00
น.

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่ 25 ม.ค.
54 เป็ นต ้นไป

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 19 ต.ค.53
พิจารณาตัดสินการประกวด
คําขวัญเพือ
่ ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
เข ้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศ. 24 มิ.ย. 54
พิจารณาตัดสินการประกวดบทความเพือ
่
พิจารณาตัดสินการประกวด เวลา 10.00ส่งเสริมความรู ้สิทธิมนุษยชน ครัง้ ที่
บทความฯ
14.00 น.
1/2554
้ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 ธ.ค.53
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง ความรู ้ทางการจัดการ ชัน
สิง่ แวดล ้อมและวิศวกรรมสิง่ แวดล ้อม
ม.เกษตรศาสตร์

ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
่ สาร (หลักสูตร
ภาษาศาสตร์ เพือ
่ การสือ
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555)
กรรมการประเมินโครงร่างงานวิจัยเรือ
่ ง
The Production and Perception of
English Fricatives by Thai EFL
Learners ของอาจารย์ประจําคณะศิลปะ
ศาสตร์ มหิดล
กรรมการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ รศ.
ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
บรรณาธิการหนั งสือรายงานการวิจัย 3
เล่ม
อภิปรายในเวทีเสวนาวิชาการ เรือ
่ ง
ทิศทางงานวิจัยด ้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ใน
อนาคต 5 ปี ข ้างหน ้า
ผู ้อ่านและประเมินบทความวิชาการ เรือ
่ ง
่ ของชาติพันธุล
การตัง้ ชือ
์ ะเวือะ ชุมชน
บ ้านป่ าแป๋
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการประจํามหาวิทยาลัยพายัพ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ. 22 ส.ค. 54
เวลา 09.00 –
11.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

12 ต.ค. 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

26 ต.ค. 53

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหิดล
ศาลายา

1 พ.ย.53

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่

4 พ.ย.53

4 พ.ย.53

18 พ.ย 53

57
ลําดับ ภาควิชา
245 ภาษาศาสตร์

่ อ.
ชือ
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

246

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

247

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

248

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

249

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

250

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

251

ภาษาศาสตร์

252

ภาษาศาสตร์

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

253

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

254

ภาษาศาสตร์

255

ภาษาศาสตร์

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

256

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

257

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

258

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ธีราภรณ์ รติ
ธรรมกุล

259

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

260

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

261

ภาษาศาสตร์

262

ภาษาศาสตร์

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

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกบุคคลเพือ
่ รับทุนรัฐบาลทีจ
่ ัดสรร
ให ้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช.
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการ
ดําเนินงานเกีย
่ วกับนโยบายภาษา
แห่งชาติ
ประธานกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผู ้ทรงคุณวุฒอ
ิ า่ นและพิจารณา
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 20
ตรวจแก ้ไขและให ้ข ้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการ สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ ที่
119(1/2554)
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ
ผู ้ทรงคุณวุมพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ ”วารสาร
มนุษยศาสตร์” เรือ
่ ง “ การศึกษาเสียง
สวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเชิง
สัทศาสตร์และสัทวิทยา”
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒริ า่ งและพิจารณา
หลักสูตร คณะศิลปะศาสตร์ ม.
อุบลราชธานี
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการประจํามหาวิทยาลัยพายัพ
ทีป
่ รึกษาให ้คําแนะนํ าเกีย
่ วกับการจัดการ
ประชุมนานาชาติสมาคมภาษาศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ครัง้ ที่ 21
ผู ้บรรยายพิเศษ เรือ
่ ง “ฟื้ นความหลังเรือ
่ ง
ไทดําศึกษา”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สวทช.

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
24-พ.ย.-53

ราชบัณฑิตยสถาน สนาม
เสือป่ า

29 พ.ย.53

มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่

29 พ.ย.53

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ศาลายา

2-3 ก.พ. 54

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ ปั ตตานี
สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

14 ม.ค.54
28 ม.ค.54

ราชภัฏนครราชสีมา

28 ม.ค.54

วารสารมนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

3 ก.พ.54

คณะศิลปะศาสตร์
ม.อุบลราชธานี

23 ก.พ. 54

มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
ม.เกษตรศาสตร์

28 เม.ย.54

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
่ วชาญวิจารณ์ผลงานวิจัยในการ
ผู ้เชีย
สถาบันวิจัยภาษาและ
ประชุม RGJ Seminar Series LXXXII : วัฒนธรรมเอเชีย
Southeast Asian Linguistics ครัง้ ที่ 82 มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพือ
่
่ สาร คณะศิลป
่ สาร คณะศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์เพือ
่ การสือ
การสือ
ศาสตร์ เรือ
่ ง “บทบาทของนิทานร ้อยแก ้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และร ้อยกรองต่อการเรียนรู ้คําศัพท์
ความจําและความเข ้าใจเรือ
่ ง ในเด็กวัย
5-7 ปี ”
วิทยากรบรรยายพิเศษนั กศึกษาป.เอก
สถาบันวิจัยภาษาและ
สาขาภาษาศาสตร์ วิชา sem in
วัฒนธรรมเพือ
่ พัฒนาชนบท
southeast asian linguistics
อาจารย์พเิ ศษสอนนั กศึกษาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย สอนวิชา Historical
Linguistics
ปฏิบต
ั งิ านโครงการเสวนาสัญจร
สํานั กงานประสานงานมูลนิธ ิ
อานั นทมหิดล
อาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา การศึกษา
คณะอักษรศาสตร์
เฉพาะเรือ
่ งด ้านภาษาไทย ให ้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

11-13 พ.ค.54
ส. 6 ส.ค. 54
เวลา 08.3016.00 น.
ศ. 5 ส.ค. 54
เวลา 08.30 –
16.00 น.
18 พ.ค. 54
เวลา 13.0016.00 น.

28-ม.ค.-54
8, 15, 22, 29
ส.ค. 54 เวลา
09.00 – 12.00
น.
20-21 ส.ค. 54
จ. 5 และ 12
ก.ย. 54 เวลา
09.00-12.00 น.

58
่ อ.
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
263 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

264

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

265

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.จิรันธรา
ศรีอท
ุ ัย

266

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

267

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

268

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

269

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

270

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

271

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

272

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

273

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

274

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรพิเศษในการบรรยายให ้ความรู ้
เชิงปฎิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง Thai Cultural and
Traditional Studies แก่นักศึกษา
ั ้ ปี ที่ 1 หลักสูตร
ปริญญาตรีชน
บริหารธุรกิจและบัญชีบณ
ั ฑิต (ภาค
ภาษาอังกฤษ)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ ด
ั สินการประกวด
เรียงความในระดับอุดมศึกษาในหัวข ้อ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมและค่านิยม
อเมริกน
ั ทีส
่ ง่ ผลต่ออัตลักษณ์ของ
เยาวชนไทย เพือ
่ การส่งเสริมและกระตุ ้น
ให ้เกิดการเรียนรู ้และความเข ้าใจในด ้าน
สหรัฐอเมริกาศึกษาต่อเยาวชนไทย
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 2nd International
Conference on Foreign Language
Learning and Teaching- FLLT 2011
เรือ
่ ง “Strengthening Ties Between
Research and Foreign Language
Classroom Practices”
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ แก่
นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 2nd International
Conference on Foreign Language
Learning and Teaching- FLLT 2011
เรือ
่ ง “Strengthening Ties Between
Research and Foreign Language
Classroom Practices”
ผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ ให ้ข ้อเสนอแนะ
งานวิจัยของนั กศึกษาทีไ่ ด ้รับทุนของ
โครงการฯ 3 เรือ
่ ง ในกลุม
่ หัวข ้อเรือ
่ ง
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการนอก ช่วยพิจารณาข ้อสอบ
มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ เพือ
่ วัดระดับ
ความรู ้ทางภาษาอังกฤษสําหรับนั กศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
คณะกรรมการภายนอกช่วยพิจารณา
ข ้อสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเซ็น
เทเรซ่า
ผู ้ทรงคุณวุฒภ
ิ ายนอกเพือ
่ วิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพือ
่ วัตถุประสงค์
เฉพาะทีจ
่ ะเปิ ดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2555
กรรมการภายนอกสอบวิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิตของ Mr. D. Scott
Humphries ในหัวข ้อ “An
Investigation into Thai Student Use
of the English Complex Preposition
‘According to,’ ‘Because of’ and ‘Due
to’”
คณะกรรมการภายนอก ช่วยพิจารณา
ข ้อสอบทางภาษาอังกฤษ สําหรับ
นั กศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก
ร่วมวิพากษ์ หลักสูตร

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
วิทยาลัยนานาชาติ
8 พ.ย. 53 เวลา
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย 12.30 น.

โครงการสหรัฐอเมริกา
ศึกษา สถาบันศึกษาความ
มั่นคงและนานาชาติ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ม.ค.-มี.ค. 54

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11-12 มี.ค. 54
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์
กรุงเทพฯ

โครงการบัณฑิตศึกษา
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ. 17 ธ.ค. พ.ศ.
53 เวลา 13.30
น.
11-12 มี.ค. 54
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์
กรุงเทพฯ

สํานั กงานโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. ด ้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต

7 พ.ค. 54 เวลา
15.20 – 16.10
น.

มหาวิทยาลัยเซ็นเทเรซ่า

ทัง้ ปี การศึกษา
54

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี การศึกษา 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 ก.ค. 54 เวลา
14.00-16.00 น.

สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต

พฤ. 1 ก.ย. 54

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤ. 22 ก.ย. 54
เวลา 9.00 12.00 น.

59
่ อ.
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
275 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.นํ้ าทิพย์
ภิงคารวัฒน์

276

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.นํ้ าทิพย์
ภิงคารวัฒน์

277

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.นํ้ าทิพย์
ภิงคารวัฒน์

278

ภาษาอังกฤษ ผศ.ปทมา อัตนโถ

279

ภาษาอังกฤษ ผศ.ปทมา อัตนโถ

280

ภาษาอังกฤษ ผศ.สุนจ
ิ
สุตณ
ั ฑวิบล
ู ย์

281

ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.พจี ยุวชิต

282

ภาษาอังกฤษ ผศ.ปรีมา
มัลลิกะมาส

283

ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา
มัลลิกะมาส

284

ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา
มัลลิกะมาส

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ ห ้ข ้อคิดเห็นและ
ข ้อเสนอแนะเนือ
้ หาของรายวิชา EPC
513 English as an International
Language ในหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพือ
่ การ
่ สารสําหรับงานอาชีพและนานาชาติ
สือ
(English for Professional and
International Communication) ของ
สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
ธนบุร ี
อาจารย์พเิ ศษบรรยายในหัวข ้อ “World
Englishes in the Thai Context” ใน
รายวิชา EG 811 World Englishes ของ
โครงการ M.A. and Ph.D. in English
Language Studies (International
Program)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 2nd International
Conference on Foreign Language
Learning and Teaching- FLLT 2011
เรือ
่ ง “Strengthening Ties Between
Research and Foreign Language
Classroom Practices”
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการรับ
่ วชาญของศาลยุตธิ รรม
ขึน
้ ทะเบียนผู ้เชีย
ด ้านล่ามและการแปลเอกสารจาก
ภาษาอังกฤษภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการภายนอกช่วยพิจารณา
ข ้อสอบภาษาอังกฤษ
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณาบทความ
เรือ
่ ง “Language used in 7-Eleven
(Convenient Store) and Communicative
approach for teaching and learning
English” ในวารสารปั ญญาภิวัฒน์ ปี ท ี่ 2
ฉบับที่ 2 (มิถน
ุ ายน 2554)
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการรับ
่ วชาญของศาลยุตธิ รรม
ขึน
้ ทะเบียนผู ้เชีย
ด ้านล่ามและการแปลเอกสารจาก
ภาษาอังกฤษภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 2nd International
Conference on Foreign Language
Learning and Teaching- FLLT 2011
เรือ
่ ง “Strengthening Ties Between
Research and Foreign Language
Classroom Practices”
ให ้เข ้าร่วมจัดหลักสูตรโครงการเพิม
่
ศักยภาพนั กวิเทศ-สัมพันธ์ผู ้ปฏิบัตห
ิ น ้าที่
ล่ามของสํานั กภาษาต่างประเทศ
ประจําปี งบประมาณ 2555 กับสํานั ก
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
ด ้วยการแปล สําหรับอาจารย์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข ้อ
"Developing Integrated Language
Skill through Translation"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าธนบุร ี

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ 19 ก.พ. 54
ศิลปศาสตร์
เวลา 9.00 –
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 น. ณ
มหาวิทยาลัยธรร
มศาสตร์ ท่า
พระจันทร์
สถาบันภาษา
11-12 มี.ค. 54
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์
กรุงเทพฯ

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

มหาวิทยาลัยเซ็นเทเรซ่า

ทัง้ ปี การศึกษา
54

สถาบันการจัดการปั ญญา
ภิวัฒน์

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11-12 มี.ค. 54
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์
กรุงเทพฯ

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

พุธ 28 ก.ย.54

่ จํากัด
บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน
(มหาชน)

6-ส.ค.-54

60
่ อ.
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
285 ภาษาอังกฤษ รศ.ปรีมา
มัลลิกะมาส
286

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

287

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

288

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

289

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

290

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

291

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

292

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

293

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

294

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

295

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

296

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “การศึกษาสาขา
มนุษยศาสตร์” ให ้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ปี ท ี่ 6 สายศิลป์ โรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย
เข ้าร่วมประชุมคณะทํางานเพือ
่ กําหนด
ยุทธศาสตร์ และจัดทําโครงการนํ าร่อง
การยกระดับการเรียนการสอน
่ ากลซึง่ เป็ นการบูรณา
ภาษาอังกฤษสูส
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการและเครือข่าย
ทางการศึกษา
เข ้าร่วมประชุมเพือ
่ พิจารณาประกาศรับ
สมัครผู ้ทําหน ้าทีพ
่ เี่ ลีย
้ งต ้อนรับและ
อํานวยความสะดวกให ้กับนั กวิชาการ
อาจารย์และนั กเรียนจากประเทศต่างๆที่
ิ ส์โอลิมปิ ก
เข ้าร่วมการแข่งขันฟิ สก
่ ะจัดในปี
ระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 42 ทีจ
พุทธศักราช 2554
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
่ สารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ
วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ในหัวข ้อ “English Communication for
International Usage” ให ้แก่ข ้าราชการ
ระดับผู ้ชํานาญการและผู ้ปฏิบัตก
ิ าร เพือ
่
่ ระชาคมอาเซียน
เตรียมก ้าวเข ้าสูป
คณะกรรมการตรวจเยีย
่ มเพือ
่ ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
วิทยากรบรรยายและฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ าร ใน
หัวข ้อ “การใช ้เสียงในการอ่านและ
ตีความกวีนพ
ิ นธ์ภาษาอังกฤษ” สําหรับ
ิ ทีเ่ รียนวิชากวีนพ
นิสต
ิ นธ์ จํานวน 60 คน
ิ ซึง่ กําลังเตรียมตัวเข ้าแข่งขัน
และนิสต
การอ่านกวีนพ
ิ นธ์ จํานวน 20 คน
อุปนายกสมาคมภาษาและหนั งสือแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานในการจัดงานการอ่านบทกวี
นิพนธ์“Towards a Harmonious
Globe” ซึง่ การอ่านบทกวีนพ
ิ นธ์ โดยกวี
ชนะเลิศรางวัลซีไรต์ประจําปี 2553 และ
กวีเอกรับเชิญของไทย
กรรมการ Binational Selection
Committee สอบสัมภาษณ์ผู ้สมัครรับทุน
2011 Study of the U.S. Institutes
Program ทุนนีท
้ น
ุ ทีใ่ ห ้ไปศึกษาเกีย
่ วกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาทีเ่ ลือกใน
มหาวิทยาลัยและดูงานในสาขานัน
้ ๆ ในรัฐ
ต่างๆ
วิทยากรอบรมในหัวข ้อ “ทักษะการใช ้
ภาษาอังกฤษในการทํางานด ้าน
ต่างประเทศ” ในโครงการหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะข ้าราชการ เพือ
่
่ ระชาคม อาเซียน ในปี
เตรียมการก ้าวสูป
พ.ศ. 2558 และเพือ
่ ขยายความร่วมมือ
ทางการศึกษากับประเทศสมาชิกสมาคม
อาเซียน
กรมยุทธศึกษาทหารบกให ้ไปอบรม
่ วชาญด ้านภาษาของ
นายทหารและผู ้เชีย
กองทัพบกในหัวข ้อ “การแปลและการ
วิจารณ์งานแปล”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
โรงเรียนมาแตร์เดอีวท
ิ ยาลัย 18 ส.ค. 54
เวลา 13.0014.30 น.
กระทรวงศึกษาธิการ

14 ธ.ค. 53
เวลา 9.0012.30 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

23-ธ.ค.-53

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

ปี การศึกษา 54
- 55

สภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

พุธที่ 15 มิ.ย.
54 เวลา 13.0018.00 น.

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต

อ. 12 ก.ค. 54
ระหว่างเวลา
9.00-17.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์
5 ก.ย. 54 เวลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16.00-19.00 น.

สมาคมภาษาและหนั งสือ
ม.ค. 53-ธ.ค.
แห่งประเทศไทยในพระบรม 53
ราชูปถัมภ์
ณ วังสวนผักกาด
4 พ.ย. 53 เวลา
17.00 - 21.00
น.
มูลนิธก
ิ ารศึกษาไทยอเมริกน
ั (Fulbright)

12 พ.ย. 53
เวลา 8.30 –
16.30 น.

สํานั กงานเลขาธิการ สภา
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

15 ม.ค. 54
เวลา 13.0017.00 น. ณ
โรงแรมชล
พฤกษ์ รส
ี อร์ท
จังหวัด
นครนายก

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษา
ทหารบก

29 เม.ย. 54
เวลา 9.00 16.00 น

61
่ อ.
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
297 ภาษาอังกฤษ อ.ดร.ปรีณา
แข่งขัน

298

ภาษาอังกฤษ อ.ดร.มัทธนี
พลังเทพินทร์

299

ภาษาอังกฤษ อ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

300

ภาษาอังกฤษ อ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

301

ภาษาอังกฤษ อ.รศนาภรณ์
วีรวรรณ
ภูมศ
ิ าสตร์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์

302

303

ภูมศ
ิ าสตร์

รศ.ผ่องศรี จั่นห ้าว

304

ภูมศ
ิ าสตร์

รศ.ผ่องศรี จั่นห ้าว

305

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

306

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

307

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จาตุร ี
ติงศภัทย
ิ ์

308

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จาตุร ี
ติงศภัทย
ิ ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข ้อ
“Pronunciation Bento: An
Assortment of Tips and Tools for
Improving your English
Pronunciation”
วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข ้อ
“Pronunciation Bento: An
Assortment of Tips and Tools for
Improving your English
Pronunciation”
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 2nd International
Conference on Foreign Language
Learning and Teaching- FLLT 2011
เรือ
่ ง “Strengthening Ties Between
Research and Foreign Language
Classroom Practices”
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในหัวข ้อ
“English Academic Writing” ให ้แก่
อาจารย์และพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ซึง่ ได ้ทุนไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ณ ประเทศสวีเดน
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการอักษรานุกรมภูมศ
ิ าสตร์

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
บริษัทบีพ-ี คาสตรอล
(ประเทศไทย) จํากัด

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พฤ. 1 ก.ย. 54

บริษัทบีพ-ี คาสตรอล
(ประเทศไทย) จํากัด

พฤ. 1 ก.ย. 54

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11-12 มี.ค. 54
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์
กรุงเทพฯ

สถาบันพระบรมราชชนก

25-26 มิ.ย. และ
2 ก.ค. 54

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี การศึกษา 54

ราชบัณฑิตยสถาน
(กรรมการอักษรานุกรม
ภูมศ
ิ าสตร์)

วิทยากรประจํากลุม
่ สาระการเรียนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม “โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูผู ้สอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต ้นของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมภ
ิ าค)”
วิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมศ
ิ าสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555
กรรมการในคณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศัพท์ระบบสารสนเทศ
ภูมศ
ิ าสตร์
วิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมศ
ิ าสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาผลงานวิจัยทีเ่ สนอ
ขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช เรือ
่ ง "ความจริง อัตลักษณ์ เรือ
่ ง
เล่า และเขาวงกต: การแสวงหาแบบหลัง
สมัยใหม่ในนวนิยายโต ้ขนบสืบสวน
สอบสวน"
อาจารย์พเิ ศษรายวิชา มธ.110 สห
วิทยาการมนุษยศาสตร์ หัวข ้อ "เรือ
่ ง
ความงาม(สุนทรีย)์ แบบสัจจนิยมกับอุดม
คติแบบยุคคลาสสิค ศิลปะ สัจจสังคม
นิยม(ศิลปเพือ
่ ชีวต
ิ ) กับศิลปะของพวก
กระฎม
ุ ภี(bourgeoisie) ดนตรีในสังคม
ต่างๆและศิลปะบุพกาลในศิลปะสมัยใหม่
(primitive art in Modern art) วันที่ 20
มกราคม 2554

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

ประชุมทุกวัน
พฤหัสบดี 1315 น.ตัง้ แต่
53 - ไม่ม ี
กําหนด
22-23 เม.ย. 54
ณ โรงเรียน
มหิดลวิทยา
นุสรณ์

คณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 12.0016.30 น.
ราชบัณฑิตยสถาน
ตัง้ แต่ 23 ก.ค.
53 มีกําหนด
ระยะเวลา 3 ปี
คณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 12.0016.30 น.
สํานั กงานวิชาการ ส่วน
25 พ.ย.53
ส่งเสริมและพัฒนาวิจัย สาย
งานพัฒนาวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

20 ม.ค.54
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ลําดับ ภาควิชา
309 วรรณคดี
เปรียบเทียบ

310

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.จาตุร ี
ติงศภัทย
ิ ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จาตุร ี
ติงศภัทย
ิ ์
ผศ.ดร.จาตุร ี
ติงศภัทย
ิ ์

312

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

313

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

314

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

315

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

316

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

317

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

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

319

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

320

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

321

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

323

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

324

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์
ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

311

318

322

325

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
อาจารย์พเิ ศษรายวิชา VA 222
Contemporary Arts and Postmodern
Issue in Asia บรรยายหัวข ้อ "แนวคิด
หลังสมัยใหม่และผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ ไทย"
ิ ปริญญาบัณฑิต ภาค
สําหรับนิสต
การศึกษาที่ 2/2553
กรรมการตัดสินการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี 2554
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินคุณภาพบทความ
เรือ
่ ง "รอยวสันต์ ของยุวดี ต ้นสกุล
รุง่ เรือง: การเขียนอัตลักษณ์และ
ประวัตศ
ิ าสตร์ของผู ้หญิงกวางตุ ้งพลัดถิน
่ "
ผู ้ควบคุมการค ้นคว ้าวิจัยของนั กศึกษา
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได ้แก่
น.ส.รัญชนีย ์ ศรีสมาน และ น.ส.สิรช
ิ ญา
คอนกรีต ภาคการศึกษาที่ 2/2553
กรรมการรอบคัดเลือกโครงการ Young
Thai Artist Award 2010 สาขา
วรรณกรรม
วิทยากรพิเศษในการสนทนาเชิง
สร ้างสรรค์หวั ข ้อ "เขียนไทย แปล
อังกฤษ ให ้ฝรั่งอ่าน" ในงานเปิ ดตัว
หนั งสือ "The Sky so Near" (ฟ้ าใกล ้
ทะเลกว ้างฉบับภาษาอังกฤษ)
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
การประกวดหนั งสือดีเด่น ประจําปี พ.ศ.
2554
กรรมการตัดสินการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี 2554
ผู ้ประสานงานโครงการ Young Thai
Artist Award 2011 ครัง้ ที่ 7
ผู ้ทรงคุณวุฒวิ จิ ารณ์บทความในการ
สัมมนาวิชาการระดับชาติ “สรรพศาสตร์
สรรพศิลป์ ”
วิทยากรร่วมเสวนา หัวข ้อ “ศาสตราแล
บง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ
และความสัมพันธ์กบ
ั วัฒนธรรมเขมร
อนุกรรมการคัดเลือกศิลปิ นแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ 2553
กรรมการสอบเค ้าโครงร่างวิทยานิพนธ์
เรือ
่ ง "เรือ
่ งสมเด็จพระเจ ้าตากสิน
มหาราชในวรรณกรรมไทย" ของนางสาว
วรุณญา อัจฉริยบดี นั กศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย
วิทยากรในการเสวนาหัวข ้อ "วรรณกรรม
ไทยทศวรรษ 2550: มุมมองของ
นั กวิชาการและนั กวิจารณ์" ในโครงการ
เสวนาวรรณกรรม "วรรณกรรมไทยใน
ทศวรรษ 2550"
กรรมการตัดสินการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี 2554
วิทยากรบรรยายพิเศษวิชาญาณวิทยา
ให ้แก่นักศึกษาโครงการปริญญาเอกสห
วิทยาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2554

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
28 ม.ค.54

กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 54
26 ส.ค.54

8 ต.ค.53
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 พ.ย.53

มูลนิธซ
ิ เิ มนต์ไทย

26 ต.ค. 53
เวลา 16.0019.00 น.
16 ธ.ค.53

สํานั กพิมพ์ประพันธ์สาสน์
จํากัด

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ
มูลนิธซ
ิ เิ มนต์ไทย
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมมิตรภาพไทย –
กัมพูชา
กระทรวงวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ม.ค.-มี.ค.54
ปี 54
15 ก.ย.54, 31
ต.ค.54, 6 ธ.ค.
54
9 พ.ย.54 8.3016.30 น.
อ. 20 ก.ย. 54
เวลา 13.30 16.30 น.
ต.ค.-ธ.ค. 53
19 ต.ค.53

สมาคมภาษาและหนั งสือ
12 ก.พ.54
แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 54
ศ. 24 มิ.ย., 1,
8, 22 ก.ค.54
เวลา 09.3012.30 น.
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326 วรรณคดี
เปรียบเทียบ
327

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชต
ุ ิ

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

ผศ.กฤษรา
วริศราภูรช
ิ า
ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

329

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

330

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

331

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

332

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

334

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

335

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

336

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

337

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

338

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

339

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

328

333

รศ.จารุณี หงส์จารุ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณาบทความ
เรือ
่ ง "เส ้นทางวีรบุรษ
ุ ในอมตนวนิยาย
้ ของโก ้วเล ้ง" เพือ
เรือ
่ งฤทธิม
์ ด
ี สัน
่ ตีพม
ิ พ์
ในวารสารปั ญญาภิวัฒน์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชา
่ สารการแสดง
สือ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ของ
โครงการสารนิพนธ์ 3 โครงการ 1.
โครงการสารนิพนธ์การออกแบบเครือ
่ ง
แต่งกายสําหรับละครเวทีเรือ
่ ง โรเมโอ
และจูเลียต 2. โครงการละครเวทีสาร
นิพนธ์ เรือ
่ ง "ฉั นผู ้ชายนะยะ" 3.
โครงการละครเวทีสารนิพนธ์ เรือ
่ ง "ดาว
่ ัน"
รุง่ ลูกทุง่ สูผ
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข ้อ "การ
ออกแบบเครือ
่ งแต่งกายสําหรับงาน
ศิลปะการแสดง"
วิทยากรบรรยายพิเศษเกีย
่ วกับงานศิลป์
ให ้กับผู ้บริหารและพนั กงานบริษัทฮัส
เซลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
ให ้ข ้อเสนอแนะการเขียนบทความวิจัย/
บทความวิชาการในวารสาร BU
Acadamic Review และวารสารนั ก
บริหาร
วิทยากรเพือ
่ สอนการขับร ้องเพลง
ประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
่ สารที่
ดนตรีสานสัมพันธ์เพือ
่ การสือ
สร ้างสรรค์ ส่งเสริมจริยธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ และสร ้างความหนึง่ เดียว
ของสํานั กงาน ก.พ. ระยะที่ 3
แขกรับเชิญในรายการของโทรทัศน์ครู
เพือ
่ ออกอากาศในรายการ "ห ้องเรียนที่
ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก" ในโครงการพัฒนา
ระบบสถานีโทรทัศน์ครู Teachers TV
วาทยากรการแสดงการขับร ้องประสาน
เสียงเพลง ASEAN Song ในการประชุม
ประจําปี 2553 เรือ
่ ง "วิวัฒน์ระบบ
่ ระชาคมอาเซียน"
ข ้าราชการสูป
วิทยากร กิจกรรม "โครงการพัฒนา
่ สารที่
คุณภาพชีวต
ิ ข ้าราชการ เพือ
่ การสือ
สร ้างสรรค์สง่ เสริมคุณภาพชีวต
ิ จริยธรรม
สร ้างความรัก ความสามัคคี และความ
หนึง่ เดียวของสํานั กงาน ก.พ."
ผู ้อํานวยเพลงคณะนั กร ้องประสานเสียง
ในการประชุมระดับสูงระหว่างสมณ
กระทรวงศาสนสัมพันธ์ แห่งนครรัฐ
วาติกน
ั กับสภาคริสตจักรโลก
วาทยกรร่วมคณะของการขับร ้องเพลง
ประสานเสียง

กรรมการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สถาบันการจัดการปั ญญา
ภิวัฒน์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
7 ก.พ.54

คณะนิเทศศาสตร์
5 ส.ค. 54 เวลา
มหาวิทยาลัยรังสิต
10.00 น.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4 ก.พ. 54

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 9 ก.พ. 54 เวลา
17-18.30 น.
ศ. 20 พ.ค. 54
บริษัท ฮัสเซลล์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ณ ห ้องประชุม เวลา 10.30 12.00 น.
บริษัทฮัลเซลล์ฯ ถนน
สุขม
ุ วิท 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รร.เตรียมอุดมศึกษา
สํานั กงาน ก.พ.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
หอสุขม
ุ นั ยประดิษฐ
สํานั กงาน ก.พ. จ.นนทบุร ี
สํานั กงาน ก.พ.

สภาประมุขบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย
คณะนั กร ้องชายพระกิตติ
คุณแห่งกรุงเทพฯ

ธนาคารออมสิน

1-8 ต.ค. และ
18-26 ต.ค. 53
ระหว่าง เดือน
ต.ค.ถึงเดือน
ธ.ค. 53
(สัปดาห์ละ 1
ครัง้ ) เวลา
16.30-18.30 น.
22 ต.ค. 53
เวลา 10-12 น.
พฤ. 2 ธ.ค. 53
เวลา 8.0010.00 น.
สํานั กงาน ก.พ.
ม.ค. - ก.ย. 54
(สัปดาห์ละ 1
ครัง้ เวลา
16.30-18.30
น.)
25 และ 28 ม.ค.
54
28 ก.พ. -1
มี.ค. 54 ณ
มณฑลกว่านโจว
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
พ. 16 มี.ค. 54
เวลา 9.00 น. ณ
้
ห ้องจรัลรัตน์ ชัน
5 โรงแรม
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340 ศิลปการ
ละคร

่ อ.
ชือ
รศ.จารุณี หงส์จารุ

341

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

342

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

343

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

344

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

345

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

346

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

347

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

348

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

349

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

อ.ดร.กุลธิดา
มณีรัตน์
อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

351

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

352

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

353

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร
อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

350

354

355

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ร่วมงานปิ ดภาคการศึกษา 2553 ระดับ
มัธยมศึกษา-วิชาชีพ และช่วยฝึ กซ ้อม
คณะนั กร ้องประสานเสียงร่วม แสดงใน
งานปิ ดภาคการศึกษา
วิทยากรหลักสูตรเพือ
่ สุขภาพกายและจิต
"การร ้องเพลงเบือ
้ งต ้น"
ให ้แก่
ข ้าราชการสํานั กงาน ก.ค.ศ.
วิทยากรในการจัดฝึ กอบรม หัวข ้อ “Voice
Training Workshop”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
โรงเรียนจิตรลดา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
23 มี.ค. 54 ณ
บริเวณพระ
ตําหนั กจิตรลดา
รโหฐาน
สํานั กงาน ก.ค.ศ.
18 เม.ย. - 8
มิ.ย. 54 (20 ช.
ม.)
โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ าย ศ. 2 ก.ย. 54
กุมารเวชศาสตร์
เวลา 16.30 –
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
20.00 น.
กรรมการบริหาร ศูนย์สร ้างสุข Wish
ศูนย์สร ้างสุข Wish Center ม.ค. 54 Center ของสํานักงานเสริมสร ้างสุขภาวะ ของสํานั กงานเสริมสร ้างสุข ปั จจุบน
ั
ภาวะ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒอ
ิ ํานวยการขึน
้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ปี 54
ทะเบียนมรดกภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ประจําปี 2554
เข ้าร่วมประชุมโครงการวิจัย เรือ
่ งการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
18-19 มิ.ย. 54
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรม
ศาสตร์
ร่วมประชุมเพือ
่ เตรียมความพร ้อมก่อนกา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
1 ส.ค. 54 เวลา
รวิพาก์ และพิจารณาร่าง มาตรฐาน
บูรพา
10-16 น.
คุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ทีป
่ รึกษาสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่
และการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
ภาพและการกระจายเสียง
มิ.ย. 54 - มี.ค.
(ประเทศไทย)
55
ประชุมเพือ
่ ระดมความคิดเห็น เรือ
่ ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
8 ก.ย. 54 เวลา
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา
08.00-16.30 น.
ศิลปกรรมศาสตร์ กลุม
่ นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง
ผู ้ประสานงานโครงการผลิตสารคดีทาง
ไทยพีบเี อสร่วมกับอักษรฯ เม.ย.54-ส.ค.55
โทรทัศน์ชด
ุ "ปฏิบต
ั งิ านละครแมคเบธ"
จุฬาฯ
่ สารคดี
ให ้สัมภาษณ์เพือ
่ ถ่ายทําสือ
สํานั กงานคณะกรรมการ
19 พ.ค. 54
รายการ "บันไดอาชีพ" ตอน นั กเขียนบท อุดมศึกษา โครงการ
่ ระชาชน
ละคร
"พัฒนาความรู ้สูป
ด ้วยเทคโนโลยี Internet
Protocol Television:
IPTV"
คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทําเนือ
้ หา
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษาไทยเพือ
่ การแข่งขันตอบปั ญหา
โทรทัศน์
คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน ราชบัณฑิตยสถาน
(Terms of Reference : TOR) และร่าง
เอกสารการประกวดราคาจ ้างผลิตรายการ
โทรทัศน์แข่งขันตอบปั ญหาภาษาไทย
สําหรับนั กศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ใน
โครงการ "รู ้ รัก ภาษาไทย" ด ้วยวิธก
ี าร
ทางอีเล็กทรอนิคส์
กรรมการตัดสินผลงานการประกวด
บริษัท ดรีมบอกซ์ จํากัด
อา. 29 ม.ค. 54
"สดใสอวอร์ด" ครัง้ ที่ 14
10-18.30 น.
คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของ
ราชบัณฑิตยสถาน
ตัง้ แต่ 19 มี.ค.
งาน (Terms of Reference : TOR) ร่าง
55
เอกสารการประกวดราคาผลิตรายการ
โทรทัศน์ "คนเก่งภาษาไทย" โครงการรู ้
รักภาษาไทย
คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของ
ราชบัณฑิตยสถาน
ตัง้ แต่ 24 พ.ค.
งาน (Terms of Reference : TOR) ร่าง
54
เอกสารการประกวดราคาผลิตรายการ
โทรทัศน์ "วรรคทอง" โครงการรู ้รัก
ภาษาไทย
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356 ศิลปการ
ละคร

่ อ.
ชือ
อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
คณะกรรมการประกวดราคาจ ้างโดย
วิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ื่ เผยแพร่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสอ
องค์ความรู ้ (หนั งสือการ์ตน
ู และบทเรียน
ออนไลน์)
หัวหน ้าโครงการทีป
่ รึกษาการผลิตบท
รายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิง
รายการ "วรรคทอง" ในโครงการ รู ้ รัก
ภาษาไทย
ประชุมโครงการวิจัย เรือ
่ งการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรม
ศาสตร์
หัวหน ้าโครงการทีป
่ รึกษาการผลิตบท
รายการโทรทัศน์การ์ตน
ู ภาพเคลือ
่ นไหว
"รู ้ รัก ภาษาไทย ชุดแมวเหมียวเล่าเรือ
่ ง
ไทย"
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ละครเจเอสแอล หัวข ้อ "องค์ประกอบ
ของบทละคร การตีความและกํากับการ
แสดง"
ทีป
่ รึกษาและคณะกรรมการพิจารณา
โครงการ Nakarin Theatre Creative
Live Performance Fund : FIAO (Fun,
Innovative, Artistic Operation)
วิทยากรในการเสวนาในประเด็น "อารมณ์
ขันในนาฏกรรมกับสังคมไทย : สืบเนือ
่ ง
ึ ษาบทบาทของตลกในโขน"
จากกรณีศก
วิทยากรโครงการสร ้างมาตรฐานการยก
ย่องศิลปิ นด ้านนาฏยศิลป์
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณารายงานการวิจัย
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ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

358

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

359

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

360

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

361

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

362

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

363

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์
อ.พันพัสสา
ธูปเทียน

ศูนย์คติชน
วิทยา
ศูนย์คติชน
วิทยา
ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

ประธานโครงการจัดพิมพ์หนั งสืองานศพ
พระพร ภิรมย์ รัตนกวี ศรีอยุธยา
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒจิ ํานวนการขึน
้
ทะเบียนมรดกภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรม
เข ้าร่วม Focus group ด ้านภูมป
ิ ั ญญา
ท ้องถิน
่

368

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

369

ศูนย์คติชน
วิทยา
ศูนย์คติชน
วิทยา
ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

372

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “เพลงภาษา คน
(ชาวบ ้าน)” ในการแสดงทางวัฒนธรรม
ครัง้ ที่ 55
ิ ทาง
ผู ้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สน
ปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศกลาง
ประเมินบทความลงวารสาร The Journal
1 บทความ วารสารปี ท ี่ 6 ฉ.1
อ่านต ้นฉบับหนั งสือประเมินตรวจแก ้ไข
บทนํ าและเขียนบทความ เรือ
่ ง คติไตร
ภูม-ิ ไตรภพในคัมภีรพ
์ ท
ุ ธเพทพระเวท
มนตร์ เป็ นบทความวิชาการในหนั งสือ
ไตรภูมเิ อกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารีส พิมพ์ ก.ย. 2554
วิทยากรเสวนา เรือ
่ ง มุมมองการเฝ้ าระวัง
ภูมป
ิ ั ญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรในพืน
้ ที่

373

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

364
365
366
367

370
371

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ราชบัณฑิตยสถาน

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ประจําปี 54

ราชบัณฑิตยสถาน

1 ต.ค. 54 - 28
มิ.ย. 55

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

18-19 มิ.ย. 54

ราชบัณฑิตยสถาน

1 ต.ค. 54 - 28
มิ.ย. 55

บ.เจเอสแอลโกลบอลมิเดีย ก.ย. 54 และ
ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ เม.ย.-มิ.ย.55
อักษรฯ
นครินทร์ เธียเตอร์

มิ.ย. 54 - ก.พ.
55

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)

7 มิ.ย. 54 เวลา
9-13 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 31 ส.ค. 54
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
มูลนิธห
ิ นั งสือเพือ
่ เด็ก

17 ก.ค. 54
เวลา 10.00–
13.00 น.
ก.พ.-3 ก.ค.54

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานั กงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ(องค์กร
มหาชน)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)

10 พ.ค.54-ป.
จบ
6-ก.ค.-54

กระทรวงยุตธิ รรม

ตัง้ แต่ 19 ส.ค.
54-2559
ก.ย.-54

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรมศิลปากร

กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์
ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข
วิทยากรบรรยายการฝึ กอบรมเชิง
สํานั กงานปลัดกระทรวง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร “หลักสูตรการเขียนข ้อมูลทาง วัฒนธรรม
วัฒนธรรม”

ส. 23 ก.ค. 54

ก.ย.-54

จ. 5 ก.ย. 54
เวลา 10.30 12.00 น.
พ. 7 ก.ย.
54/11 ก.ย.54
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ลําดับ ภาควิชา
374 ศูนย์คติชน
วิทยา

่ อ.
ชือ
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

375

ศูนย์สารนิเทศ นางสุปริญา ลุลต
ิ า
มนุษยศาสตร์ นนท์

376

หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย
หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย
หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย
หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

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

หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

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

377

378
379
380

381
382

383
384
385

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ
อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
โครงการการศึกษาสถานภาพวิจัย การ
คุ ้มครองและการส่งเสริมภูมป
ิ ั ญญา
ท ้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย
กรรมการบริหารชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา โดยแต่งตัง้ ฝ่ าย
วิชาการในวาระ พ.ศ. 2554-2555
้
อาจารย์พเิ ศษสอนนั กศึกษาพยาบาลชัน
้ ปี ท ี่ 2 ภาคปลาย ปี
ปี ท ี่ 1 และ ชัน
การศึกษา 2553
วิทยากรบรรยาย โครงการฝึ กอบรมพิเศษ
“ธนาคารคูบ
่ ้านคูเ่ มือง” รุน
่ ที่ 55 ประจําปี
2554 หัวข ้อวิชา“ความภาคภูมใิ จในความ
เป็ นไทย”
วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ ความภาคภูมใิ จ
ในความเป็ นไทย
วิทยากรบรรยายและนํ าศึกษาพืน
้ ทีท
่ าง
ประวัตศ
ิ าสตร์สโุ ขทัยและอาณาบริเวณ
ใกล ้เคียง
วิทยากรบรรยาย หัวข ้อเรือ
่ ง
“ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสําหรับนั กศึกษาจีน”
้ ปี ท ี่ 3 วิชาเอก
ให ้แก่นักศึกษาจีนชัน
ภาษาไทย จํานวน 45 คน
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “การพัฒนาจิตใน
การทํางานตามหลักพระไตรปิ ฎก”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ศูนย์พันธุวศ
ิ วกรรมและ
16 ก.ย.54-11
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ก.ค.55
(BIOTEC)
สมาคมห ้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย

ในวาระ พ.ศ.
54-55

วิทยาลัยสภากาชาดไทย

ตัง้ แต่ 26 ต.ค.
– 12 ก.พ. 53

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

29 เม.ย. 54
เวลา 08.0017.00 น.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

5 และ 9 ส.ค.
54

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 20 - 21 ส.ค.
54
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย 16 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
27 ม.ค. 55
TMA สมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย

20 ต.ค. 53 ณ
ห ้องประชุม
สมาคมฯ
15 – 22 ม.ค.
วิทยากรกิตติมศักดิน
์ ํ าคณะผู ้สนใจจาริกสู่ ผู ้อํานวยการสํานักงาน
ศรีลงั กา การจาริกครัง้ นี้ นอกจากจะทัศน คณะกรรมการการศึกษาวิจัย 54
ทรัพยากรการเกษตร
ศึกษาสถานทีส
่ ําคัญตามรอย
(OCARE)
พระไตรปิ ฎก อาทิ อาโลกวิหาร –
สถานที่ จารพระไตรปิ ฎกลายลักษณ์
อักษรครัง้ แรกในโลก วัดทีปทุตตารามที่
พระชินวรวงศ์
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “25 พุทธศตวรรษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
15 ม.ค. 54
แห่งการสืบทอดพระไตรปิ ฎก”
กรณราชวิทยาลัย
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “สู ้ปั ญหาด ้วย
ปั ญญา”

สํานั กงานใหญ่การบินไทย

15 ก.พ. 54

ประชุมเพือ
่ จัดทําร่างแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม

28 – 29 มิ.ย.
54
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อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 19 รายการ
ลําดับ
1

ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรมสมิทธ์

2

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

3

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง

4

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

5

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

6

7
8
9
10

11
12

13
14

15

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษาศาสตร์

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการพิจารณาผลงานทีจ
่ ะนํ าเสนอ
ในการประชุม A-LEIP2011 (Asia
Pacific Conference on Library and
Information Science Education
and Practice 2011 ณ เมือง
Putrajaya ประเทศมาเลเซีย
วิทยากรร่วมในรายการถ่ายทําสารคดี
History Channel: The Hidden
Cities Asia 2
บรรยายพิเศษในหัวข ้อ "Bangkok: A
ิ ระดับ
Social History" ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาตรี โครงการ "NUS-IARU
Global Summer School 2011"
ล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทยให ้กับคณะ
่ วชาญของกรมปศุสต
ั ว์ กระทรวง
ผู ้เชีย
เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักร
ไทย ณ ประเทศฝรั่งเศส
ร่วมจัดทําหนั งสือเฉลิมฉลองครบรอบ
150 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
เยอรมัน
แสดงปาฐกถา เรือ
่ ง "Graduate
Level in Translation Studies in
Thailand : Challenges and
Strategies"
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาและเสนอแนะ
เพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพบทความ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
Professor Szarina
Abdullah, Ph.D. Chair ของ
การประชุม A-LEIP2011
(Asia Pacific Conference
on Library and Information
Science Education and
Practice 2011)
บริษัท Beach House
Pictures Pte. Ltd

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
22–24 มิ.ย. 54

Southeast Asian Studies
Department, Faculty of
Arts and Social Sciences,
University of Singapore"
รัฐบาลฝรั่งเศส

16 ก.ค. 54
15.00-17.00
น.

สํานั กงานผู ้ช่วยทูตฝ่ ายทหาร
ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเบอร์ลน
ิ
School of Humanities,
University Sains Malaysia,
ประเทศมาเลเซีย

ปี การศึกษา 54

Manusya : Journal of
Humanities

23-มิ.ย.-54

17-18 พ.ค. 54

ส. 17 ก.ย. –
ส. 1 ต.ค. 54

12-13 เม.ย.54

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ทีป
่ รึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

Universidad de Salamanca

มิ.ย.-54

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ทีป
่ รึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

Universidad de Alcala

ก.ย.-54

อ.กมล บุษบรรณ์

ทีป
่ รึกษาในขัน
้ ตอนการประมูลงาน
ด ้านภาษาเกาหลี วัฒนธรรม และด ้าน
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ในงาน Yeosu
International Exposition 2012 ณ
เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

บริษัท Index Creative
Village จํากัด

ปี การศึกษา 54

่ ง
Fudan University นครเซีย
ไฮ ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาคปลาย ปี
การศึกษา 53

คณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทร
พจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ครัง้ ที่
10 "The 10th Chinese Bridge Chinese Proficiency Competition
for Foreign College Students"
แสดงปาฐกถาในการเสวนา “Sixth
Form Philosophy” ของ Wotton’s
Society, Eton College
Reviewing and editing in the
ICAAL4 Proceedings”Austroasiatic
classification: ia Katuic – Bahnaric
a sub-family or convergence area?”
พิธก
ี รดําเนินรายการพิธป
ี ิ ดงานนิทรรศ
การภาพถ่ายจากดาวอังคาร 3 มิต ิ “A
New Perspective on Mars 3D”

สนง.คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

10 มิ.ย54
08.00-14.00

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

Eton College สหราช
อาณาจักร

7 ต.ค. 53

ICAAL4 proceedings
Editorial Board

20 ธ.ค.53

German Aerospace Centre
(DLR)

16 พ.ย. 53
เวลา 16.00 น.

68
ลําดับ
16

่ อ.
ภาควิชา
ชือ
ภาษาอังกฤษ อ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

17

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

18

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

19

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยาย ในหัวข ้อFrom
meaning between the lines to
meanings across concordance
lines: Using literary texts and
corpus data for ELT ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ Voices in
ELT จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "หญิงร ้าย
ในกายงาม ความหญิงกับวิกฤตความ
ทันสมัยในสังคมไทย" ในการสัมมนา
หัวข ้อ "งานเขียนกับผู ้หญิง อดีต และ
ปั จจุบน
ั " ในงานอิตาเลียนเฟสติวัล
(Italian Festival)
เข ้าร่วมสัมมนาผู ้นํ าองค์กรคริสเตียน
ด ้านดนตรี ของคณะ Chinese
coordination centre of world
Evangelism (cccowe) ที่ อินโดนีเซีย
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วมของ Mr.Lim
How Ngean สัญชาติมาเลเซีย
นั กศึกษาปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัย NUS (National
University of Singapore) สาขา
Theatre Studies เข ้ามาศึกษาและ
ติดตาม เก็บข ้อมูลวิจัย สัมภาษณ์
ศิลปิ นร่วมสมัยไทย นายพิเชษฐ กลัน
่
่ (ศิลปิ นศิลปาธร) ในโครงการวิจัย
ชืน
Becoming Modern: Movement
and Mobility in Contemporary
Southeast Asian Dance

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
11-มิ.ย.-54

สถานเอกอัครราชฑูตอิตาลี
ประจําประเทศไทย

3 พ.ย. 53 เวลา
14.00-16.00
น.

คริสตจักรภาคที่ 12 แห่งสภา
คริสตจักรในประเทศ

12-17 ก.ย. 54

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ก.ย.-ต.ค. 54

69

 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 107 รายการ
ระดับชาติ
27 รายการ
ระดับนานาชาติ 80 รายการ
อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ 27 รายการ
ลําดับ
1

ภาควิชา
ปรัชญา

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ
ผศ.ดร.สุภัควดี
อมาตยกุล

2

ปรัชญา

3

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

4

ปรัชญา

อ.ดร.ศริญญา
อรุณขจรศักดิ์

5

ปรัชญา

6

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ธิดาวดี
สกุลโพน
ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

7

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

9

ภาษาไทย

10

ภาษาไทย

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

11

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

12

ภาษาไทย

13

ภาษาไทย

14

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

15

ภาษาไทย

8

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรุจ ิ

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

่ การประชุม
ชือ
การอบรมสัมมนาวิชาการประจําปี
2553 เรือ
่ ง ปรัชญาการศึกษา
การสัมมนาวิชาการเรือ
่ งสบตากับความ
กลัวผ่านแว่นสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
การสัมมนาวิชาการเรือ
่ ง สบตากับ
ความกลัวผ่านแว่นสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
โครงการประชุมวิชาการ "เหตุเกิดใน
ราชวงศ์ซงิ "

การอบรมสัมมนาวิชาการประจําปี
2553 เรือ
่ ง ปรัชญาการศึกษา
ประชุมวิชาการเรือ
่ ง "นํ าศิลปะร่วมสมัย
่ ถาบันการศึกษา" ตามโครงการ
ไปสูส
ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ด ้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําพุทธศักราช
2554
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทยครัง้ ที่ 4
สัมมนาวิชาการเรือ
่ ง “GMS
BuddhistCommunity : A Seminar
on History of Buddhism in the
Greater Mekong Sub-region
(GMS)”
การประชุมของสํานั กศิลปกรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
เข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง
“ข ้อเสนอแนวทางการวิจัยด ้าน
วัฒนธรรม 5 ด ้าน”
เข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง
“กรอบแนวคิดและตัวอย่างโจทย์วจิ ัย
ด ้านภาษาและวรรณกรรม”
สายนํ้ ากับวัฒนธรรมไทย
คน ค ้า ข ้าว ในลุม
่ นํ้ าโขง
เข ้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรือ
่ ง
“วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย เพือ
่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั ในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา”
เสนอบทสังเคราะห์จากงานวิจัยเรือ
่ ง
่ และพิธก
"บทบาทของความเชือ
ี รรม
เกีย
่ วกับผีอารักษ์ ในสังคมไทยปั จจุบน
ั "

หน่วยงานทีจ
่ ัด
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง
ประเทศไทย
ชุดโครงการเวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย (สกว.)ร่วมกับ
คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ชุดโครงการเวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย (สกว.)ร่วมกับ
คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
โครงการจีนศึกษา,ศุนย์การ
เรียนรู ้จีนศึกษาบรมราชกุมรี
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
และโครงการปริญญาโท
วัฒนธรรมศึกษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง
ประเทศไทย
ราชบัณฑิตยสถาน

วันเวลาทีจ
่ ัด
13-15 ต.ค. 53
29 พ.ย.53
29 พ.ย.53
9 ก.ย. 54 เวลา
08.30-16.30 น.

13-15 ต.ค. 53
29-ม.ค.-54

คณะกรรมการเครือข่ายญีป
่ น
ุ่
ศึกษาในประเทศไทย

14-15 ต.ค. 53

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
แห่งโลก

1-4 พ.ย. 53

สํานั กศิลปกรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
สภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา

2-พ.ย.-53

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา

30 พ.ค. 54 เวลา
08.30-10.15 น.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

19-พ.ย.-53

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษา
นานาชาติฯ สถาบันไทยศึกษา

30 มิ.ย. -1 ก.ค.
54

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต
สกว. ด ้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

8-พ.ค.-54

29-30 เม.ย. และ
วันที่ 1 พ.ค. 54

23-24 ธ.ค. 53

70
ลําดับ
16

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

17

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

18

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

19

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

20

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.สุดา
รังกุพันธุ์

21

ภาษาศาสตร์

22

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิง่
กาญจน์ เทพ
กาญจนา
รศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล

23

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

24

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

25

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

26

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

27

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

่ การประชุม
ชือ
เข ้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรือ
่ ง
“วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย เพือ
่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั ในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา” โดยเป็ น
ผู ้สรุปประเด็นของการประชุม
ให ้เข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่
พิจารณา/อภิปรายและปรับปรุงรหัส
ผ่าตัดและหัตถการพร ้อมทัง้ แปลเป็ น
ฉบับภาษาไทย (ICD -10-TM, Thai
Modification : Procedures)
เข ้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรือ
่ ง
“วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย เพือ
่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั ในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา”
เข ้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรือ
่ ง
“วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย เพือ
่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั ในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา”
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาตัดสินการประกวดคําขวัญ
เพือ
่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ร่วมประชุม ‘นั กวิจัยรุน
่ ใหม่..พบ..เมธี
วิจัยอาวุโส สกว. โดยสํานั กงาน
กองทุนสนั บสุนการวิจัย สกว.
ร่วมประชุม ‘นั กวิจัยรุน
่ ใหม่..พบ..เมธี
วิจัยอาวุโส สกว. โดยสํานั กงาน
กองทุนสนั บสุนการวิจัย สกว.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล
การวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2553
อภิปรายในเวทีเสวนาวิชาการ เรือ
่ ง
ทิศทางงานวิจัยด ้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ใน
อนาคต 5 ปี ข ้างหน ้า
การประชุมประจําปี ของสมาคม
ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ครัง้ ที่ 21(The 21st Annual
Conference of the Southeast Asian
Linguistics Society - SEAL)
ประชุมในหัวข ้อ "Protecting Sacred
Spaces and Peoples of Cloths:
Academic Basis, Policy Promises"
ร่วมประชุมโครงการประกวดดนตรี
ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน

หน่วยงานทีจ
่ ัด
สถาบันไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สํานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

วันเวลาทีจ
่ ัด
30 มิ.ย. -1 ก.ค.
54

8-9 มิ.ย. 54

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษา
นานาชาติฯ สถาบันไทยศึกษา

30 มิ.ย. -1 ก.ค.
54

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษา
นานาชาติฯ สถาบันไทยศึกษา

30 มิ.ย. -1 ก.ค.
54

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาตัดสินการประกวดคํา
ขวัญเพือ
่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ
โดยสํานั กงานกองทุนสนั บสุน
การวิจัย

19 ต.ค.2553

โดยสํานั กงานกองทุนสนั บสุน
การวิจัย

14-16 ต.ค.53

14-16 ต.ค.53

27-ต.ค.-53
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหิดล ศาลายา

4-พ.ย.-53

the Southeast Asian
Linguistics Society and
more…

11-13 พ.ค.54

มูลนิธเิ พือ
่ การศึกษา
ประชาธิปไตยและการพัฒนาใ

28 - 29 พ.ค. 54

ธนาคารออมสิน

16 มี.ค. 54 เวลา
9.00 น.
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมระดับนานาชาติ 80 รายการ
ลําดับ
ภาควิชา
1
บรรณารักษ
ศาสตร์
2

บรรณารักษ
ศาสตร์

3

บรรณารักษ
ศาสตร์

4

บรรณารักษ
ศาสตร์

5

บรรณารักษ
ศาสตร์

6

ประวัตศ
ิ าสตร์

7

ประวัตศ
ิ าสตร์

8

ประวัตศ
ิ าสตร์

9

ปรัชญา

10

ปรัชญา

11

ปรัชญา

12

ปรัชญา

่ อ.
่ การประชุม
ชือ
ชือ
ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ GDLN Global Business
เปรมสมิทธ์
Meeting และ GDLN Asia
Pacific Regional Meeting
ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ A-LIEP 2011 Asia-Pacific
เปรมสมิทธ์
Conference on Library
&Information Education
and Practice: Issue,
Challenges and
Opportunities
ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ ประชุม 2011 International
เปรมสมิทธ์
Seminar on Digital
Publishing and Digital
Libraries

ประเทศ
Tanzania

หน่วยงานทีจ
่ ัด
GDLN Asia Pacific (AP)

มาเลเซีย

The Faculty of
Information
Management, Universiti
Teknologi MARA, Shah
Alam, Malaysia

จีน

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรีบริสท
ุ ธิส
์ กุล

มาเลเซีย

Tsinghua University
Library and Chinese
Academic Journal
Electronic Publishing
House
The Faculty of
Information
Management, Universiti
Teknologi MARA, Shah
Alam, Malaysia

A-LIEP 2011 Asia-Pacific
Conference on Library
&Information Education
and Practice: Issue,
Challenges and
Opportunities
อ.ดร.อรนุช เศวต Edulearn 11 International
รัตนเสถียร
Conference on Education
and New Learning
Technologies
อ.ดร.วาสนา วงศ์ ISSCO VII Conference "Sun
สุรวัฒน์
Yat-sen, Nanyang and the
1911 Chinese Revolution"
อ.ดร.วาสนา วงศ์ การประชุมวิชาการระดับ
สุรวัฒน์
นานาชาติ Multicultural
Coexistence in Southeast
Asia

วันเวลาทีจ
่ ัด
28-29 พ.ค. 54
และ 30 พ.ค.
54
22-24 มิ.ย. 54

Aug 29September 3,
2011
22-24 มิ.ย. 54

Spain

International Conference
on Education and New
Learning Technologies

4-6 ก.ค. 54

สิงคโปร์

Chinese Heritage Centre

25-26 ต.ค.
53

เกาหลี

Center for Political
Theory,
Peace & Democracy
Institute
Korea University
อ.ดร.วาสนา วงศ์ การประชุมวิชาการประจําปี ของ สหรัฐอเมริกา Association for
สุรวัฒน์
Association for Asian
Asian Studies
Studies
รศ.ดร.สุวรรณา
การประชุมเรือ
่ ง“The Cultural
จีน
Centre for
สถาอานั นท์
Origin of Lifestyle in
Documentation and
Modern Society”
Information Chinese
Academy of Social
Sciences
รศ.ดร.สุวรรณา
European Union Project
เบลเยีย
่ ม
สถาอานั นท์
"Integrating and
Developing European Asian
Studies (IDEAS)"
รศ.ดร.โสรัจจ์
Chulalongkorn International
ไทย
Center of Excellence
หงศ์ลดารมภ์
Conference of Oriental
Program on Language,
Studies (CHICOS)
Linguistics and
Literature, Faculty of
Arts, Chulalongkorn
University (COE)And
National
Telecommunications
Commission
รศ.ดร.โสรัจจ์
"Information Technology,
เดนมาร์ค
หงศ์ลดารมภ์
Globalization and
Intellectual Property
Rights"

11-12 Mar
2011

11-13 พ.ค. 54
13 – 15 ต.ค.
53

13-15 มิ.ย.54

23-25 พ.ย. 53

4-7 ก.ค.54
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ลําดับ
ภาควิชา
13 ปรัชญา

่ อ.
ชือ
ศ.ดร.สมภาร
พรมทา

่ การประชุม
ชือ
การประชุมวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัย Göttingen
ประเทศเยอรมนี

ประเทศ
เยอรมนี

การประชุมวิชาการนานาชาติ
La Poétique de l'espace
dans I'ouvre de Marguerite
Yourcenar (The Poetics of
Space in Marguerite
Yourcenar's Work)
Chulalongkorn International
Conference of Oriental
Studies (CHICOS)

โรมาเนีย

Spring School 2011 :
"Forum für innovativen
Deutschunterricht"
Chulalongkorn International
Conference of Oriental
Studies (CHICOS)

เยอรมนี

14

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วรุณี
อุดมศิลป

15

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

16

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ผศ.ดร.วิลต
ิ า
ศรีอฬ
ุ ารพงศ์

18

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

การประชุมวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัย Göttingen
ประเทศเยอรมนี

เยอรมนี

19

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

เยอรมนี

20

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

21

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ

Reception of Buddhism in
Germany in the early 20th
century : Internation
between the East and the
West
ประชุมวิชาการนานาชาติ
Rikkyo-Kolloquium ในโอกาส
ฉลองครบรอบ 150 ปี
ความสัมพันธ์ญป
ี่ น-เยอรมนี
ุ่
ทางวัฒนธรรมและความเข ้าใจ
ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
Translation of South East
Asian Languages

17

22

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

อ.ดร.อารตี
แก ้วสัมฤทธิ์

Chulalongkorn International
Conference of Oriental
Studies (CHICOS)

ไทย

ไทย

ญีป
่ น
ุ่

มาเลเซีย
ไทย

หน่วยงานทีจ
่ ัด
มหาวิทยาลัย Göttingen
กับกลุม
่ วิจัยพุทธศาสนาใน
ภาษาและวรรณกรรมโลก
ของโครงการศูนย์แห่งความ
เป็ นเลิศทางวิชาการด ้าน
ภาษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณคดี คณะอักษรศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัย BabesBolyai เมือง Cluj-Napoca
ประเทศโรมาเนีย

วันเวลาทีจ
่ ัด
20 – 22 พ.ค.
54

Center of Excellence
Program on Language,
Linguistics and
Literature, Faculty of
Arts, Chulalongkorn
University (COE)And
National
Telecommunications
Commission
ิ เก่า
สมาคมนิสต
มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก

23-25 พ.ย. 53

Center of Excellence
Program on Language,
Linguistics and
Literature, Faculty of
Arts, Chulalongkorn
University (COE)And
National
Telecommunications
Commission
มหาวิทยาลัย Göttingen
กับกลุม
่ วิจัยพุทธศาสนาใน
ภาษาและวรรณกรรมโลก
ของโครงการศูนย์แห่งความ
เป็ นเลิศทางวิชาการด ้าน
ภาษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณคดี คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกิททิงเง่น

ณ มหาวิทยาลัย Rikkyo
กรุงโตเกียว

6-8 ต.ค. 53

21-27 มี.ค. 54
23-25 พ.ย. 53

20 – 22 พ.ค.
54

20-22 พ.ค. 54

16-20 ก.ย. 54

School of Humanitics,
12-13 เม.ย. 54
University Sanis Malaysia
Center of Excellence
Program on Language,
Linguistics and Literature,
Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
(COE)And National
Telecommunications
Commission

23-25 พ.ย. 53

73
ลําดับ
ภาควิชา
23 ภาษา
ตะวันตก/
รัสเซีย
24
25
26

27
28

29
30

31
32
33

34
35

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

่ อ.
ชือ
อ.ดร.รมย์
ภิรมนตรี

่ การประชุม
ชือ
ประชุมสัมมนานานาชาติ
ประจําปี ครัง้ ที่ 4 ของมูลนิธริ ส
ุ กี
มีร ์

ประเทศ
รัสเซีย

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ์

การประชุมโครงการสร ้างองค์
ความรู ้เกีย
่ วกับลาตินอเมริกา ณ
กรุงลิมา ประเทศเปรู
Conferenza di Italianistica
nell'area Asiatico-Pacifica

เปรู

Lidia Calabrò
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

Chulalongkorn International
Conference of Oriental
Studies (CHICOS)

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

Conferenza di Italianistica
nell'area Asiatico-Pacifica

อ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

ประชุมวิชาการ นานาชาติ
2011 Asian food Cultural
Heritage Forum

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ
ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ไต ้หวัน
ไทย

ไต ้หวัน

หน่วยงานทีจ
่ ัด
ศาสตราจารย์ ดร.เวียเช
สลาฟ นิคานอฟ
ผู ้อํานวยการบริหารมูลนิธริ ุ
สกีมรี ์ (Russkiy Mir
Foundation)
มหาวิทยาลัย USIL กรุง
ลิมา ประเทศเปรู

2-18 ก.ย.54

Fu Jen Catholic
University

3-4 มิ.ย. 54

Center of Excellence
Program on Language,
Linguistics and
Literature, Faculty of
Arts, Chulalongkorn
University (COE) And
National
Telecommunications
Commission In
Collaboration with the
Royal Thai Embassy
Berlin
Fu Jen Catholic
University

November 23
– 25, 2010

สาธารณรัฐ สถาบันไทยศึกษา
ประชาชนจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับChinese Dietary
Culture Instituteแห่ง
Zhejiang Gongshang
University และ Research
Center for Market
Economy แห่ง Peking
University
สาธารณรัฐ โครงการแผนพัฒนา
ประชาชนจีน วิชาการ จุฬาฯ 100 ปี

ประชุม International
Conference on Japanese
Language Education
ประชุมวิชาการนานาชาติ
Japan
Japan-Thai International
Seminar "Osaka UniversityChulalongkorn University
Workshop on Japanese
Literature"
รศ.ดร.
ประชุมนานาชาติ
อินโดนีเซีย
เสาวลักษณ์ สุรย
ิ ะ "Understanding
วงศ์ไพศาล
Contemporary Japan"
รศ.ดร.
International Japanese
ไทย
เสาวลักษณ์ สุรย
ิ ะ Studies in Thailand 2010
วงศ์ไพศาล
อ.ดร.ฌิเงะกิ
การประชุมวิชาการนานาชาติ
Japan
อิวะอิ
Japan-Thai International
Seminar "Osaka UniversityChulalongkorn University
Workshop on Japanese
Literature"
อ.ดร.เดือนเต็ม
International Symposium
ไทย
กฤษดาธานนท์
on Japanese Studies in
Thailand 2010
อ.ดร.เดือนเต็ม
Chulalongkorn International
ไทย
กฤษดาธานนท์
Conference of Oriental
Studies (CHICOS)

วันเวลาทีจ
่ ัด
3-4 พ.ย. 53

3-4 มิ.ย. 54
17-20 ส.ค. 54

18-23 ส.ค 54

ณ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
โอซาก ้า โอซาก ้า ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

26-28 พ.ค. 54

International Research
Center for Japanese
Studies
สาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

5-7 ต.ค.53
26-ต.ค.-53

ณ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
โอซาก ้า โอซาก ้า ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
Japanese Section ,
Faculty of Arts ,
Chulalongkorn University
Faculty of Arts ,
Chulalongkorn University

26-28 พ.ค.
54
26-ต.ค.-53
25-พ.ย.-10

74
ลําดับ
ภาควิชา
36 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อ.
ชือ
อ.นํ้ าทิพย์ เมธ
เศรษฐ

37

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

38

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

อ.ดร.ชาญวิทย์
ทัดแก ้ว

39

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.ชาญวิทย์
ทัดแก ้ว

41

ภาษาไทย

รศ.ดร.สุจต
ิ รา จง
สถิตย์วัฒนา

42

ภาษาไทย

43

ภาษาไทย

44

ภาษาไทย

45

ภาษาไทย

46

ภาษาศาสตร์

47

ภาษาศาสตร์

40

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

่ การประชุม
ชือ
การประชุมวิชาการนานาชาติ
Japan-Thai International
Seminar "Osaka UniversityChulalongkorn University
Workshop on Japanese
Literature"
ประชุมวิชาการ"International
Development of Highes
Education in the 21 st
Century-English connecting
global Campuses"
Chulalongkorn International
Conference of Oriental
Studies (CHICOS)

เข ้าร่วมประชุมวิชาการพุทธ
ศาสนศึกษานานาชาติ ครัง้ ที่
17
SEAMEO QITEP in
Language Annual
International Symposium of
Foreign Language Learning
Chulalongkorn International
Conference of Oriental
Studies (CHICOS)

ประเทศ
Japan

ญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีจ
่ ัด
ณ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
โอซาก ้า โอซาก ้า ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

วันเวลาทีจ
่ ัด
26-28 พ.ค. 54

Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

12-13 พ.ย.53

ไทย

Center of Excellence
Program on Language,
Linguistics and
Literature, Faculty of
Arts, Chulalongkorn
University (COE)And
National
Telecommunications
Commission
สาธารณรัฐ IABS ( International
ไตหวัน
Association of Buddish
Studies)
อินโดนีเซีย SEAMEO QITEP

ไทย

Center of Excellence
Program on Language,
Linguistics and
Literature, Faculty of
Arts, Chulalongkorn
University (COE)And
National
Telecommunications
Commission
รศ.ดร.สุจต
ิ รา จง เข ้าร่วมการประชุมเครือข่าย
สหรัฐอเมริกา ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สถิตย์วัฒนา
ชมรม Thai Club และโครงการ
สหรัฐอเมริกา
ไทยศึกษา (Thai Studies
Program) ของมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกา ครัง้ ที่ 2
ศ.ดร.ศิราพร ณ
เข ้าร่วมการประชุมเครือข่าย
สหรัฐอเมริกา ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
ถลาง
ชมรม Thai Club และโครงการ
สหรัฐอเมริกา
ไทยศึกษา (Thai Studies
Program) ของมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกา ครัง้ ที่ 2
อ.ดร.ธานีรัตน์
The International
มาเลเซีย The School of
จัตท
ุ ะศรี
Conference on Humanities
Humanities, Universiti
2011
Sains Malaysia
อ.ดร.อาทิตย์
Buddhist Dynamics in
สิงคโปร์
Nalanda-Sriwijawa
ชีรวณิชย์กล
ุ
Premodern Southeast Asia
Center, Institute of
Southeast Asian Studies
รศ.ดร.กิง่ กาญจน์ International Conference
เบลเยีย
่ ม Belgian Federal
เทพกาญจนา
on. Grammaticalization and
Government (IAP VI/44),
(Inter)Subjectification
and involving the
(GRAMIS)
Universities of Antwerp
ศ.ดร.ธีระพันธ์
The International
ฝรั่งเศส
University of Diderot and
เหลืองทองคํา
Conference on South-East
National Institute of
Asian Languages
Oriental Languages and
Cultures, Paris, France

23-25 พ.ย. 53

20-25 มิ.ย. 54
20-ต.ค.-53

23-25 พ.ย. 53

20-28 เม.ย. 54

20-28 เม.ย. 54

13-17 มิ.ย.54
9-12 มี.ค. 54
11-13 พ.ย. 53

17-19 ธ.ค. 53

75
ลําดับ
ภาควิชา
48 ภาษาอังกฤษ

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

49

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

50

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

51

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

52

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

53

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

54

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

55

ภาษาอังกฤษ

อ.สมจิต
จิระนั นทิพร

56

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์

57

ภูมศ
ิ าสตร์

58

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์
ผศ.ดร.จาตุร ี
ติงศภัทย
ิ ์

59

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

60

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

่ การประชุม
ชือ
First International
Conference in Translation
and Interpretation:
Transalation and
Interpretation in
Multilingual Context
การประชุมนานาชาติ
International Journal of
Arts and Sciences (IJAS)

ประเทศ
ไทย

สหรัฐอเมริกา โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
(NRU) คลัสเตอร์ความ
มั่นคงของมนุษย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จีน
Institute for Cultural
Industries,
Communication
University of China
อินโดนีเซีย SEAMEO QITEP

The 4th Creative China
Harmonious World:
International Forum on
Cultural Industry
SEAMEO QITEP in
Language Annual
International Symposium of
Foreign Language Learning
การประชุมนานาชาติ The
สหรัฐอเมริกา
22nd Annual International
Conference of the American
Literature Association
The 5th International
สาธารณรัฐ
Forum on Cultural
ประชาชนจีน
Industries
ประชุมวิชาการ Translation
ฮ่องกง
Research Summer School
(Hong Kong) 2011 เรือ
่ ง
"Translation Quality
Assessment"
ประชุมวิชาการ Translation
ฮ่องกง
Research Summer School
(Hong Kong) 2011 เรือ
่ ง
"Translation Quality
Assessment"
International Conference
ญีป
่ น
ุ่
Spatial Thinking and
Geographic Information
Sciences (STGIS2011) 2011
The Asian Conference on
Arts 2 Humanities 2011
เข ้าร่วมฟั งบรรยาย "เอเชียใต ้
ศึกษา" หัวข ้อ "Classical
Literature and Historical
Consciousness"
การประชุมนานาชาติ Evil,
Women, and the Feminine
(3rd Global Conference)
การประชุมวิชาการนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3 "The 3
rd International Conference
on Literature and
Comparative Literature :
Literary Studies And
Globalization"

หน่วยงานทีจ
่ ัด
ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

Japan
ไทย

โปแลนด์
ไทย

วันเวลาทีจ
่ ัด
1-3 พ.ย. 53

29 พ.ค. - 2
มิ.ย. 54

9-ต.ค.-53

18-20 ต.ค. 53

the American Literature
Association

26-29 พ.ค. 54

Communication
University of China

8-10 ต.ค. 53

Centre for Translation

18 - 29 ก.ค.
54

Centre for Translation

18 - 29 ก.ค.
54

University of Tokyo

14-16 ก.ย. 54

The International
Academic Forum
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์

27-31 พ.ค.54
1 ก.พ.54

Inter-Disciplinary

13-15 พ.ค. 54

ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ ร่วมกับศูนย์
วรรณคดีเปรียบเทียบ

25-26 ก.ค.54

76
ลําดับ
ภาควิชา
61 วรรณคดี
เปรียบเทียบ

่ อ.
ชือ
ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

่ การประชุม
ชือ
ประเทศ
หน่วยงานทีจ
่ ัด
การประชุมวิชาการนานาชาติ
ไทย
ภาควิชาวรรณคดี
วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ ร่วมกับศูนย์
เปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3 "The 3
วรรณคดีเปรียบเทียบ
rd International Conference
on Literature and
Comparative Literature :
Literary Studies And
Globalization"
การประชุม "International
ญีป
่ น
ุ่
School of International
Development of Higher
Liberal Studies (SILS)
Education in the 21st
มหาวิทยาลัยวาเซดะ
Century"
กรุงโตเกียว ประเทศญีป
่ น
ุ่
การประชุมหัวข ้อ "The Rise of ประเทศ
Institute of World
World Literature", The First สาธารณรัฐ Literature, School of
Congress of the World
ประชาชนจีน Foreign Language,
Literature Association.
Peking University,
Beijing, China
ึ ษาร่วมกับ
เข ้าร่วมประชุมวิชาการ
ไทย
ศูนย์วรรณคดีศก
นานาชาติ วรรณคดีและ
ภาควิชาวรรณคดี
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3
เปรียบเทียบ
เข ้าร่วมประชุมทางวิชาการใน
ประเทศ
University of Helsinki ,
หัวข ้อ "Imagining Spaces
ฟิ นแลนด์ Finland
and Places"
ึ ษาร่วมกับ
เข ้าร่วมประชุมวิชาการ
ไทย
ศูนย์วรรณคดีศก
นานาชาติ วรรณคดีและ
ภาควิชาวรรณคดี
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3
เปรียบเทียบ
ึ ษาร่วมกับ
เข ้าร่วมประชุมวิชาการ
ไทย
ศูนย์วรรณคดีศก
นานาชาติ วรรณคดีและ
ภาควิชาวรรณคดี
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3
เปรียบเทียบ
The Fourth Asian
สาธารณรัฐ RESEARCH CENTRE FOR
Translation Traditions
ประชาชนจีน TRANSLATION
Conference:
Appropriation and
Transformation in Asian
Translation Traditions
ึ ษาร่วมกับ
เข ้าร่วมประชุมวิชาการ
ไทย
ศูนย์วรรณคดีศก
นานาชาติ วรรณคดีและ
ภาควิชาวรรณคดี
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3
เปรียบเทียบ

62

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

63

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

64

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

65

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

66

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ถนอมนวล
หิรัญเทพ

67

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชต
ุ ิ

68

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

69

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

70

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ "(Re)-reading
Classics in Children's
Literature"

71

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

72

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

เข ้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ วรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3
Adishakti Ramayana
Festival
ประชุม 16th International
CHIME Conference on
Performing Arts in
Contemporary Asia:
Tradition and Travel

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

73

74

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

Asia - Pacific International
Dance Conference (APIDC
2011)

อินเดีย

ไทย
อินเดีย
สหราช
อาณาจักร

มาเลเซีย

Department of English,
Bharata Mata College,
Thrikkakara ร่วมกับ
Children's Literature
Association of India
ึ ษาร่วมกับ
ศูนย์วรรณคดีศก
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
Asia Cultural Council
Royal Holloway
University of London,
CHIME (European
Foundation for
Chinese Music Research)
และ APAF (Asian
Performing Arts Forum)
WDAAP Kuala Lumpur

วันเวลาทีจ
่ ัด
25-26 ก.ค.54

12-13 พ.ย.53

30 มิ.ย.-3 ก.ค.
54

25-26 ก.ค.54
23-28 ส.ค.54
25-26 ก.ค.54
25-26 ก.ค.54
15-17 ธ.ค.53

25-26 ก.ค.54

18-22 พ.ย.53

25-26 ก.ค.54
16-23 ก.พ. 54
6-9 ก.ค. 54

21-26 ก.ย. 54

77
่ อ.
ชือ
อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ลําดับ
ภาควิชา
75 ศิลปการ
ละคร

76

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

77

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

78

ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา
ธูปเทียน

79

ศูนย์การแปลฯ อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

80

หอ
พระไตรปิ ฎก

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

่ การประชุม
ชือ
ได ้รับคัดเลือกจากสํานั กงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็ น
ผู ้แทนประเทศไทยเพือ
่ เข ้าร่วม
ประชุม The6th ATEC
International Forum
ประชุม 16th International
CHIME Conference on
Performing Arts in
Contemporary Asia:
Tradition and Travel
IFTR (International
Federation for Theatre
Research) Annual
Conference 2011: Tradition,
Innovation, Community
33 rd INSEA World
Congress (The International
Society for Education
through Arts)
The First International
Conference on Translation
and Interpretation:
Translation and
Interpretation in a
Multilingual Context (ICTI
Thailand 2010)
การประชุมวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัย Göttingen
ประเทศเยอรมนี

ประเทศ
จีน

หน่วยงานทีจ
่ ัด
สถาบันการละครเอเชีย
ศึกษา

สหราช
อาณาจักร

ญีป
่ น
ุ่

ฮังการี

วันเวลาทีจ
่ ัด
18-21 พ.ค. 54

Royal Holloway
6-9 ก.ค. 54
University of London,
CHIME (European
Foundation for
Chinese Music Research)
และ APAF (Asian
Performing Arts Forum)
Theatre Studies Section, 7-12 ส.ค. 54
Graduate School of
Letters, Osaka University
และ Japanese Society for
Theatre Research
The International Society 25-30 มิ.ย.54
for Education through
Arts

ไทย

ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ คณอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

1-3 พ.ย. 53

เยอรมนี

มหาวิทยาลัย Göttingen
กับกลุม
่ วิจัยพุทธศาสนาใน
ภาษาและวรรณกรรมโลก
ของโครงการศูนย์แห่งความ
เป็ นเลิศทางวิชาการด ้าน
ภาษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณคดี คณะอักษรศาสตร์

20 – 22 พ.ค.
54

 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู้ 26 คน รวม 15 รายการ
่ อ.
ลําดับ
ภาควิชา
ชือ
1
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์

2

วัตถุประสงค์การไปเยือน
ให ้ร่วมเดินทางไปปฏิบต
ั ิ
ราชการในโครงการศึกษา
แลกเปลีย
่ นเอกสารและ
ข ้อมูลด ้านประวัตศ
ิ าสตร์
ความสัมพันธ์ไทย-ชวา
(อินโดนีเซีย)
ภาษาตะวันตก ผศ.ดร.วิลต
ิ า ศรีอฬ
ุ ารพงศ์ ประชุมเรือ
่ ง "การสอน
ภาษาเยอรมันแนวใหม่"

3

ภาษาตะวันตก รศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

4

ภาษาตะวันตก รศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

5

ภาษาตะวันตก ผศ. ดร.หนึง่ ฤดี โลหผล
ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์

อ.ปาจรีย ์ ทาชาติ
6

ภาษาตะวันตก ผศ. ดร.หนึง่ ฤดี โลหผล
อ.ดร.วรุณี อุดมศิลป
อ.ดร.สุวรรณา สถาปั ตย์
พัฒนา

ไปดูงานด ้านศิลปะการละคร
ในเทศกาล “Festival d’
Avignon”
โครงการสร ้างองค์ความรู ้
เกีย
่ วกับลาตินอเมริกา
โครงการดูงานด ้านการเรียน
การสอนและการวิจัย

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน
อินโดนีเซีย สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรม
ศิลปากร

เยอรมนี
ฝรั่งเศส
เปรู

มหาวิทยาลัย ไฮเดล
แบร์ก ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ

สาธารณรัฐ สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
เกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะอักษรศาสตร์

โครงการดูงานด ้านการเรียน สาธารณรัฐ ภาควิชาภาษาตะวันตก
การสอนและการวิจัยตาม
ประชาชน คณะอักษรศาสตร์
พระราชดําริในสมเด็จ
จีน
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

วันเวลาทีจ
่ ัด
20-25 พ.ค.
54

21-27 มี.ค.
54
11-21 ก.ค.
54
2-18 ก.ย.
54
3 – 7 ก.ย.
54

10-14 ก.ย.
54

78
ลําดับ

ภาควิชา

7

ภาษา
ตะวันออก

8

ภาษา
ตะวันออก

่ อ.
ชือ
อ.ดร.สิรวิ รรณ จุฬากรณ์
อ.ดร.อติพร เสถียรสุต
อ.ดร.นิธวิ ดี ศรีหงส์
ผศ. ดร.วิลต
ิ า ศรีอฬ
ุ าร
พงศ์
อ.ดร.อารตี แก ้วสัมฤทธิ์
อ.ดร.หนึง่ หทัย แรง
ผลสัมฤทธิ์
่ วง
อ.สุกจิ พูพ
ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐ
พงษ์
อ.ปาจรีย ์ ทาชาติ
อ.ดร.พิรย
ิ ะดิศ มานิตย์
อ.ดร.ชาญวิทย์ ทัดแก ้ว

11

อ.นํ้ าทิพย์ เมธเศรษฐ
ผศ.ดร.อรรถยา สุวรรณ
ระดา
ภาษา
ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาห
ตะวันออก
บูรณะกิจ คะตะกิร ิ
ภาษา
อ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณหเรืองเดช
ตะวันออก/
อ.ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒ ิ
ภาษาไทย
ชัย
อ.ดร.อนั นต์ เหล่าเลิศวร
กุล
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

12

ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

13

ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

14

ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์จารุ

15

ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์จารุ

9
10

วัตถุประสงค์การไปเยือน
บรมราชกุมารี และโดยรับทุน
พระราชทานเพือ
่ ดําเนิน
โครงการดังกล่าว

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

เพือ
่ เก็บขัอมูลในการวิจัย
เรือ
่ ง"คลังข ้อมูลคําและ
ลักษณะทางไวยากรณ์ของ
ภาษาปรากฤตทีป
่ รากฏใน
คัมภีรพ
์ ท
ุ ธศาสนาสันสฤตใน
อัฟกานิสถานและเอเชีย
กลาง" และพบปะกับ
นั กวิชาการของสถาบัน
เกีย
่ วกับการทํา workshop
ในโครงการวิจัย "Sanskrit
Buddhist Text and their
Manuscripst"
สัมมนาวิชาการ

เยอรมนี

สถาบันภารตวิทยาและ
ทิเบตศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัย LudwigMunchen

13 พ.ค. - 6
มิ.ย. 54

ญีป
่ น
ุ่

มหาวิทยาลัยโอซากา

25-30 พ.ค.
54

ลาปฏิบัตริ าชการ ณ
จีน
ต่างประเทศ
จีน
ไปเจราจาความร่วมมือทาง
่ และ
วิชาการ เพือ
่ จัดทําสือ
ตําราการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไปดูงานศิลปะการละครใน
สิงคโปร์
เทศกาล Singapore Arts
Festival 2011
ิ หลักสูตรศิลปศาสต
นํ านิสต
จีน
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวัฒนธรรม ไป
ทัศนศึกษาดูงานและฝึ ก
ปฏิบต
ั งิ านต่างประเทศ
ประจําปี การศึกษา 2554
ไปดูงานด ้านศิลปะการละคร
ฝรั่งเศส
ในเทศกาล “Festival d’
Avignon 2011”
่ วชาญและ ม.นิวยอร์ค
ไปสัมภาษณ์ผู ้เชีย
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านละครเพลง สหรัฐอเมริ
ของสหรัฐอเมริกา ณ
กา
มหาวิทยาลัยนิวยอร์คเพือ
่
เป็ นแนวทางในการศึกษา
“โครงการพัฒนาละครเพลง”
ในโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
เข ้าร่วมสัมมนาผู ้นํ าองค์กรค อินโดนีเซีย
ริสเตียนด ้านดนตรี ของคณะ
Chinese coordination
centre of world
Evangelism (cccowe)

สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

18-23 ส.ค
54
10-16 เม.ย.
54

National Arts Council
(Singapore)

14-17 พ.ค.
54

สาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม บัณฑิต
วิทยาลัย

14-19 ก.ค.
54

Festival d’ Avignon

11-21 ก.ค.
54

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
จุฬาฯ (NRU)

11-27 ส.ค.
54

คริสตจักรภาคที่ 12 แห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศ

12-17 ก.ย.
54

79

2.2.2 ดานนิสิต
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 55 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 80 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 14 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 14 รายการ
ศิษย์เก่า 13 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ 13 รายการ
ศิษย์เก่า 3 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 3 รายการ
นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล
ลําดับ ภาควิชา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ยังไม่สงั กัด
สาขา
ยังไม่สงั กัด
สาขา
ยังไม่สงั กัด
สาขา
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

นิสิต 55 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 80 รายการ

่ -นามสกุล
ชือ
นายธนพล
เตียวัฒนา
นนท์
น.ส.ณิชารีย ์
เทีย
่ งธรรม
น.ส.ณิชารีย ์
เทีย
่ งธรรม
น.ส.ณิชารีย ์
เทีย
่ งธรรม
น.ส.ขวัญธิดา
เจียรมาศ
น.ส.จุฑาภรณ์
วิรย
ิ ะเมตตากุล
น.ส.ณั ฏฐยา
ภรณ์ ขาวผ่อง
น.ส.ณั ฐชยา
พร จริตงาม
น.ส.พิม
บุญญาวานิชย์

วันทีแ
่ ข่งขัน รายการประกวด/แข่งขัน
27 – 29 ต.ค. การแข่งขันหมากล ้อมอุดมศึกษา
53
ชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ครัง้
ที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30-31 ต.ค การแข่งขันกีฬาปื นใหญ่อด
ุ มศึกษา
53
ปื นยาวชาวบ ้านหญิง ประเภททีม
30-31 ต.ค การแข่งขันกีฬาปื นใหญ่อด
ุ มศึกษา
53
ปื นยาวอัดลมหญิง ประเภทบุคคล
30-31 ต.ค การแข่งขันกีฬาปื นใหญ่อด
ุ มศึกษา
53
ปื นยาวอัดลมหญิง ประเภททีม
28 พ.ย. 53 การจัดบอร์ดนิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
่ งาน ในงาน
สอดคล ้องกับชือ
กิจกรรมประจําปี 2553
28 พ.ย. 53 การจัดบอร์ดนิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
่ งาน ในงาน
สอดคล ้องกับชือ
กิจกรรมประจําปี 2553
28 พ.ย. 53 การแข่งขันร ้องเพลงภาษาฝรั่งเศส
(เพลงเดีย
่ ว) ในงานกิจกรรม
ประจําปี 2553
28 พ.ย. 53 การจัดบอร์ดนิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
่ งาน ในงาน
สอดคล ้องกับชือ
กิจกรรมประจําปี 2553
28 พ.ย. 53 การแข่งขันตอบคําถามจากวีดท
ิ ัศน์
ในงานกิจกรรมประจําปี 2553

น.ส.พิรย
ิ า
ขจรศักดิ์
บําเพ็ญ
น.ส.ภัทรภร
สวามิภักดิ์

28 พ.ย. 53

น.ส.ภัทรียา
พัวพงศกร

28 พ.ย. 53

น.ส.วณิชชา
กาญจโนภาศ

28 พ.ย. 53

น.ส.อรอนงค์
เจียมทรัพย์

28 พ.ย. 53

น.ส.อาจรีย ์ จุ
ลาสัย

28 พ.ย. 53

นายกันตภณ
อินทมาตย์

28 พ.ย. 53

28 พ.ย. 53

ผลการประกวด/
แข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
สมาคมกีฬาหมากล ้อม
แห่งประเทศไทย

ชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลที่ 2

สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
รางวัลที่ 2
สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
รางวัลที่ 3 * (ไม่ม ี สมาคม
ผู ้ใดได ้รับรางวัล
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ยอดเยีย
่ ม)
ประเทศไทย (สคฝท.)
รางวัลที่ 2
สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
รางวัลที่ 2
สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
การแข่งขันตอบคําถามความรู ้
รับรางวัลยอดเยีย
่ ม สมาคม
ทั่วไปเกีย
่ วกับประเทศฝรั่งเศส –
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ไทย ในงานกิจกรรมประจําปี 2553
ประเทศไทย (สคฝท.)
การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
รางวัลที่ 1
สมาคม
ฝรั่งเศสตามหัวข ้อทีก
่ ําหนดให ้ ใน
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
งานกิจกรรมประจําปี 2553
ประเทศไทย (สคฝท.)
การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
รางวัลที่ 1
สมาคม
ฝรั่งเศสตามหัวข ้อทีก
่ ําหนดให ้ ใน
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
งานกิจกรรมประจําปี 2553
ประเทศไทย (สคฝท.)
การแข่งขันท่องบทกวีนพ
ิ นธ์ภาษา รางวัลที่ 1 * (ไม่ม ี
สมาคม
ฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจําปี
ผู ้ใดได ้รับรางวัลยอด ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
2553
เยีย
่ ม)
ประเทศไทย (สคฝท.)
การจัดบอร์ดนิทรรศการ
รางวัลที่ 2
สมาคมครูภาษา
ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรม
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ประจําปี 2553
ไทย (สคฝท.)
การแข่งขันวาดภาพตามคําบอก
รางวัลที่ 2 * (ไม่ม ี
สมาคม
ในงานกิจกรรมประจําปี 2553
ผู ้ใดได ้รับรางวัลยอด ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
เยีย
่ ม)
ประเทศไทย (สคฝท.)
การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
รางวัลที่ 1
สมาคม
ฝรั่งเศสตามหัวข ้อทีก
่ ําหนดให ้ ใน
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
งานกิจกรรมประจําปี 2553
ประเทศไทย (สคฝท.)

80
ลําดับ ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

วันทีแ
่ ข่งขัน รายการประกวด/แข่งขัน

20

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาไทย

21

ภาษาไทย

22

น.ส.อนิมมาล
เล็กสวัสดิ์
น.ส.สุธญ
ิ า
พูนเอียด

14 ธ.ค. 53

23

ยังไม่สงั กัด
สาขา
ภาษาไทย

24

BALAC

25

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษาไทย

น.ส.ชมพร
เทียมชัย
น.ส.วิชญะ
ภัทร์ ภิรมย์
ศานต์
น.ส.พรทิพย์
สมิทธ์ศรา
การย์
น.ส.พรทิพย์
สมิทธ์ศรา
การย์
น.ส.พรทิพย์
สมิทธ์ศรา
การย์
น.ส.นวรัตน์
ทองแก ้ว

11-22 ม.ค.
54
11-22 ม.ค.
54

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษา
ฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจําปี
2553
การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
ฝรั่งเศสตามหัวข ้อทีก
่ ําหนดให ้ ใน
งานกิจกรรมประจําปี 2553
การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา
ฝรั่งเศสตามหัวข ้อทีก
่ ําหนดให ้ ใน
งานกิจกรรมประจําปี 2553
การประกวดเรียงความหัวข ้อ "คํา
สอนของพ่อ"
ประกวดบทความเนือ
่ งในโอกาสที่
สํานั กงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยาง ครบรอบการสถาปณา 50
ปี เรือ
่ ง "สกย.กับการพัฒนา
ประเทศในทศวรรษหน ้า"
ศิลปะเพือ
่ เยาวชนไทย Young
thai Artist Award 2010
การประกวดบทความเนือ
่ งในโอกาส
วาระครบรอบ 10 ปี สภาทีป
่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรือ
่ ง
"สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกบ
ั การพัฒนาประเทศใน
ทศวรรษหน ้า"
กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38
(บริดจ์)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38 (ฟั น
ดาบสากล)

11-22 ม.ค.
54

กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38 (ว่าย
นํ้ า)

เหรียญทอง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

11-22 ม.ค.
54

กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38 (ว่าย
นํ้ า)

เหรียญทอง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

11-22 ม.ค.
54

กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38 (ว่าย
นํ้ า)

เหรียญทองแดง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

11-22 ม.ค.
54

กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38 (ว่าย
นํ้ า)

เหรียญทอง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

น.ส.นวรัตน์
ทองแก ้ว

11-22 ม.ค.
54

กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38 (ว่าย
นํ้ า)

เหรียญทองแดง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

11-22 ม.ค.
54
11-22 ม.ค.
54
11-22 ม.ค.
54
11-22 ม.ค.
54
11-22 ม.ค.
54

กีฬามหาวิทยาลัยฯ
เบินเทนนิส)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ
เบินเทนนิส)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ
เบินเทนนิส)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ
(บริดจ์)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ
ปื น)

ครัง้ ที่ 38 (เท

เหรียญทอง

ครัง้ ที่ 38 (เท

เหรียญทอง

ครัง้ ที่ 38 (เท

เหรียญทอง

ครัง้ ที่ 38

เหรียญเงิน

ครัง้ ที่ 38 (ยิง

เหรียญทอง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

11-22 ม.ค.
54
11-22 ม.ค.
54

กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38
(บริดจ์)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38
(เทนนิส)

17
18
19

26
27
28
29
30
31

นายจิรวัฒน์ สี
ดานนท์

28 พ.ย. 53

นายพีระวัส รัฐ
นิตส
ิ กุล

28 พ.ย. 53

นายอรรถพล
แย ้มบุร ี

28 พ.ย. 53

น.ส.คณิตา
หอมทรัพย์
น.ส.สุธญ
ิ า
พูนเอียด

30 พ.ย. 53

ผลการประกวด/ หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
แข่งขัน
ประกวด
รับรางวัลยอดเยีย
่ ม สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
รางวัลที่ 1
สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
รางวัลที่ 1
สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย (สคฝท.)
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต
รางวัลที่ 2
สํานั กงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวน
ยาง

น.ส.ปรียกัญญ์
เตรียมโพธิ์
32 ภาษาไทย
น.ส.ปรียกัญญ์
เตรียมโพธิ์
33 ภาษาไทย
น.ส.ปรียกัญญ์
เตรียมโพธิ์
34 ภาษาอังกฤษ น.ส.พิมพ์ชนก
ศิรฉ
ิ ั ตรชัยกุล
35 ภาษาอังกฤษ น.ส.วรางคณา
เฑียรบุญเลิศ
รัตน์
36 ภาษาอังกฤษ น.ส.อรไพลิน
ว่องพาณิชเลิศ
37 ภูมศ
ิ าสตร์
น.ส.สุทธินี ศรี
บุร ี

5 ธ.ค. 53

23 ธ.ค.53

รางวัลดีเด่น

มูลนิธซ
ิ เี มนต์ไทย

รางวัลชมเชย

สภาทีป
่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

เหรียญเงิน

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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38

ศิลปการ
ละคร

น.ส.พรชนก
พรหมโลก

11-22 ม.ค.
54

กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 38
(ลีลาศ)

39

ศิลปการ
ละคร

น.ส.พรชนก
พรหมโลก

14 ม.ค. 54

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้
ที่ 38 "จามจุรเี กมส์" ณ สนาม
กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

40

ศิลปการ
ละคร

น.ส.พรชนก
พรหมโลก

14 ม.ค. 54

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้
ที่ 38 "จามจุรเี กมส์" ณ สนาม
กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

41

ศิลปการ
ละคร

น.ส.เมธญา
ล ้อมวงศ์

42

ศิลปการ
ละคร

43

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

44

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

45

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

46

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

47

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

48

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

49

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

50

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

51

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผลการประกวด/
แข่งขัน
เหรียญทอง
รางวัลชนะเลิศ 1
เหรียญทอง ประเภท
Latin American รุน
่
Class B
ประกาศนียบัตรเข ้า
ร่วมแข่งขันประเภท
ลาตินอเมริกน
ั รุน
่
Class A
นั กแสดงดีเด่น

อา. 16 ม.ค. รางวัลการประกวด "สดใส
54
อวอร์ด"" ครัง้ ที่ 13 ละคร
เรือ
่ ง
"โลกทีม
่ ฉ
ี ั นและเธอ"
บทละครยอดเยีย
่ ม
น.ส.รับขวัญ
อา. 16 ม.ค. รางวัลการประกวด "สดใส
ธรรมบุษดี
54
อวอร์ด"" ครัง้ ที่ 13 ละคร
เรือ
่ ง การนํ าเสนอยอดเยีย่ ม
กํากับการแสดงดีเด่น
"โลกทีม
่ ฉ
ี ั นและเธอ"
น.ส.จุฑาภรณ์ 22 ม.ค. 54 การแข่งขัน Scrabble Senior
รางวัลที่ 3
วิรย
ิ ะเมตตากุล
ประเภททีม 4 คน ใน งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (Fête
de la Francophonie)
น.ส.ณั ฏฐยา
22 ม.ค. 54 การแข่งขันร ้องเพลง ประเภทคู่
รางวัลที่ 2
ภรณ์ ขาวผ่อง
ระดับอุดมศึกษา (Karaoké Senior
Duo) ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)
น.ส.ณิชากร อู่ 22 ม.ค. 54 การแข่งขัน Scrabble Senior
รางวัลที่ 3
ดาราศักดิ์
ประเภททีม 4 คน ใน งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (Fête
de la Francophonie)
น.ส.นั นทิพร
22 ม.ค. 54 การแข่งขันร ้องเพลง ประเภทคู่
รางวัลที่ 2
มะลิกล
ุ
ระดับอุดมศึกษา (Karaoké Senior
Duo) ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)
น.ส.พิรย
ิ า
22 ม.ค. 54 การแข่งขัน Scrabble Senior
รางวัลที่ 3
ขจรศักดิ์
ประเภททีม 4 คน ใน งานวัน
บําเพ็ญ
ประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (Fête
de la Francophonie)
น.ส.พิรย
ิ า
22 ม.ค. 54 การแข่งขันเขียนตามคําบอก
รางวัลที่ 2
ขจรศักดิ์
ระดับอุดมศึกษา (Dictée Senior)
บําเพ็ญ
ใน งานวันประชาคมโลกภาษา
ฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)
น.ส.วณิชชา
22 ม.ค. 54 การแข่งขันเขียนตามคําบอก
รางวัลที่ 1
กาญจโนภาศ
ระดับอุดมศึกษา (Dictée Senior)
ใน งานวันประชาคมโลกภาษา
ฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)
นายกันตภณ
22 ม.ค. 54 การแข่งขันเขียนตามคําบอก
รางวัลที่ 3
อินทมาตย์
ระดับอุดมศึกษา (Dictée Senior)
ใน งานวันประชาคมโลกภาษา
ฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)
นายกันตภณ
22 ม.ค. 54 การแข่งขันตอบคําถามเกีย
่ วกับ
รางวัลที่ 3
อินทมาตย์
ประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส
ระดับอุดมศึกษา (Quiz Senior)
ใน งานวันประชาคมโลกภาษา
ฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
(เจ ้าภาพ)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
(เจ ้าภาพ)
ดรีมบอกซ์ (แดสเอ็น
เทอร์เทนเม ้นท์)
ดรีมบอกซ์ (แดสเอ็น
เทอร์เทนเม ้นท์)
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
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52

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

นายจิรวัฒน์ สี
ดานนท์

22 ม.ค. 54

53

BALAC

น.ส.อุรัสยา
สเปอร์บน
ั ด์

28 ม.ค. 54

54

ศิลปการ
ละคร

น.ส.ณั ฐรัตน์
ปั ญจวิไล
พิบล
ู ย์

มี.ค. 54

55

ศิลปการ
ละคร

น.ส.รับขวัญ
ธรรมบุษดี

มี.ค. 54

56

น.ส.อรุณ
วรรณ คงมีผล

24 มี.ค. 54

57

ภาษา
ตะวันออก/
บาลีและ
สันสกฤต
ภาษาไทย

น.ส.สุธญ
ิ า
พูนเอียด

31 มี.ค. 54

58

ภาษาไทย

น.ส.คณิตา
หอมทรัพย์

9 พ.ค. 54

59

ภาษาไทย

น.ส.สุธญ
ิ า
พูนเอียด

9 พ.ค. 54

60

ภาษาไทย

61

ภาษาไทย

62

ภาษาไทย

63

65

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
BALAC

น.ส.ดวงหทัย
ลือดัง
น.ส.พรรณวดี
ศรีขาว
นายรัตนพล
่ ค ้า
ชืน
น.ส.หทัยภัทร
ชีเ้ ชิญ

66

ภาษาไทย

64

2554
2554
2554
25 ส.ค. 54

การแข่งขัน Scrabble Senior
ประเภททีม 4 คน ใน งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (Fête
de la Francophonie)
รางวัล ดาวรุง่ หญิงยอดเยีย
่ ม สาขา
ละครโทรทัศน์ จากละครเรือ
่ ง
ดวงใจอัคนี จากงาน ท็อปอวอร์ด
2010
้ ระดับ
การประกวดละครสัน
มหาวิทยาลัย บทละคร
เทอดพระเกียรติ เรือ
่ ง "ยินดีทไี่ ม่
รู ้จักแก"
้ ระดับ
การประกวดละครสัน
มหาวิทยาลัย ละคร
เทอดพระเกียรติ เรือ
่ ง "ผู ้สูญหาย"
รางวัลความประพฤติด ี

การประกวดเรียงความเนือ
่ งในวัน
อนามัยโลก ประจําปี 2554 หัวข ้อ
"ใช ้ยาปฏิชวี นะอย่างถูกต ้อง
้ ดือ
ป้ องกันเชือ
้ ยา เพือ
่ การรักษาที่
ได ้ผล"
การประกวดเรียงความชิงถ ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข ้อ "บทบาทของเยาวชนกับ
การพัฒนาประเทศ ให ้ดํารงอยู่
อย่างมั่นคงเป็ นปึ กแผ่น"
การประกวดเรียงความชิงถ ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข ้อ "บทบาทของเยาวชนกับ
การพัฒนาประเทศ ให ้ดํารงอยู่
อย่างมั่นคงเป็ นปึ กแผ่น"
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด ้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 2554
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด ้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 2554
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด ้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 2554
การประกวด Korean Literature
Book Review contest ครัง้ ที่ 1

ผลการประกวด/
แข่งขัน
รางวัลที่ 3

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
รางวัล ดาวรุง่ หญิง นิตยสารทีวพ
ี ล
ู ร่วมกับ
ิ โพลล์
ยอดเยีย
่ ม
สวนดุสต
รองชนะเลิศ

มูลนิธส
ิ ายใจไทย
รายการพิเศษ วันสาย
ใจไทย ประจําปี 2554

บทละครยอดเยีย
่ ม
การนํ าเสนอยอด
เยีย
่ ม
รางวัลความ
ประพฤติด ี

มูลนิธส
ิ ายใจไทย
รายการพิเศษ วันสาย
ใจไทย ประจําปี 2554
พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทศ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศ

กองสุขศึกษา กรม
สนั บสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข

รางวัลที่ 3

สโมสรโรตารีเ่ จริญนคร
ภาค 3350/NIDA/
บริษัทเตก ้า(ประเทศ
ไทย)จํากัด

รางวัลที่ 2

สโมสรโรตารีเ่ จริญนคร
ภาค 3350/NIDA/
บริษัทเตก ้า(ประเทศ
ไทย)จํากัด

ทุนการศึกษา

สกว.

ทุนการศึกษา

สกว.

ทุนการศึกษา

สกว.

รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิทยาลัยบูรพา

นายนพคุณ
เนตรอาภา

23 มิ.ย. 54

การประกวด Korean Speech
Contest ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 6

รับรางวัลชมเชย

มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.อุรัสยา
สเปอร์บน
ั ด์

30 มิ.ย. 54

รางวัล นั กแสดงดาวรุง่ หญิงยอด
เยีย
่ ม จากละครเรือ
่ งดวงใจอัคนี
จากงาน สยามดาราสตาร์อวอร์ด
2011

รางวัล นั กแสดง
ดาวรุง่ หญิงยอด
เยีย
่ ม

หนั งสือพิมพ์บน
ั เทิง ''
สยามดารา'' ในเครือ
บริษัท สยามสปอร์ต
ซินดินเคท จํากัด
(มหาชน)

น.ส.วรรณ์ฐต
ิ า
พวงจันทร์แดง

20 ก.ค. 54

ประกวดเรียงความ ในหัวข ้อ
บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์
บริการเพือ
่ การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
่ าร
และนํ าพาคุณภาพสินค ้าสูก
แข่งขันของโลกไร ้พรมแดน

ชนะเลิศ

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์

83
ลําดับ ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

วันทีแ
่ ข่งขัน รายการประกวด/แข่งขัน

67

ภาษาไทย

น.ส.สุธญ
ิ า
พูนเอียด

20 ก.ค. 54

68

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.ชนิกานต์
เนตรภักดี

25 ส.ค. 54

น.ส.วรัมพร
สําราญจิตต์

26 ส.ค. 54

70

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.อัญชลิน
รักวาทิน

26 ส.ค. 54

71

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

นายอัครวัฒน์
โฆษิตบุณย
วัชร์

26 ส.ค. 54

72

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

นายอาชวี อิน
ทะวงศ์

26 ส.ค. 54

73

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ิ ชมรม
นิสต
ภาษาเยอรมัน

26 ส.ค. 54

74

ภาษาไทย

น.ส.วรรณ์ฐต
ิ า
พวงจันทร์แดง

8-ก.ย.-54

75

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

น.ส.ฐิตม
ิ า
ิ ธิ์
เอือ
้ อภิสท
วงค์

10 ก.ย. 54

การประกวดสุนทรพจน์ประจําปี
2011 (2011 Taiguo Zhonghua
Huiguan Hanyu Yanjiang Bisai

76

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

น.ส.นํ าเพชร
แซ่โซ ้ง

11 ก.ย. 54

77

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

น.ส.วรรณวิภา
ศรียา

11 ก.ย. 54

78

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

น.ส.สุทัตตา
เพชรรังสรรค์

11 ก.ย. 54

79

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

น.ส.อัจจิมา
เสริมชีพ

11 ก.ย. 54

80

BALAC

น.ส.อุรัสยา
สเปอร์บน
ั ด์

27 ก.ย. 54

รางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์
ประจําปี 2554
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ (นานาชาติ)
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 6
รางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์
ประจําปี 2554
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ (นานาชาติ)
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 6
รางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์
ประจําปี 2554
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ (นานาชาติ)
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 6
รางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์
ประจําปี 2554
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ (นานาชาติ)
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 6
รางวัล นั กแสดงดาวรุง่ หญิงทีส
่ ด
ุ
แห่งปี จากละครเรือ
่ ง 4 หัวใจแห่ง
ขุนเขา จากงาน Daradaily The
GREAT Awards 2011

69

ประกวดเรียงความ ในหัวข ้อ
บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์
บริการเพือ
่ การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
่ าร
และนํ าพาคุณภาพสินค ้าสูก
แข่งขันของโลกไร ้พรมแดน
การประกวด Korean Literature
Book Review Contest
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 1
การแข่งขันทางวิชาการด ้านภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน : การ
แข่งขันเขียนสรุปเนือ
้ เรือ
่ งจาก
ภาพยนตร์
การแข่งขันทางวิชาการด ้านภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน : การ
แข่งขันเขียนสรุปเนือ
้ เรือ
่ งจาก
ภาพยนตร์
การแข่งขันทางวิชาการด ้านภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน : การ
แข่งขันตอบปั ญหาความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับประเทศทีใ่ ช ้ภาษาเยอรมัน
การแข่งขันทางวิชาการด ้านภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน : การ
แข่งขันตอบปั ญหาความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับประเทศทีใ่ ช ้ภาษาเยอรมัน
การแข่งขันทางวิชาการด ้านภาษาและ
วัฒนธรรมเยอรมัน : การนํ าเสนอ
ผลงานภาพและเสียงบรรยายประกอบ
่ อิเล็กทรอนิกส์ในหัวข ้อ
ผ่านสือ
"…deshalb Deutshc!" (เรียน
ภาษาเยอรมันดีอย่างไร?)
การประกวดเรียงความ ๕๐๐ ปี
ความสัมพันธ์ไทย – โปรตุเกส

ผลการประกวด/
แข่งขัน
รางวัลที่ 3

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์

รับรางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ

สํานั กความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สํานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมจงหัวแห่ง
ประเทศไทย

รองชนะเลิศ ได ้รับ
ทุนการศึกษา
4,000 บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง รับ
ทุนการศึกษา
15,000 บาท พร ้อม
โล่และเกียรติบต
ั ร
รางวัลชมเชย รับ
ทุนการศึกษา
2,000 บาท พร ้อม
เกียรติบต
ั ร
รางวัลชมเชยเพชร
ยอดมงกุฎ รับ
ทุนการศึกษา
4,000 บาท พร ้อม
เกียรติบต
ั ร
รางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญเงิน รับ
ทุนการศึกษา
10,000 บาท พร ้อม
โล่และเกียรติบต
ั ร
รางวัล นั กแสดง
ดาวรุง่ หญิงทีส
่ ด
ุ
แห่งปี

่ ฉั ตรร่วมกับ
มูลนิธริ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
่ ฉั ตรร่วมกับ
มูลนิธริ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หนั งสือพิมพ์ดาราเดลี่
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นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล นิสิต 14 คน ได้ รางวัลระดับนานาชาติ 14 รายการ
ลําดับ ภาควิชา
1

ประวัตศ
ิ าสตร์

่ -นามสกุล
ชือ
น.ส.ทิวาพร
ใจก ้อน

วันที่
แข่งขัน
15 พ.ย. 53

(บัณฑิตศึกษา)

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

น.ส.นิสารัตน์
ขันธโภค

15 พ.ย. 53

(บัณฑิตศึกษา)

3

ประวัตศ
ิ าสตร์

น.ส.สิรม
ิ า
บุตรสุทธิวงศ์

15 พ.ย. 53

(บัณฑิตศึกษา)

รายการประกวด/แข่งขัน
ทุน Asian Graduate Student
Fellowship 2011 เพือ
่ ไปทําวิจัย
ทีห
่ ้องสมุด NUS และหอสมุด
แห่งชาติสงิ คโปร์ โดยนํ าเสนอผล
วิจัยในทีป
่ ระชุมวิชาการระหว่าง
15 พ.ค.-31 ก.ค. 54
ทุน Asian Graduate Student
Fellowship 2011 เพือ
่ ไปทําวิจัย
ทีห
่ ้องสมุด NUS และหอสมุด
แห่งชาติสงิ คโปร์ โดยนํ าเสนอผล
วิจัยในทีป
่ ระชุมวิชาการระหว่าง
15 พ.ค.-31 ก.ค. 54
ทุน Asian Graduate Student
Fellowship 2011 เพือ
่ ไปทําวิจัย
ทีห
่ ้องสมุด NUS และหอสมุด
แห่งชาติสงิ คโปร์ โดยนํ าเสนอผล
วิจัยในทีป
่ ระชุมวิชาการระหว่าง
15 พ.ค.-31 ก.ค. 54
การแข่งขันภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ระดับนานาชาติ “Le Mot d’ Or”

4

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.ผกาวลี
คงกระพันธ์

5

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

6

ศิลปการละคร

7

ศิลปการละคร

8

ภูมศ
ิ าสตร์

9

ภาษา
ตะวันออก/จีน

10

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

แข่งขันคัดเลือกผู ้เข ้าแข่งขันตอบ
ปั ญหาความรู ้ทั่วไปในรายการ
โทรทัศน์ "Questions pour un
(บัณฑิตศึกษา)
Champion" ออกอากาศใน
ประเทศฝรั่งเศส ทาง
่ ง France และ
สถานีโทรทัศน์ชอ
ในประเทศไทยทางช่อง 5
นายเกียรติภม
ู ิ
2554
ได ้รับทุน Indian Council for
นั นทานุกล
ู
Cultural Relation (ICCR) เพือ
่
(อักษรศาสตร
ศึกษาต่อระดับปริญญา
บัณฑิต สาขา
มหาบัณฑิตที่ School of Arts
ศิลปการละคร
and Aesthetics, Jawaharlal
โปรแกรมเกียรติ
Nehru University, New Delhi
นิยม ปี การศึกษา
ประเทศอินเดีย (กําลังรอผลจาก
2552)
มหาวิทยาลัย)
ั ดิ์
นายรักษ์ ศก
ปี การศึกษา ได ้รับทุน Shanghai Summer
ก ้งเส ้ง
2554
School Program (Shanghai
Theatre Academy)
นายธนากร พา
ก.ค.-54
ทุนโครงการ Student Exchange
ชยมัย
Support Program (Scholarship
for Short - Term Study in
Japan) ไปศึกษา ณ Nagasaki
University ประเทศญีป
่ น
ุ่ 1 ต.ค.
54-30 ก.ย.55
น.ส.อนั ญญา
11 ก.ค. 54 การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
ประดิษฐ์
ระดับนานาชาติครัง้ ที่ 10 "The
ทัศนีย ์
10th Chinese Bridge-Chinese
Proficiency Competition for
Foreign Students"
ก.ย. 54 ทุนโครงการ Invitation Program
น.ส.กวิตา
for East Asian Young Scholars
ฟองสถาพร
(บัณฑิตศึกษา)
ไปเข ้าเรียนทีม
่ หาวิทยาลัย Nagoya
ประเทศญีป
่ น
ุ่ 2-21 ต.ค. 54
น.ส.นาถพร
กาญจนภิญโญ
วงศ์

17 มี.ค.
54

21 มี.ค. 54

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ทุน ระยะเวลา 2
เดือนครึง่

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
Asia Research
Institute (ARI),
National University
of Singapore

ทุน ระยะเวลา 2
เดือนครึง่

Asia Research
Institute (ARI),
National University
of Singapore

ทุน ระยะเวลา 2
เดือนครึง่

Asia Research
Institute (ARI),
National University
of Singapore

รางวัลที่ 1
(ทุนการศึกษา
อบรมด ้านภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจที่
ประเทศฝรั่งเศส
เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2555)

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศ
ไทย และสมาคม
ส่งเสริมภาษาฝรั่งเศส
ธุรกิจ (Association
pour la Promotion
du Français des
Affaires : APFA)
ประเทศไทย
บริษัท Fremantle
ได ้รับคัดเลือกให ้ Media ประเทศฝรั่งเศส
เข ้ารอบแข่งขัน
จากผู ้สมัคร 40
คน จาก 10
ประเทศ

ทุนการศึกษา

ทุนของ Shanghai
Municipal People’s
Government

ทุนไป
ต่างประเทศ

รางวัลชนะเลิศ

ทุนไป
ต่างประเทศ

Large-scale
international
competition
organized by
Hanban.
JSPS Japan Society
for Promotion of
Science

85
ลําดับ ภาควิชา
11

่ -นามสกุล
ชือ

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

นายธิตส
ิ รณ์
แสงอุไร
(บัณฑิตศึกษา)

12

ศูนย์ไทย
ศึกษา

Mr.Patrick
Ong Pei Wen

13

ศูนย์ไทย
ศึกษา

น.ส.ญาณิศา
สายสุวรรณ

14

ศูนย์ไทย
ศึกษา

น.ส.พรรุง่ เกษ
จุฬาศรีโรจน์

วันที่
แข่งขัน
ก.ย. 54

ก.ย. 54

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ทุนไป
ต่างประเทศ

ทุนโครงการ Invitation Program
for East Asian Young Scholars
ไปเข ้าเรียนทีม
่ หาวิทยาลัย Nagoya
ประเทศญีป
่ น
ุ่ 2-21 ต.ค. 54
ทุน ENITS
ทุนบทความวิจัย

(บัณฑิตศึกษา)

ก.ย. 54

ทุน ENITS

ทุนบทความวิจัย

ก.ย. 54

ทุน ENITS

ทุนบทความวิจัย

(บัณฑิตศึกษา)

(บัณฑิตศึกษา)

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
JSPS Japan Society
for Promotion of
Science
โครงการ ENITS
สถาบันไทยศึกษา
ร่วมกับ สกว.
โครงการ ENITS
สถาบันไทยศึกษา
ร่วมกับ สกว.
โครงการ ENITS
สถาบันไทยศึกษา
ร่วมกับ สกว.

ศิษย์ เก่าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 13 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 13 รายการ
ลําดับ ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

ปี ทจ
ี่ บ

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ล่ามอาวุโสดีเด่น

1

ิ เก่า
นิสต

14-16 ต.ค.
ผศ.ดร.ชเนฏฐ
53
วัลลภ (ณิโคลัส)
ขุมทอง (ชือ่ เดิม

2

ภาษาไทย

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

3

ศิลปการละคร

ผศ.กฤษรา
วริศราภูรช
ิ า

4

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล ณ
ป้ อมเพชร

5

ศิลปการละคร

นางดารกา
วงศ์ศริ ิ

23 เม.ย.
54

PM's Creative Award

6

ศิลปการละคร

นายณั ฐพัชญ์
วงศ์เหรียญทอง
่ เดิม สาวิศ
(ชือ
วงษ์ เหรียญ
ทอง)

ประจําปี
2553 (20
มี.ค. 54)

7

หอพระ
ไตรปิ ฏก

26 เม.ย.
54

8

ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน

อาจารย์แม่ช ี
วิมต
ุ ติยา (รอง
ศาสตราจารย์
ดร. สุภาพรรณ
ณ บางช ้าง)
นายณั ฐพล
เรืองศรี

การประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์และละคร รางวัล
ประจําปี 2553 กองทุน มล.
บุญเหลือ เทพสุวรรณ เป็ นการ
วิจารณ์ละครเรือ
่ ง "แม่นาค
เดอะมิวสิคคัล : การตีความ
ใหม่ทย
ี่ อดเยีย
่ มและลึกซึง้ "
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต- ปริญญาพุทธศาสตร
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บัณฑิต-กิตติมศักดิ์
พระพุทธศาสนา
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ นั ก
ล่ามดีเด่น “รางวัลสุรน
ิ ทราชา”
พ.ศ. 2554

หน่วยงานทีจ
่ ัด
สมาคมนั กแปลและ
ล่ามแห่งประเทศไทย

ผุสดี ขุมทอง)

28-ม.ค.-54 การนํ าเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร์ ในการประชุมเมธี
วิจัยอาวุโสพบนั กวิจัยรุน
่ ใหม่
สกว.
4 เม.ย. 54 ทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคโรงละคร
การแสดง"สยามนิรมิต"

4 เม.ย. 54

1 พ.ค. 54

การกํากับการแสดง "สยาม
นิรมิต"

รางวัลการนํ าเสนอ
สกว. ร่วมกับ สกอ.
ผลงานวิจัยดีเยีย
่ มแบบ
โปสเตอร์
PM’s Creative Award
รางวัลเฟื้ อ หริพท
ิ ักษ์
สาขาศิลปะ(รางวัล
นายกรัฐมนตรี ผลงาน
เศรษฐกิจสร ้างสรรค์
ดีเด่นประจําปี 2553)
PM’s Creative Award
รางวัลเฟื้ อ หริพท
ิ ักษ์
สาขาศิลปะ(รางวัล
นายกรัฐมนตรี ผลงาน
เศรษฐกิจสร ้างสรรค์
ดีเด่นประจําปี 2553)
ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลเฟื้ อ หริพท
ิ ักษ์
รางวัลดีเด่นสาขา
ศิลปะ จากละครเพลง
แม่นาค เดอะ มิวสิคล
ั
รางวัลชมเชย

ได ้รับทุนพัฒนาสังคมศาสตร์ ทุน ป.โท-ป.เอก
และมนุษยศาสตร์(สกว.)

ิ ทาง
กรมทรัพย์สน
ปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์

ิ ทาง
กรมทรัพย์สน
ปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์

ิ ทาง
กรมทรัพย์สน
ปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์
กองทุน มล.บุญเหลือ
เทพสุวรรณ

สภามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
สกว
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ลําดับ ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

ปี ทจ
ี่ บ

รายการประกวด/แข่งขัน

ศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ ดร.
วิจน
ิ ตน์ ภาณุ
พงศ์
ศ.ดร.อมรา
ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์

2554

ปูชนียบุคคลด ้านภาษาไทย

9

ภาษาศาสตร์

10

ภาษาศาสตร์

11

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

29-ก.ค.-54 ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น
พุทธศักราช 2554

12

ภาษาไทย

ผศ.ดร.พรทิพย์
พุกผาสุข

12-มิ.ย.-54

13

ภาษาไทย

ศ.กิตติคณ
ุ ดร.
กาญจนา นาค
สกุล

12-ส.ค.-54 คุณแม่ดเี ด่น

29-ก.ค.-54 เมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.ประจําปี
2553 สาขามนุษยศาสตร์
(ภาษาศาสตร์)

แม่ดเี ด่น

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ปูชนียบุคคลด ้าน
ภาษาไทย

หน่วยงานทีจ
่ ัด

เมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.
ประจําปี 2553 สาขา
มนุษยศาสตร์
(ภาษาศาสตร์)
ได ้รับรางวัลผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น
พุทธศักราช 2554
รางวัลแม่ดเี ด่น
ประเภทบุคคล

สกว.

คุณแม่ดเี ด่น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
สมาคมแม่ดเี ด่น
แห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย

ศิษย์ เก่าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 3 คน ได้ รับรางวัลระดับนานาชาติ 3 รายการ
ลําดับ ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

ปี ทจ
ี่ บ

1

ภาษาไทย

อ.ดร.ปรมินทร์
จารุวร

14-16 ต.ค.
53

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

7 ก.พ. 54

3

ภาษาตะวันตก

ศ.ดร. อําภา
โอตระกูล

มี.ค. 54

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ผลงานวิจัยดีเยีย
่ ม
แบบบรรยาย

2010 TRF-CHE-SCOPUS
Young Researcher Award
สาขา Humanities & Social
Sciences
ผู ้มีผลงานดีเด่นในด ้านการ
รางวัลเกียรติยศ
เขียนและการค ้นคว ้างานวิจัย เฉกอะหมัด กุมมี
เกีย
่ วกับท่านเฉกอะหมัด กุมมี ประจําปี พ.ศ.2554
รางวัลการแปลวรรณกรรม
ประจําปี ค.ศ. 2010

รางวัลการแปล
วรรณกรรม ประจําปี
ค.ศ. 2010

หน่วยงานทีจ
่ ัด
สกว.และ สกอ.
ร่วมกับ Scopus
ศูนย์วัฒนธรรมสถานเอ
อัครราชทูตฯ อิหร่าน
ร่วมกับ
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ประเทศออสเตรีย
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 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 62 คน
นิสิตได้ รับทุนไปต่ างประเทศ
ลําดับ

่ นิสต
ิ
ชือ

1

น.ส.กอบพร อา
สนิททอง

ระดับ
สาขาวิชา
้
ชัน
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4

2

น.ส.ตุลญาณ์
ตุลวรรธนะ

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4

3

นายนั ฐพงษ์ จิต
วงศ์

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4

4

น.ส.บุษรินทร์
อินทรน ้อย

ป.ตรี ภาษาจีน
ปี 4

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลจีน
(ภาคปลาย 53 - Beijing Language and Culture
ภาคต ้น 54) Universityสาธารณรัฐประชาชนจีน

5

น.ส.มิณตา
สิทธิธนั งกุล

ป.ตรี ภาษาจีน
ปี 4

6

นายนรุตม์ เจ ้า
สกุล

ป.ตรี ภาษาสเปน
ปี 4

7

น.ส.ปริสา ทัด
ศรี

ป.ตรี ภาษาสเปน
ปี 4

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 53 - Beijing Language and Culture
ภาคต ้น 54) University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ นไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 53 - Kyushu University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาคต ้น 54)
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 53 - Kanazawa University ประเทศ
ภาคต ้น 54) ญีป
่ น
ุ่

8

น.ส.ณั ฐชา
นพรัตน์สําราญ

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

9

น.ส.ปณิดา รัก
สัจ

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

10

น.ส.พรนั ชชา
ประทีปจินดา

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

11

น.ส.พุม
่ ข ้าว
ชลศรานนท์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

12

นาวสาวศรัณย์ธร
สุขศรี

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

13

น.ส.ศุกลรัตน์
สกุลวัชรินทร์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

14

น.ส.สิร ี ริว้
ไพบูลย์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

15

น.ส.อาภาพร
เรืองสุภาภิชาติ

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

16

น.ส.สุชาดา แจ ้ง
สว่าง

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

17

น.ส.อาภาพร
รุ ้งโรจน์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

ระยะเวลา

ประเภททุน

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
STEPS (Short-Term
(ภาคปลาย 53 - Saitama University ประเทศญีป
่ น
ุ่ Exchange
ภาคต ้น 54)
Program of Saitama
University)
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
JASSO (Japan Student
(ภาคปลาย 53 - Kumamoto Gakuen University Services Organization)
ภาคต ้น 54) ประเทศญีป
่ น
ุ่
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
JASSO (Japan Student
(ภาคปลาย 53 - Nagoya University ประเทศญีป
่ น
ุ่ Services Organization)
ภาคต ้น 54)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภาคปลาย 53
ภาคต ้น 54)
1 ปี
(ภาคปลาย 53
ภาคต ้น 54)
1 ปี
(ภาคปลาย 53
ภาคต ้น 54)
1 ปี
(ภาคปลาย 53
ภาคต ้น 54)
1 ปี
(ภาคปลาย 53
ภาคต ้น 54)
1 ปี
(ภาคปลาย 53
ภาคต ้น 54)

รัฐบาลจีน

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
JASSO (Japan Student
- Saitama University ประเทศญีป
่ น
ุ่ Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Hokkaido University
- Hokkaido University ประเทศ
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
- Osaka University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Hokkaido University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Osaka University ประเทศญีป
่ น
ุ่

Hokkaido University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
JLCC (Japanese
- Kyushu University ประเทศญีป
่ น
ุ่
Language and
Culture Course)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
(ภาคปลาย 53 - Tohoku University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาคต ้น 54)
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
(ภาคปลาย 53 - Kanazawa University ประเทศ
ภาคต ้น 54) ญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ Soka Soka University
(ภาคปลาย 53 - University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาคต ้น 54)
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Heiwa Nakajima
(ภาคปลาย 53 - Osaka University ประเทศญีป
่ น
ุ่
Foundation
ภาคต ้น 54)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
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ลําดับ

่ นิสต
ิ
ชือ

18

น.ส.ณฤดี โพธิ์
พิพัฒน์

ระดับ
สาขาวิชา
้
ชัน
ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

19

น.ส.ทรงศุภา
สัมมาทิตย์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

20

นายปิ ยภัทร โอ
สุวรรณ

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

24

น.ส.กรุณาพร
อ๊อกเกลีย
้ ง

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

25

น.ส.นพปภา
ยัญญะสิทธิ์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

26

ั ดิ์ ก ้ง
นายรักษ์ ศก
เส ้ง

ป.ตรี ศิลปการละคร
ปี 3

27

น.ส.อนั ญญา
ประดิษฐ์ทัศนีย ์

ป.ตรี ภาษาจีน
ปี 3

28

น.ส.ชัญญา
ธนพัฒน์

ป.ตรี ภาษาเยอรมัน
ปี 4

29

น.ส.วริษฐา อุน
่
จิตรเลิศ

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4

30

น.ส.พิชญา ปิ ย
จันทร์

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4

31

น.ส.พรพิไล
จิตต์แจ ้ง

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

32

่ ชู
น.ส.วีรยา ชืน
ธรรม

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Toyoeiwa University
2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

33

น.ส.อรณั ฐ บุญวิ
ริยลัย

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

34

น.ส.มาริตา ลือ
ชารัศมี

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4

1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)
1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)

35

น.ส.นั นทวัณ
หวังอุดมสุข

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Fukuoka Women's University
2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

36

น.ส.ปวรวรรณ
ประมุขกุล

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Fukuoka Women's University
2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

37

น.ส.รัญธิดา
อุทัยเฉลิม

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Fukuoka Women's University
2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

38

น.ส.ศิรรัตน์ ปุณ
กะบุตร

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Fukuoka Women's University
2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
(ภาคปลาย 53 ภาคต ้น 54)
1 ปี
(ภาคปลาย 53 ภาคต ้น 54)
1 ปี
(ภาคปลาย 53 ภาคต ้น 54)
1 เดือน
(27 ต.ค. - 2
ธ.ค. 53)
3 สัปดาห์
(6 ต.ค. - 17
พ.ย. 53)
1 เดือน
(3 - 30 ก.ค. 54)
2 สัปดาห์
(11 - 22 ก.ค.
54)
5 สัปดาห์
(29 ก.ค. - 5
ก.ย.54)
1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)
1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)
1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)

ประเภททุน

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Osaka University ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ Kyoto รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
Tohoku University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม ณ
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม ณ
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนศึกษา ณ Shanghai Theatre
Academy สาธารณรัฐประชาชน
จีน
เป็ นตัวแทนของประเทศไทยไป
แข่งขันภาษาจีน ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ทุนศึกษาภาษาเยอรมัน ณ
ประเทศเยอรมนี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Konkuk University ประเทศ
เกาหลีใต ้
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
National University of
Singapore ประเทศสิงคโปร์
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ Kyoto
Notre Dame University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kokushikan University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka Women's University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

The Japan Foundation
Japanese-Language
Institute, Kansai
The Japan Foundation
Japanese-Language
Institute, Kansai
Shanghai Summer
School Program2011
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
องค์การ DAAD
GKS(Global Korea
Scholarship)
ประเทศเกาหลีใต ้
Temasek Foundation
ประเทศสิงคโปร์
JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
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ลําดับ
39

40

41

42

43

44

ระดับ
สาขาวิชา
้
ชัน
น.ส.ญาณิศา คุ ้ม ป.ตรี ภาษาและ
วงศ์ด ี
ปี 4 วัฒนธรรม
(นานา
ชาติ)
นายวุฒไิ กร ไกร ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
วุฒอ
ิ นั นต์
ปี 3
่ นิสต
ิ
ชือ

น.ส.นราวัลลภ์
บุญญาภิสมภาร

ป.ตรี
ปี 3
(นานา
ชาติ)
น.ส.อรณิชา ชีรา ป.ตรี
นนท์
ปี 3
(นานา
ชาติ)
น.ส.มณฑินี โก
ป.ตรี
วิรฬ
ุ ห์สกุล
ปี 2
(นานา
ชาติ)
น.ส.ทิวาพร ใจ
ป.โท
ก ้อน
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม

ระยะเวลา

ประเภททุน

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ Keio JASSO (Japan Student
(ภาคต ้น -ปลาย University
Services Organization)
2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Ritsumeikan Asia Pacific
2554)
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Nanzan University ประเทศญีป
่ น
ุ่
2554)

APU (Ritsumeikan Asia
Pacific University)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Nanzan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ภาษาและ
วัฒนธรรม

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Nagoya University
(ภาคต ้น -ปลาย Nagoya University ประเทศญีป
่ น
ุ่ ประเทศญีป
่ น
ุ่
2554)

ภาษาและ
วัฒนธรรม

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Beijing Language and Culture
2554)
University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3 เดือน
ทุนทําวิจัยและเสนอผลงาน Asian
(15 พ.ค. - 31 Graduate Student Fellowship
ก.ค. 54 )
2011สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

รัฐบาลจีน

Asia Research Institute
(ARI) National University
of Singapore

45

น.ส.นิสารัตน์
ขันธโภค

ป.โท ประวัตศ
ิ าสตร์
ปี 3

3 เดือน
ทุนทําวิจัยและเสนอผลงาน Asian Asia Research Institute
(15 พ.ค. - 31 Graduate Student Fellowship
(ARI) National University
ก.ค. 54 )
2011สาธารณรัฐสิงคโปร์
of Singapore

46

น.ส.สิรม
ิ า บุตร
สิทธิวงศ์

ป.โท ประวัตศ
ิ าสตร์
ปี 3

3 เดือน
ทุนทําวิจัยและเสนอผลงาน Asian Asia Research Institute
(15 พ.ค. - 31 Graduate Student Fellowship
(ARI) National University
ก.ค. 54 )
2011สาธารณรัฐสิงคโปร์
of Singapore

47

น.ส.นั นทนา
อนั นต์โกศล

ป.โท ภาษาเยอรมัน
ปี 2

48

น.ส.ณิชา กลิน
่
ขจร

ป.เอก ภาษาศาสตร์
ปี 4

49

น.ส.นพภัสร์
เผดิมวงศ์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 3

50

นายวรุฒม์ เข็ม
ประสิทธิ์

ป.ตรี ปรัชญา
ปี 4

51

นายธนากร พา
ชยมัย

ป.ตรี ภูมศ
ิ าสตร์
ปี 4

52

น.ส.รุง่ ฤดี แดง
สูงเนิน

ป.ตรี ภาษาจีน
ปี 4

53

น.ส.ประภัสสร
จิตร แต่งตัง้ นิ
รันดร์

ป.ตรี ภาษาจีน
ปี 4

5 เดือน
ทุนไปศึกษาและค ้นคว ้าข ้อมูล
(ภาคปลาย 54) ประกอบการทําวิทยานิพนธ์ ณ
มหาวิทยาลัยซีเก ้น ประเทศ
เยอรมนี
6 เดือน
ทุนไปศึกษาวิจัย ณ Centre for
(ภาคปลาย 54) Translation Studies, School of
Moderm Languages and
Cultures, University of Leeds
สหราชอาณาจักร
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 54 - Osaka University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาคต ้น 55)
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 54 - Ryukoku University ประเทศ
ภาคต ้น 55) ญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 54 - Nagasaki University ประเทศ
ภาคต ้น 55) ญีป
่ น
ุ่

องค์การ DAAD

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 54 - Beijing Language and Culture
ภาคต ้น 55) University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 54 - Beijing Language and Culture
ภาคต ้น 55) University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

โครงการเครือข่ายเชิงกล
ยุทธ์เพือ
่ การผลิตและพัฒนา
อาจารย์ในสถาบัน
อุดมศึกษา (สกอ)
Heiwa Nakajima
Foundation
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Nagasaki University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลจีน
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ลําดับ

่ นิสต
ิ
ชือ

54

น.ส.กันต์กนิษฐ์
โพธิกจิ

ระดับ
สาขาวิชา
้
ชัน
ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

55

น.ส.เมขลา วัน
เพ็ญ

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

56

น.ส.อลิน
ลักขณาชัย

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

57

น.ส.ขวัญชนก
บริสท
ุ ธิ์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 3

58

น.ส.อาภากร
รุจรี ไพบูลย์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 3

59

น.ส.ชณิจนั นท์
บุญใจ

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

60

น.ส.เมธาวี
วินจ
ิ ฉั ย

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4

61

น.ส.พจมาศ ศุภ
ศิลป์

ป.ตรี ภาษาญีป
่ น
ุ่
ปี 4

62

น.ส.ปนั ดดา
รุง่ เรืองรัตนกุล

ป.โท การแปลและการ
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
ปี 2 ล่าม
(ภาคปลาย 54 - Nagoya University ประเทศ
ภาคต ้น 55) ญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
(ภาคปลาย 54
ภาคต ้น 55)
1 ปี
(ภาคปลาย 54
ภาคต ้น 55)
1 ปี
(ภาคปลาย 54
ภาคต ้น 55)
1 ปี
(ภาคปลาย 54
ภาคต ้น 55)
1 ปี
(ภาคปลาย 54
ภาคต ้น 55)
1 ปี
(ภาคปลาย 54
ภาคต ้น 55)
1 ปี
(ภาคปลาย 54
ภาคต ้น 55)

ประเภททุน

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
- Osaka University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
- Nagasaki University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
- Osaka University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
- Osaka Kyoiku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
- Waseda University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ Soka JASSO (Japan Student
- University ประเทศญีป
่ น
ุ่
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
JASSO (Japan Student
- Kanazawa University ประเทศ Services Organization)
ญีป
่ น
ุ่
ประเทศญีป
่ น
ุ่

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 54 - Hiroshima University ประเทศ
ภาคต ้น 55) ญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2554 นิสิตที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจาํ นวน 11 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที่ 7
และนิสิตรุ่ นที่ 4 จํานวน 3 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2553 รายละเอียดดังนี้
นายธิติ แจ่ มขจรเกียรติ
ภาควิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย 3.92
ได้ รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท - เอก สาขาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
นางสาววรางคณา เหมศุกล ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คะแนนเฉลี่ย 3.72
ปัจจุบัน : ทํางานที่ หนังสื อพิมพ์มติชน ตําแหน่ง บรรณาธิการ และกําลังวางแผนศึกษาต่อ
นางสาวสริตา พุ่มวิจิตร ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย 3.79
ปัจจุบัน : สอนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) และวางแผนศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 5 - รุ่ นที่ 7 มีจาํ นวนทั้งหมด 22 คน
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 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาเอก

45 รายการ
10 รายการ

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 45 รายการ
ลําด ับ

สาขาวิชา

1

ไทยศึกษา

2

ไทยศึกษา

3

บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์
ประวัตศ
ิ าสตร์

่ -นามสกุล /
ชือ
การ
่ บทความ
่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
ชือ
่ งประชุม
เลขประจําต ัว
เผยแพร่
rd
นางฮร็อน สเตอร์ The sense of place in
นานาชาติ The 3 Thai Studies and
ลอกดอตตีร ์
Southeast Asian Studies
kampoons bontawee's novel a
(518 03160 22) child of the northeast
Graduate Symposium วันที่ 2324 พฤษภาคม 2554
THE MEDITATION SYSTEM OF
นายแพททริค
นานาชาติ New research on Buddhism and
THE SUPREME PATRIARCH SUK
ออง เป เหวิน
Thai Studies: The Third
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นางสาวชุตม
ิ าส
บุญหนุน
(518 01225 22)
นางสาววรธิดา
วรทิศ
(518 01976 22)
นางสาวศรีไพร
โชติจริ วัฒนา
(508 02122 22)
นางสาวอรวรรณ
เป้ าจัตรุ ัส
(518 02387 22)
นายปรีด ี ปลืม
้
สําราญกิจ
(518 01603 22)
นางสาวธิยารัช
พูนพิพัฒน์

ความร่วมมือระหว่างห ้องสมุดและ
พิพธิ ภัณฑ์ในสังกัดเดียวกัน

ระดับชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี่ 31
ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม 2554)

การดําเนินงานห ้องสมุดดนตรี

ระดับชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี่ 31
ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554)

การจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ใน ระดับชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี่ 31
ห ้องสมุด มหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม 2554)
การจัดบริการเสนอแนะ
ระดับชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี่ 31
ทรัพยากรสารนิเทศในห ้องสมุด
ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม 2554)
มหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นของผู ้ดูแลเว็บไซต์
ระดับชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี่ 31
หน่วยงานภาครัฐทีม
่ ต
ี อ
่ ความ
ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554)
สามารถในการเข ้าถึงได ้ทางเว็บ
ั เครือข่ายการค ้า และวีระ
ศรีวช
ิ ย
ระดับชาติ งานนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการ
"Srivijaya, Trade-Networks, and
บุรษ
ุ : อินโดนิเซียศึกษาในประเทศ
Heroes: Indonesian Studies in
ไทย
Thailand" จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และสถานกงสุลอินโดนีเซีย
ประจําจังหวัดสงขลา วันที่ 22-26
พฤศจิกายน 2553

9

ประวัตศ
ิ าสตร์

10 ประวัตศ
ิ าสตร์

นายอริญชย์ วรรณ ความรู ้เรือ
่ งอีสานในงานเขียนของ ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศรี
้ นํ าสยามในรัชสมัย
ชาติ
ชนชัน
นครินทร วิโรฒวิชาการ" ครัง้ ที่ 5
วันที่ 18 มีนาคม 2554
(508 02437 22) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั , นํ าเสนอ: อาคารบริการ
มล.ปิ่ น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ั เครือข่ายการค ้า และ
ว่าที่ ร.ต.นพปฏล ศรีวช
ิ ย
ระดับชาติ งานนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการ
"Srivijaya, Trade-Networks, and
กิจไพบูลทวี
วีรบุรษ
ุ :อินโดนีเซียศึกษาใน
Heroes: Indonesian Studies in
(508 01539 22) ประเทศไทย

Thailand" จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และสถานกงสุลอินโดนีเซีย
ประจําจังหวัดสงขลา 22-26 พ.ย. 2553

11 ปรัชญา

นายเฉลิมวุฒ ิ
วิจต
ิ ร
(508 01173 22)

12 ปรัชญา

นายชญานิน
้ ธุ์
นุ ้ยสิน
(508 01180 22)
นายพิชญพงศ์
ทรัพยสิทธิ
(508 01872 22)

13 ปรัชญา

ึ ษา
ระดับชาติ วารสารพุทธศาสน์ศก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปี่ ท ี่
19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน
2555)
ข ้อเสนอเรือ
่ งการบรรลุชวี ต
ิ ทีด
่ ใี น ระดับชาติ วารสารสมาคมปรัชญา และศาสนา
รัฐอนุดมคติในกรอบความคิดของ
แห่งประเทศไทย ปี ท ี่ 3 ฉบับที่ 2
อริสโตเติล
พ.ศ. 2551
(ญาณวิทยาชาติพันธุ:์ แนวทางใน ระดับชาติ วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การหาข ้อสรุปในทางปรัชญาโดย
ศิลปากร ปี ท ี่ 32 (2553) ฉบับที่ 1
ปรัชญาเชิงทดลอง)
สถานะทางจริยธรรมของสัตว์ใน
ทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท
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14 ปรัชญา
15 ปรัชญา
ึ ษา
16 พุทธศาสน์ศก
ึ ษา
17 พุทธศาสน์ศก

ึ ษา
18 พุทธศาสน์ศก

ึ ษา
19 พุทธศาสน์ศก
ึ ษา
20 พุทธศาสน์ศก

21 ภาษาจีน
22 ภาษาญีป
่ น
ุ่

23 ภาษาไทย
24 ภาษาไทย

25 ภาษาไทย

26 ภาษาไทย
27 ภาษาไทย
28 ภาษาไทย

่ -นามสกุล /
ชือ
เลขประจําต ัว
ิ ธิ์
นายวิสท
ตออํานวย
(508 02100 22)
นายอุทัช
เกสรวิบล
ู ย์
(508 02466 22)
นางสาวสุชาดา
วสุธาร
(508 02283 22)
นางสาวอชิรพจณิ
ชา พลายนาค
(508 02357 22)

มโนทัศน์ ซู่ ในจริยศาสตร์ของ
ขงจือ
่

การ
่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ งประชุม
เผยแพร่
ระดับชาติ วารสารธรรมศาสตร์ ปี่ ท ี่ 30 พ.ศ.
2554

อัตตาณั ตใิ นความสัมพันธ์: บท
วิเคราะห์ไจ๋หว่อในปรัชญาขงจือ
่

ระดับชาติ วารสารธรรมศาสตร์ ปี่ ท ี่ 30 พ.ศ.
2554

่ บทความ
ชือ

่ เรือ
ความเชือ
่ งการแก ้กรรมใน
สังคมไทยปั จจุบัน

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปี ท ี่
7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
2554
ึ ษา
การใช ้โหราศาสตร์เป็ นวิถท
ี างใน ระดับชาติ วารสารพุทธศาสน์ศก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปี ท ี่
19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2555)
ึ ษา
นายภูวมินทร์ วาด การสถาปนาธรรมยุตก
ิ นิกายของวชิ ระดับชาติ วารสารพุทธศาสน์ศก
เขียน
รญาณภิกษุ ปั ญหาเรือ
่ งสังฆเภท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปี ที่
(508 01930 22)
19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2555)
นายเรอีอจ
ี ิ โฮริอ ิ การศึกษาเปรียบเทียบสุตตนิบาต ระดับชาติ THE CHULALONGKORN
(508 01981 22) กับสัทธรรมปุณฑริกสูตร
JOURNAL OF BUDDHIST
STUDIES
ึ ษา
พระมหาปฏิจจธรรม การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ระดับชาติ วารสารพุทธศาสน์ศก
เพิม
่ พิทยางกูร
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปี ท ี่
(508 01109 22)
19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน
2555)
นางสาวสุธม
ิ า โพธิ์ จาก"เฟิ งเฉินเหยีย
่ นอี"้ สู่ "ห ้อง
ระดับชาติ การประชุมวิชาการและเสนอ
เงิน
สิน" :การศึกษาวิเคราะห์การแปล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
(518 02284 22) วรรณกรรมจีน
ครัง้ ที่ 20 ประจําปี 2553
ิ ซ
นางสาวณั ฎฐิกา
บุรษ
ุ ในทัศนะของมิชท
์ น
ุ ะ โนะ
ระดับชาติ เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
กอบสิรส
ิ วัสดิ์
ฮะฮะ ผู ้เขียนบันทึก เรือ
่ งคะเงะโร
ระดับชาติ เครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษาใน
(508 01299 22) นิกกิ
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 3 มนุษยศาสตร์
และการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ก.ย. 2553
นางสาวจตุพร
ทานธัมม์เวสสันตระ มิใช่จะทาน ระดับชาติ วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 40
เพชรบูรณ์
แต่ "ธัมม์" เวสสันตระ
ฉบับที่ 1
(508 01144 22)
นางสาวณั ฐพร
ตัวละครผู ้ช่วยเหลือในละครจักรๆ ระดับชาติ มนุษย์ศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัต
ไข่มก
ุ
วงศ์ๆทางโทรทัศน์เรือ
่ ง ตุก
๊ ตาทอง
แห่งองค์ความรู ้กับพหุลก
ั ษณทาง
(528 01312 22)
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วันที1
่ 8-19 ส.ค.2554
นางสาวภัทราภรณ์ การดํารงอยูข
่ องพิธบ
ี ช
ู าเสา
ระดับชาติ วารสารไทยศึกษา ฉบับเดือน
่
จินดาวงค์
อินทขีล: การผสมผสานความเชือ
กุมภาพันธ์ -กรกฎาคม 2555
(518 01793 22) ดัง้ เดิมและพุทธศาสนาในพิธก
ี รรม
ปั จจุบน
ั
นางสาวยมลภัทร มโนอุปลักษณ์ความตายทีส
่ ะท ้อน ระดับชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉ.
ภัทรคุปต์
ผ่านถ ้อยคําอุปลักษณ์ในหนั งสือ
27 (ธันวาคม 2553)
(508 01946 22) ธรรมะ
นางสาววกุล มิตร โหราศาสตร์ ในมหาชาติไทลือ
้
ระดับชาติ วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2 ปี ท ี่
พระพันธ์
39
(508 02007 22)
่ และพิธก
ความเชือ
ี รรมเกีย
่ วกับผีอารักษ์ ระดับชาติ วารสารไทยศึกษา ฉบับเดือน
นางสาวอัมพิกา
บ ้านในชุมชนไทลือ
้ บ ้านไม ้ลุงขน
ยะคําป้ อ
กุมภาพันธ์ -กรกฎาคม 2555
(518 02393 22) อําเภอแม่สาย จ.เชียงราย: การสืบทอด
และพลวัตภายใต ้บริบทใหม่

29 ภาษาไทย
30 ภาษาไทย

นายธีระ
บุษบกแก ้ว
(508 01500 22)
นายนิตพ
ิ งศ์
พิเชฐพันธุ์
(508 01619 22)

กลวิธท
ี างภาษากับการนํ าเสนออัต ระดับชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉ.
ลักษณ์ของตนเองโดยกลุม
่ เกย์
27 (ธันวาคม 2553)
ออนไลน์
กลวิธท
ี างภาษาในการนํ าเสนอ
ระดับชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉ.
ความคิดเกีย
่ วกับ "ไทย" และ
27 (ธันวาคม 2553)
"เขมร" ในวาทกรรมเหตุการณ์
พิพาทเขาพระวิหาร พ.ศ. 2551
จากหนั งสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

93
ลําด ับ

สาขาวิชา

31 ภาษาไทย
32 ภาษาไทย
33 ภาษาไทย
34 ภาษาไทย

35 ภาษาบาลีและ
สันสกฤต
36

ภาษาฝรั่งเศส

37 ภาษาเยอรมัน

38 ภาษาศาสตร์

39 ภาษาศาสตร์
40 ภาษาศาสตร์

41 ภาษาศาสตร์
42 วรรณคดีเปรีบบ
เทียบ
43 วรรณคดีเปรีบบ
เทียบ

44 วรรณคดีเปรีบบ
เทียบ

45 วรรณคดีเปรีบบ
เทียบ

่ -นามสกุล /
ชือ
เลขประจําต ัว
นายพิเภก
เมืองหลวง
(518 01706 22)
นายวุฒน
ิ ันท์ แก ้ว
จันทร์เกตุ
(518 02100 22)
นายสุรเชษฐ์
ิ พงศ์เผ่า
พิชต
(508 02328 22)
เรืออากาศโทหญิง
พริมรตา
จันทร
โชติกล
ุ
(508 01837 22)
นางสาวละอองดาว
นนทะสร
(508 01998 22)
นางสาวชลิดา
เวชยาปกรณ์
(508 01247 22)
นายอรรถพล
เตชะพันธุ์
(508 02408 22)

การ
่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ งประชุม
เผยแพร่
่ ันขันธ์:
งานบุญแปดหมืน
่ สีพ
นานาชาติ วารสารไทยศึกษา ฉบับเดือน
สัญลักษณ์ในพิธก
ี รรมประดิษฐ์จาก
กุมภาพันธ์ -กรกฎาคม 2555
คัมภีรใ์ บลาน
การนํ าเสนอรูปลักษณ์ผู ้ชายผ่าน ระดับชาติ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
กลวิธทางภาษาในวาทกรรม
สังคมศาสตร์ปีท ี่ 33 ฉบับที่ 1
โฆษณา
พ.ศ.2555
"มโนอุปลักษณ์ชวี ต
ิ ทีส
่ ะท ้อนผ่าน ระดับชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉ.
ถ ้อยคําอุปลักษณ์ในหนั งสือแนะนํ า
27 (ธันวาคม 2553)
การดําเนินชีวต
ิ "
หนุมานในหนั งสือการ์ตน
ู ไทย
ระดับชาติ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉ.
ปั จจุบน
ั
27 (ธันวาคม 2553)
"หนุ
มานในหนั งสือการ์ตน
ู ไทยปั จจุบน
ั "
่ บทความ
ชือ

อุทานวรรสันสกฤตและธรรมบท
บาลี: การศึกษาเปรียบเทียบ

-

วารสารจดหมายข่าวสหธรรมิก
ฉบับปี ท ี่ 107 ( มิถน
ุ ายนกรกฎาคม 2554)
ดง ฌวง ของโมลิแยร์: รักเสียให ้ ระดับชาติ วรรณกรรมฝรั่งเศสศตวรรษที่ 17
ตาย
อ่านถูกแล ้วก็อา่ นใหม่ได ้ วันที่ 12
ก.พ. 2554
Vaterbilder in Peter Härtlings
ระดับชาติ วารสารวิชาการ TDLV-Forum
Nachgetragene Liebe, Christoph
ของสมาคมครูภาษาเยอรมันใน
Meckels Suchbild. Über meinen
ประเทศไทย ฉบับที่ 14 ประจําปี
Vater und Elisabeth Plessens
2554/2011 วันที่ 28 กุมภาพันธ์
Mitteilung an den Adel.
2553
นางสาวฉั ตรียา
"พฤติกรรค่าความถีม
่ ล
ู ฐานของสระ ระดับชาติ วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 40 ฉบับ
ชูรัตน์
เสียงก ้องธรรมดาและสระเสียงก ้อง
ที่ 1
(508 01167 22) ตํา่ ทุ ้มในภาษาญัฮกุร (ชวนบท) ใน
คําพูดของผู ้พูดกลุม
่ อายุมากและ
กลุม
่ อายุน ้อย"
้ สาย
นางสาวพิมพ์ชนา การธํารงภาษาของคนไทยเชือ
วารสารวิชาการของคณะ
พาณิชย์กล
ุ
มอญบางขันหมากจังหวัดลพบุร ี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(528 01816 22)
กันยายน 2555
่ เฉพาะภาษาไทย
นางสาวศศิวม
ิ ล
การรู ้จําชือ
ระดับชาติ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
่ บุคคล สถานที่ และ
กาลันสีมา
การศึกษาชือ
บัณฑิตศึกษา
(508 02139 22) องค์กร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 2
วันที่ 26 มิถน
ุ ายน 2553
ั สกฤตในภาษา ระดับชาติ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นายฑีฆายุ
คํายืมภาษาบาลีสน
เจียมจวนขาว
มอญ
อุบลราชธานี ปี ท ี่ 7 ฉบับที1
่
(508 01282 22)
(มกราคม - มิถน
ุ ายน 2554)
นายวรพล
การเมือง ประวัตศ
ิ าสตร์ สตรี:
ระดับชาติ การประชุมวิชาการ
ผสมทรัพย์
ภาพลักษณ์จักรพรรดินซ
ี ส
ู ใี นนว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
(518 01982 22) นิยาย เรือ
่ ง เอ็มเพรส ออร์คด
ิ และ
เขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 7 ระหว่าง
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2553
เดอะ ลาสท์ เอ็มเพรส
นางสาวรัญวรัชญ์
- Khun Yai Sai Diew and
นานาชาติ - การประชุมวิชาการนานาชาติและ
พูลศรี
www.grandma.com: Senior
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 2
Women in the Globalized Age.
วันที่ 28 สิงหาคม 2553
- วารสารของคณะวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต วันที่ 1 เมษายน 2553
นางสาวรัตนาภรณ์ การวิพากษ์ การเมืองและสังคมจีน ระดับชาติ ประชุมวิชาการเพือ
่ นํ าเสนอ
เหล่ายยิง่ เจริญ
ยุคสงครามต่อต ้านญีป
่ นใน
ุ่
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้
(508 01975 22) วรรณกรรมเรือ
่ ง FAREWELL TO
ที่ 7 อาคารปิ ยมหาราช
MY CONCUBINE (1993) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่
19 มีนาคม 2554
LILIAN LEE และ RED
SORGHUM (1993) ของMO YAN
นายปราโมทย์
กวีนพ
ิ นธ์วา่ ด ้วยกวีนพ
ิ นธ์ ในกวี
ระดับชาติ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
ระวิน
นิพนธ์ไทยร่วมสมัย
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 20
(508 01705 22)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2554
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ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 10 รายการ
ลําดับ

สาขาวิชา

่ -นามสกุล /
ชือ
เลขประจําตัว
นางมาลินี คุ ้ม
สุภา
(498 09279 22)

่ บทความ
ชือ

1

ไทยศึกษา

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

3

ภาษาไทย

4

ภาษาไทย

นางสาวอัญชบี
ภูผ
่ ะกา
(498 09160 22)

5

ภาษาไทย

นายสุรชัย ชินบุตร
(498 09130 22)

6

ภาษาและ
วรรณคดี
ฝรั่งเศส

นางนุชนาฏ
สมรรถการอักษรกิจ
(468 09093 22)

กายและพืน
้ ทีใ่ นบทละครของซา
มูแอล เบ็คเก็ต

7

ภาษาศาสตร์

นางสาวเพ็ญนภา
คล ้ายสิงห์โต
(498 09096 22)

8

ภาษาศาสตร์

9

ภาษาศาสตร์

นางสาวอภิญญา
สร ้อยธุหรํ่า
(498 09153 22)
นางสุกญ
ั ญา
สุวท
ิ ยะรัตน์
(498 09118 22)

10

ภาษาศาสตร์

Thai gender ideology A view
from representation of social
actors in Thai crime news
headlines.
้ ถานะ
"จะ" ในฐานะคําบ่งชีส
เหตุการณ์ทไี่ ม่ได ้เกิดจริง
(irrealis marker) ในภาษาไทย
ภาษาในกฎหมายลักษณะอาญา
กับ ประมวลกฎหมายอาญา:
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่าง
สมัย
ช่วงเวลาเริม
่ เสียงก ้องของ
พยัญชนะกักในภาษาไทย
มาตรฐานสําเนียงใต ้และ
ภาษาไทยมาตรฐาน

นางเนือ
้ อ่อน
ขรัวทองเขียว
(498 09067 22)
นางสาวนํ้ ามน
อยูอ
่ น
ิ ทร์
(498 09050 22)

นายตามใจ
อวิรท
ุ ธิโยธิน
(498 09038 22)

Changing Bangkok 1855 1909: The Effects of
European Settlers and Their
Subjects
บทบาทของสิง่ พิมพ์ในการรวม
ล ้านนาเข ้าเป็ นส่วนหนึง่ ของรัฐ
สยาม
่ และ
การดํารงอยูข
่ องความเชือ
พิธก
ี รรมเกีย
่ วกับข ้าวใน
ึ ษา
สังคมไทยปั จจุบัน: กรณีศก
หมูบ
่ ้านดอนโพธิ์ ตําบลชายนา
อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั : วรรณคดีกบ
ั การสร ้าง
ชาติ
ิ ธิข
การสืบทอดอํานาจศักดิส
์ ท
์ อง
หมอเหยาและอัตลักษณ์ของผู ้
ไทในพิธเี หยาเลีย
้ งผี:
ึ ษาตําบลในนยาง อําเภอ
กรณีศก
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

การ
่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ งประชุม
เผยแพร่
ระดับ
RianThai, Vol:2010
นานาชาติ
ระดับชาติ วารสารไทยศึกษา ปี ท ี่ 7 ฉบับที่
1 (ก.พ. - ก.ค 2554)
ระดับ
Manusya Special Issue No. 19
นานาชาติ "Persistence of the Ritual of
Calling the Khwan of the Rice
Goddess in Don Pho Village,
Tambon Chaina, Amphoe Sena,
Ayutthaya"
ระดับ
RianThai: International Journal
นานาชาติ of Thai 3/2010 "Klong Phap
Phrarajaphougsawadarn in
King Chulalongkorn: Narrative
of the Nation's History"
ระดับ
Manusya Special Issue No. 19
นานาชาติ "Sacred Power Transmission
and the Network of Phu Thai
Folk Healers at Tambon Non
Yang, Nongsung District,
Mukdahan Province"
ระดับ
Manusya Regular Issue Volume
นานาชาติ 14 Number 2. "Body and Space
for Evasion in the Theatre of
Samuel Beckett"
ระดับ
วารสาร Manusya.
นานาชาติ
ระดับชาติ วารสารมนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ฉบับปี ท ี่ 33 (เมษายน 2554)
ระดับชาติ วารสารนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ตุลาคม 2554)
ระดับชาติ วารสารภาษาและวัฒนธรรม 30 (1)
2554
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2.2.3 ดานกิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 17 ครั้ง
ระดับชาติ
8 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
72 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 239 กิจกรรม
การจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติ 8 ครั้ง
ลําดับ

ภาควิชา

1

ฝ่ ายวิจัย

2

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

3

4

ศูนย์คติชนวิทยา
ร่วมกับศูนย์
สารนิเทศ คณะ
อักษรศาสตร์+ฝ่ าย
วิจัย
ศูนย์คติชนวิทยา
ร่วมกับสถาบันไทย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

5

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

6

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

7

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

8

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
จัดการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้าน
ภาษาศาสตร์ปริชานและแบบ
ลักษณ์ภาษา ครัง้ ที่ 5
จัดการสัมมนาทางวิชาการ “35
ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-เวียดนาม”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวมผู ้เข ้าร่วม

19-21 ส.ค. 54 ณ
White@Sea Resort จ.
ระยอง
พ. 24 ส.ค. 54 เวลา 13.00
– 20.00 น.ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 60

100

จัดงานสัมมนาเรือ
่ ง หนั งสือหา
ยากทรงคุณค่า: ห ้องสมุดดิจท
ิ ัล
กับการให ้บริการอย่างยั่งยืน

8-9 ส.ค.54 ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาฯ

จัดงานสัมมนาวรรณกรรมท ้องถิน
่
ศึกษา – ไทศึกษา เนือ
่ งใน
โอกาสฉลองวาระ 72 ปี
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ประคอง
นิมมานเหมินท์ “ด ้วยสองมือ
ประคองครรลองไทย”

ศ. 9 ก.ย. 54 เวลา 08.0016.00 น. ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผู ้เสนอผลงาน
ไทย-จุฬา 1
่ ๆ6
ไทย-อืน
มีผู ้เข ้าร่วม 130 คน
อาจารย์ 3 คน
หน่วยงานอืน
่ 9 คน
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 27
นิสต
ิ ป.เอก 28
นิสต
อาจารย์ 22
บุคคลภายนอก 52

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ไทย-จุฬา 3
ไทย-อืน
่ ๆ3
่ มโยงเมืองและชนบทเพือ
ิ ป.โท 15
่ 11 พ.ย.53 8.30-16.00 น. นิสต
"การเชือ
ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ "ี (ครัง้ ที1
่ ) "การ ห ้อง 105 อาคาร มหา
อาจารย์ 10
สร ้างภาพจําลองเพือ
่ ความเป็ นอยู่ จุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ
บุคคลภายนอก 100
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
ทีด
่ "ี
มีศษ
่ มโยงเมืองและชนบท
ิ ป.ตรี 10
"การเชือ
30 พ.ย.53 9.00-16.00 น. นิสต
ิ ป.โท 10
เพือ
่ ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ "ี (ครัง้ ที2
่ )
ห ้อง 105 อาคารมหา
นิสต
"การพัฒนาทีย
่ ั่งยืนและ
จุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ
อาจารย์ 10
สิง่ แวดล ้อมจะเป็ นจริงได ้
บุคคลภายนอก 150
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
อย่างไร"
มีศษ
ิ ป.โท 10
การประชุมวิชาการ"กายกับใจ .
19 มี.ค.54 9.00-17.00 น. นิสต
ิ ป.เอก 2
จิตวิญญาณ.ปรัชญาจีน. พุทธ
ห ้อง 105 อาคารมหา
นิสต
ภิเษก.วิถธ
ี รรมชาติ"
จุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 130
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.โท 4
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง “การบริการ
23 พ.ย. 53 ณ ห ้อง 303
นิสต
สารสนเทศรูปแบบใหม่” (New
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
บุคลากร 16
Technology and Best
บุคคลภายนอก 42
Practice in Library Services)

142

149

125

180

144

62
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การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
ลําดับ

ภาควิชา

1

ประวัตศ
ิ าสตร์

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

3

ฝ่ ายวิรัชกิจ

4

ฝ่ ายวิรัชกิจ

5

6

7

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ศูนย์การแปลฯ

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
นานาชาติ เรือ
่ ง "Sites of
Modernity: Asian Cities and
their Evolution through
Trade, Colonialism, and
Nationalism" ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์รว่ มกับ สํานั กงาน
คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติและ
เครือข่ายจุฬานานาชาติ
การจัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
เรือ
่ ง "งานวิจัยแหวกแนวใน
การศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้""Pioneering
Research in Southeast Asian
Historical Studies" โดย
Dr.Craig J.Reynolds
การประชุมนานาชาติ "Uncover
the past:The 19th Century
Royal Siamese maps and
Ancient Trade Routes"
ประชุมวิชาการนานาชาติ
Chulalongkorn International
Conference of Oriental
Studies (CHICOS)

การประชุมนานาชาติประจําปี ของ
สมาคมอักษรศาสตร์ เยอรมันเชิง
วัฒนธรรม (Society for
intercultural Germanistik GiG)
ภายใต ้หัวข ้อ Intercultural
Determining of “Space” in
Text and Film (จัดร่วมกับ
กระทรวงต่างประเทศ เครือข่าย
จุฬาฯ นานาชาติ ศูนย์ยโุ รปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด ้วยความร่วมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตเยอรมัน ออสเตรีย
และสวิตเซอร์แลนด์ สถาบันเกอ
เธ่)
ประชุมวิชาการนานาชาติด ้าน
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย
2553 : The International
Symposium on Japanese
Studies 2010: JST 2010
ประชุมวิชาการนานาชาติด ้าน
การแปลและการล่าม ครัง้ ที่ 1
หัวข ้อ “การแปลและการล่ามใน
ยุคพหุภาษา”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวมผู ้เข ้าร่วม

20 ก.ค. 54 เวล 16.0018.00 น. ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
และ
21-22 ก.ค. เวลา
09.00-16.30 น. ห ้อง
707

ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก22

42

1-2 ส.ค. 54 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 5

36

28 ต.ค.53 ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาฯ

54
ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ต่างชาติ 4
ไทย-จุฬา 2
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 28

60

23-25 พ.ย. 53 ห ้อง
105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

11 – 14 ส.ค. 54 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
12-13 ส.ค. 54 ห ้อง
401/11, 16, 17, 18

26 ต.ค. 53 ห ้อง 303304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร

1-3 พ.ย. 53 ณ โรงแรม
อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ต่างชาติ 24
ไทย-จุฬา 11
ไทย-อืน
่ 2
เข ้าร่วมประมาณ 80
คน

31

42

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ไทย-จุฬา 1
ไทย-อืน
่ ๆ3
ต่างชาติ 38

300
ผู ้นํ าเสนอผลงาน
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 15
(คนไทย 3
ชาวต่างชาติ 12)
ิ ป.โท 34
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 40
บุคคลภายนอก 106
ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 4
ไทย-จุฬา 1
ไทย-อืน
่ ๆ1

321

181

97
ลําดับ
8

ภาควิชา
ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
International Conference on
Japan-Thai Cross-Cultural
Perspectives

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก12
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 8
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

17 ธ.ค.53 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

รวมผู ้เข ้าร่วม
55

ผู ้เสนอผลงาน
ต่างชาติ 8
ไทย-จุฬา 1
9

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา ร่วมกับ
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3 "The 3 rd
International Conference on
Literature and Comparative
Literature : Literary Studies
And Globalization"

25-26 ก.ค.54
09.00-16.00 น. ห ้อง
304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร

156

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 5
ไทย-จุฬา 2
ไทย-อืน
่ ๆ2
ิ บัณฑิตศึกษา 5
นิสต
(เป็ นศิษย์เก่า 3 คน)

การการจัดประชุมวิชาการอืน่ ๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สั มมนา
่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
งานเสวนา เรือ
่ งแมลงในสวนหลัง
บ ้าน(รายวิชา 2206353 เสวนา
บรรณาธิการ)

ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 13
นิสต
อาจารย์ 62
บุคคลภายนอก 63

72 กิจกรรม

ลําดับ

ภาควิชา

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวมผู ้เข ้าร่วม

1

บรรณารักษศาสตร์

7 ม.ค.54 ห ้อง 304
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 10
ิ ป.ตรี 12
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 10
ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 30
ิ 12
นิสต
อาจารย์ 8

38

2

บรรณารักษศาสตร์

งานเสวนา เรือ
่ งจิตวิญญาณของ
คนทําหนั งสือ (รายวิชา 2206353
เสวนาบรรณาธิการ)

28 ม.ค.54 ห ้อง 504
อาคารบรมราชกุมารี

3

บรรณารักษศาสตร์

งานเสวนา เรือ
่ งทําหนั งสือให ้ดี
(รายวิชา 2206353 เสวนา
บรรณาธิการ)

15 ก.พ. 54 ณ ห ้อง
401/18 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

4

ประวัตศ
ิ าสตร์

5

ประวัตศ
ิ าสตร์

6

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปี
การศึกษา 2553
จัดประชุมสัมมนาเรือ
่ ง History,
Re-presentation and the
State:Banknotes and
Nationhood
จัดการบรรยาย"เอเชียใต ้ศึกษา"

15 , 19 พ.ย. 53 ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี
31 ม.ค. 54 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมราช
กุมารี
1-2 ก.พ. 54 เวลา
9.00-16.00 ห ้อง
401/18 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

7

ปรัชญา

การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง
Reconstructing Nibbana as a
Social Ideal

25 ม.ค. 54 เวลา
13.00 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

ิ 15
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.โท 16
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 33
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ 20
นิสต
อาจารย์ 4

33

58

20
35

62

24

98
ลําดับ

ภาควิชา

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง เวทนา :
Buddhist Psychology of
Feelings
อาศรมวิจัย "Humanities in the
Asian Context: Esoteric by
Nature and Applied by
Demand/Design"
ั พันธ์
อาศรมวิจัย หัวข ้อ “ปฏิสม
หลากวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ, ปี นัง
และ ย่างกุ ้ง ยุคต ้นศตวรรษที่ 20”
(Shared Spaces: Cosmopolitan
Interactions in early 20th
century Bangkok, Penang and
Rangoon)
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง “"Writing for
Diogenes"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

1 ก.พ. 54 เวลา
13.30 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
พฤ. 18 พ.ย. 53 เวลา
12.00-13:30 น. ห ้อง
ประชุม 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
16 ธ.ค. 53 เวลา
12:00-13:30 น. ห ้อง
้ 4
ประชุม 401/17 ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 20
นิสต
อาจารย์ 4

24

ิ 15
นิสต
อาจารย์ 15

30

อาจารย์ 21
บุคคลภายนอก 10

31

อาจารย์ 18
บุคคลภายนอก 10

28

อาจารย์ 14

14

อาจารย์ 24
บุคลากร 25

49

6 ม.ค. 54 เวลา
13.30-15.30 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

นิสต ปี 3และ 4 13
คน

13

ิ 6
นิสต
อาจารย์ 52
บุคคลภายนอก 1

59

ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.ตรี 21
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ

25

20

20

8

ปรัชญา

9

ฝ่ ายวิจัย

10

ฝ่ ายวิจัย

11

ฝ่ ายวิจัย

12

ฝ่ ายวิจัย

บรรยายพิเศษเรือ
่ ง "การเตรียม
่ ระชาคมอาเซียน
ความพร ้อมเข ้าสูป
ในปี ค.ศ. 2015"

13

ฝ่ ายวิจัย

14

ฝ่ ายวิรัชกิจ

15

ฝ่ ายวิรัชกิจ

โครงการอาศรมวิจัย เรือ
่ ง
"การบริหารทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกให ้คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ"
-คําแนะนํ าในการตัง้ งบประมาณใน
โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก
-แนวทางการดําเนินการเรือ
่ งการเงิน
อย่างถูกระเบียบ ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพเมือ
่ ท่านได ้รับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
-การยืมเงินทดรองจ่าย 2 แบบ
-ข ้อควรรู ้เกีย
่ วกับภาษี สําหรับนั กวิจัย
้ ของและการจ ้างคนใน
-การซือ
โครงการวิจัย
การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง “โอกาสใน
การศึกษา การขอทุนและการใช ้
ชีวต
ิ ในประเทศนอร์เวย์” ให ้แก่
ิ ทีม
กลุม
่ นิสต
่ ค
ี วามสนใจ ไปศึกษา
และทํางานในประเทศนอร์เวย์
การบรรยายพิเศษเรือ
่ งทุนและ
การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

16

ภาษาตะวันตก

บรรยายพิเศษเรือ
่ ง "การแปลตัว
บททางพุทธศาสนา : ข ้อคิดบาง
ประการ"

28 ม.ค. 54 เวลา
14.00-16.00 น. ณ
ห ้อง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
อ. 9 ส.ค. 54 /อาคาร
บรมราชกุมารี คณะ
อักษรศาสตร์

17

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

สัมมนา"ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส ประจําปี 2553" เรือ
่ ง
“Sémantique de l’espace”

15-17 พ.ย. 53 ณ
ห ้องประชุม 707
อาคารบรมราชกุมารี

18

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

บรรยายพิเศษเรือ
่ ง “กึง่ ศตวรรษ
มายาคติ ของโรล็องด์ บาร์ตส์”

19

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

การสัมมนาในหัวข ้อเรือ
่ งเกีย
่ วกับ
การสอนวรรณคดีเยอรมัน โดย
่ วชาญจากเยอรมัน
ผู ้เชีย
(Prof.Berbeli Wanning)

พฤ. 28 ก.ค. 54 เวลา
12.00 – 13.00 ณ
ห ้อง 404 อาคารบรมฯ
1-31 ส.ค.54

3 ก.พ. 54 เวลา
12:00-13:30 น. ห ้อง
้ 6
ประชุม 601/17 ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
อ. 29 มี.ค. 54
10.00-12.00 น.
ห ้องประชุม 707
อาคารบรมราชกุมารี
4 ส.ค. 54
เวลา 12:00-14:00 น.
ณ ห ้องประชุม
501/21 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

รวมผู ้เข ้าร่วม

57

1

99
ลําดับ

ภาควิชา

20

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

21

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

22

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

23

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

24

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

25

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

26

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

27

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

28

ภาษาไทย

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง “การศึกษาต่อ
ปริญญาโท-เอกในประเทศรัสเซีย”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

10 ส.ค.54 ห ้อง 25
้ 5 อาคารมหาจักรีส ิ
ชัน
รินธร คณะอักษร
ศาสตร์
การบรรยายพิเศษ ITALIAN
Thursday 28th
FESTIVAL 2010 Bridging
October 2010 at 2 tradition with the future หัวข ้อ
4 p.m. Room 707,
“The Language of Music Boromrajakumari
Exploring the unique connection Building,
between Italian language and
music in Western history”
การบรรยายพิเศษ ITALIAN
Friday 29th October
FESTIVAL 2010 Bridging
2010 at 2 - 4 p.m.
tradition with the future
Room 707,
“Lettere dal Siam” (Letters from Boromrajakumari
Siam)A talk on Italian artists
Building
and architects through their
correspondence sent from Siam
in the time of King
Chulalongkorn
สัมมนาด ้านภาษาและวัฒนธรรมอิ
26 ก.ค. 54 /9.00 ตาเลียน หัวข ้อ "Come arrichire
16.00 น. ห ้อง706
la bilbliografia per la ricerca
อาคารบรมราชกุมารี
culturale"
ึ ษา ระดับ
สัมมนาเรือ
่ งเกาหลีศก
3-4 ส.ค. 54 ห ้อง
้ 9
นานาชาติ - Korea Workshop in
อเนกประสงค์ ชัน
Thailand โดยการสนั บสนุนเงินทุน อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ในสถาบัน Korean Foundation
สาธารณรัฐเกาหลี และ ฝ่ ายวิจัย
คณะอักษรศาสตร์ เพือ
่ เผยแพร่
ึ ษาและ
ความรู ้ด ้านเกาหลีศก
วัฒนธรรมเกาหลี การแลกเปลีย
่ น
เรียนรู ้เกีย
่ วกับประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
ี่ อนภาษาเกาหลี
ระหว่างอาจารย์ทส
ในหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง “Transition
29 ต.ค. 53 ห ้อง 707
from Sanji-den (Three Palaces
อาคารบรมราชกุมารี
Built for Each Season) to
Shihou Shiki (Utopia with All
Seasonal Square) : Asian
Horizons within The Tale of
Genji”
บรรยายพิเศษด ้านวรรณคดีญป
ี่ น
ุ่
16 ธ.ค. 53 ณ ห ้อง
7078 อาคารบรมราช
กุมารี
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง “The Roles of 20 ธ.ค. 53 ณ ห ้อง
Classical Chinese Writing in
708 อาคารบรมราช
Traditional Japan and the Birth กุมารี
of Modern Japanese” และเรือ
่ ง
“ Styles of the Japanese
Language in the Heian Period :
Kanbun, Hentai Kambun,
Kanbun Kundokubun, Wakan
Konk?bun ”
บรรยายเรือ
่ ง "พิธก
ี รรมกับความตาย 20 ธ.ค.53 ห ้อง 707
วาทกรรมกับความงาม : งานวิจัย
อาคารบรมราชกุมารี
ภาษาไทยจากเวที สกอ.-สกว."

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวมผู ้เข ้าร่วม

ิ ป.ตรี 14
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต

17

-

0

-

0

อาจารย์ 8

8

ิ ป.ตรี 90
นิสต
ป.โท 20
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 15
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

135

ิ 10
นิสต
อาจารย์ 4

14

บัณฑิตศึกษา 16

16

ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 2

17

ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 9
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

59

100
ลําดับ

ภาควิชา

29

ภาษาไทย

30

ภาษาไทย

31

ภาษาไทย

32

ภาษาศาสตร์

33

ภาษาศาสตร์

34

ภาษาศาสตร์

35

ภาษาศาสตร์

36

ภาษาศาสตร์

37

ภาษาศาสตร์

38

ภาษาศาสตร์

39

ภาษาอังกฤษ

40

ภาษาอังกฤษ

41

ภาษาอังกฤษ

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง "มานุษยวิทยา
สถานที:่ อารมณ์และความโหยหา
มาตุภม
ู ท
ิ จ
ี่ ากมา" (จัดโดย
โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายวิชา 2201894 สัมมนา
ั ฑิต)
วิทยานิพนธ์ดษ
ุ ฎีบณ
โครงการสนทนาวิชาการเพือ
่ น
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคต ้น ปี
การศึกษา 2554

โครงการบรรยายพิเศษ คติชนกับ
เส ้นทางสายพระธาตุ เป็ นโครงการ
สืบเนือ
่ งจาก โครงการฝึ ก
ปฏิบต
ั ก
ิ ารภาคสนามทางคติชน
ิ ป.เอกทีเ่ ดินทางไป
วิทยาของนิสต
เก็บข ้อมูลทีจ
่ .มุกดาหาร นครพนม
และสกลนครเมือ
่ 14-18 ก.ค. 54
บรรยาย Recent Trends in
Corpus and Computational
Linguistics In Asia
บรรยายเรือ
่ ง Complex
Predicates in Hindi-Urdu
andother Languges of Asia
จัดบรรยายทางวิชาการ "Word
order in Old Chinese and SinoTibetan"
จัดบรรยายทางวิชาการ
"Grammaticalization and word
order universal"
บรรยายเรือ
่ ง The Man basis for
Thai or thography
บรรยายพิเศษเรือ
่ งสถานภาพของ
ศาสตร์การทําพจนานุกรม
การรับหน่วยอักษรสระภาษาไทย
โดยผู ้เรียนฝรั่งเศสทีเ่ รียน
ภาษาไทยเป็ นภาษาทีส
่ อง
Acquisition of Thai vocalic
learners of Thai L2
Thoughts Forum “Filipino Drama
and the Call CenterPhenomenon
in Chris D. Martinez’s Welcome
to Intelstar”
Reading Henry David Thoreau’s
“Walking” in Palestine: Textual
representation, cultural context,
and practice of nature
จัดการบรรยายทางวิชาการเรือ
่ ง“
‘My Receptacle of a Mind’:
Spatial Metaphors and the
Concept of ‘Atmosphere’ in
Virginia Woolf’s Essays,”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวมผู ้เข ้าร่วม

16 มิ.ย. 54 เวลา
13.00 - 15.00 น. ณ
ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์ 5

35

18 ส.ค. 54 เวลา
9.00-12.00 น.
22 ส.ค.54 เวลา
13.00-16.00 น.
25 ส.ค. 54 เวลา
9.00-12.00 น.
ณ ห ้อง 503 อาคาร
บรมราชกุมารี
25 ส.ค. 54 เวลา
13.00-16.00 น.

ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์ 8

68

ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์ 3

33

19 พ.ย.53 อาคารบรม
ราชกุมารี ห ้อง 707

38

38

17 ธ.ค.53 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

30

30

25 ม.ค. 54 เวลา
10.00 น-11.30 น.
ห ้อง 707 อาคารบรมฯ
27 ม.ค. 54 เวลา
13.30-15.30 น. ห ้อง
401/9 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
11 มี.ค.54 ห ้อง 504
อาคารบรมฯ
24 ส.ค.54 เวลา 9.30
-15.00 น. อาคารบรม
ราชกุมารี
1 ก.ย. 54 เวลา
13.00 น ห ้อง 706
อาคารบรมฯ

ิ ป.โท 16
นิสต
ิ ป.เอก 9
นิสต

25

ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 5

20

35

35

ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต
อาจารย์ 5
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 9
นิสต
อาจารย์ 4

16

2 ธ.ค.53 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 28

38

December 15, 2010
1.30 – 3.00 pm.at
Room 708,
Baromrachakumari
ศ. 1 ก.ค. 54 เวลา
13.00 - 15.00 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 1
บุคคลทั่วไป 28

29

25

28

101
ลําดับ

ภาควิชา

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
จัดอบรมเรือ
่ ง “การใช ้
ภาษาอังกฤษในพิธก
ี ารต่างๆ”
ให ้แก่อาจารย์ในภาควิชาฯ

42

ภาษาอังกฤษ

43

ศิลปการละคร

44

ศิลปการละคร

45

ศิลปการละคร

46

ศิลปการละคร

47

ศิลปการละคร

โครงการอบรมทักษะการเขียน
ภาษาไทยสําหรับงานวิจัย

48

ศิลปการละคร

Drama Forum ครัง้ ที่ 1 และ 2

49

ศิลปการละคร

50

ศิลปการละคร

บรรยาย intercultural
performance theatre (รศ.พร
รัตน์ และ อ.พันพัสสา ธูปเทียน
ร่วมกับไทยศึกษา)
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารละคร Tim
Crouch/ปลาย

51

ศิลปการละคร

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารละคร
Prof.Hirata

52

ศิลปการละคร

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การแสดง
ิ สกี้
นายฏศิลป์ ร่วมสมัย เรือ
่ ง "นิชน
สยาม"

53

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงนาฏยศิลป์
ิ สกี้ สยาม"
ร่วมสมัย "นิชน

54

ศิลปการละคร

55

ศูนย์คอมพิวเตอร์

เสวนาหลังการนํ าเสนอบทละคร
"นางร ้ายในลงกา" บทโดย อ.ดร.
ปริดา มโนมัยพิบล
ู ย์ กํากับโดย
นิกร แซ่ตงั ้ ภายใต ้ชุดโครงการเวที
วิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สํานั กงาน
กองทุนสนั บสนุนการวิจัย (สกว.)
รามเกียรติ์ : ก ้าวหน ้าจากรากแก ้ว
ิ ภาคต ้น ปี การศึกษา
อบรมนิสต
2553

56

ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การ
กํากับการแสดง" โดยคณะ
Chelfitsch
การบรรยายหัวข ้อ "ทิศทางการ
พัฒนาศิลปการละครร่วมสมัย"
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การ
แสดงหุน
่ ร่วมสมัย" ร่วมกับสมาคม
ฝรั่งเศสฯ
เสวนาหลังละครแมคเบธ

ิ ภาคปลาย ปี การศึกษา
อบรมนิสต
2553

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

22 ก.ค. 54 เวลา
13.00 – 15.00 น. ณ
ห ้องประชุม 707
อาคารบรมราชกุมารี
12 พ.ย. 53 ณ อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

อาจารย์ 20

20

ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
บุคคลภายนอก 13
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
บุคคลภายนอก 7
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
บุคคลภายนอก 11
ิ ป.ตรี 400
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 15
บุคคลภายนอก 250
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 2
ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
อาจารย์ 3

20

ธ.ค. 53 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
24 ก.พ. 54 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
2-19 มิ.ย. 54 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรศาสตร์
17, 24, 31 ส.ค. 54
ห ้อง 601/26 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
17, 24, 31 ส.ค. 54
ห ้อง 601/26 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
17, 24, 31 ส.ค. 54
ณ ห ้อง 601/26
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
17, 24, 31 ส.ค. 54
ห ้อง 601/26 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
17, 24, 31 ส.ค. 54
ห ้อง 601/26 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
1-4 ก.ย. 54 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร ศูนย์
ศิลปการละคร สดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
1-4 ก.ย. 54 ณ ศูนย์
ศิลปการละคร สดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์
23-26 ก.ย. 54 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรศาสตร์
11-14 ต.ค.53 ศูนย์
คอมพิวเตอร์
10-14 มี.ค.54
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์ภาค
บรรณารักษ์ (712)

รวมผู ้เข ้าร่วม

22
21
720

17
24

26

ิ ป.ตรี 25
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต

28

ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.ตรี 25
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 2

56

ิ ป.ตรี 125
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 50
ิ ป.ตรี 90
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 12
บุคคลภายนอก 30

200

ิ ป.ตรี 12
นิสต
ิ ป.โท 11
นิสต
บุคลากร 12
ิ ป.ตรี 7
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 7

38

152

35
17

102
ลําดับ

ภาควิชา

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
สัมมนา เรือ
่ ง "Three Paradigms
of Human Enhancement"

57

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

58

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

การบรรยายพิเศษ "ภาพยนตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้"

59

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

60

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

61

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

บรรยายการใช ้โปรแกรมจัดการ
อ ้างอิง (Zotero) ในการปฏิบัต ิ
ิ บัณฑิตศึกษา
นิเทศนิสต
สอนการสืบค ้นฐานข ้อมูลเพือ
่ การ
วิจัยของจุฬาฯ (CU Reference
Databases)
บรรยายเรือ
่ งทรัพยากรสารนิเทศ
เฉพาะสาขา ชนเผ่าไท-กะได

62

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

แนะนํ าการใช ้ E-Journal

63

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์
ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

ฝึ กงานบริการตอบคําถาม

64

ฝึ กงานห ้องสมุด เรือ
่ งการจัด
นิทรรศการ และนํ าข ้อมูลหนั งสือ
ใหม่ขน
ึ้ เว็บ
อบรมการใช ้ Facebook ร่วมกับ
ิ เก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
สมาคมนิสต

65

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

66

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

ฝึ กงานน ้กศึกษาชาวจีน

68

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

บรรยายพิเศษวิชา 2200183 อารย
ธรรมไทย

69

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

บรรบายพิเศษวิชา 2200387
โบราณคดีในประเทศไทย

70

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

บรรยายพิเศษวิชา 2200183 อารย
ธรรมไทย

71

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

บรรยายพิเศษวิชา 2200183 อารย
ธรรมไทย

72

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

บรรยายพิเศษ “บุคลิกภาพและ
ศีลธรรมถูกผิด”

67

บรรยายพิเศษวิชา 2200183 อารย
ธรรมไทย

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวมผู ้เข ้าร่วม

23 พ.ย. 53 ห ้อง 704
อาคารบรมราชกุมารี
เวลา
10.00 - 12.00 น.
25 ม.ค.54 เวลา
13.00-16.00 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี
14 มิ.ย. 54 17.0018.00 น. ห ้องประชุม
อาคารมหาจักรีฯ
17 มิ.ย. 54 10.0012.00 น. ห ้องสรรพ
ศาสตร์สโมสร
22 มิ.ย. 54 14.30
น.-16.00 น. ห ้อง
ประชุมอาคารมหาจักรี
ฯ
23 มิ.ย. 54 10.0012.00น.
ห ้องสรรพศาสตร์สโมสร
1 ก.ค.-31 ส.ค. 54
ห ้องบริการอ ้างอิง
27 ก.ค.- 2 ส.ค. 54

ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 2

6

ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก12
นิสต
อาจารย์ 6
ิ ระดับ
นิสต
บัณฑิตศึกษา 25

28

25

ิ 15
นิสต

15

ิ ป.ตรี 50
นิสต

50

ิ 12
นิสต

12

ิ 16
นิสต

16

บุคคลภายนอก 20

20

30 ก.ค. 54 9.0012.00 น. สรรพศาสตร์
สโมสร
1 ส.ค. - 14 ต.ค. 54

ิ เก่าอักษรฯ 15
นิสต

15

4

4

26 ม.ค.54 เวลา
9.00 -12.00 น. ห ้อง
301 ตึกบรมฯ
2 ก.พ. 54 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
302 ตึกบรมฯ
3 ก.พ. 54 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
301 ตึกบรมฯ
9 ก.พ. 54 เวลา 9.00
-12.00 น. ห ้อง 301
ตึกบรมฯ
16 ก.พ. 54 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
302 ตึกบรมฯ
11 พ.ย. 53ณ หอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ

ิ ป.ตรี 73
นิสต

73

ิ ป.ตรี 166
นิสต

166

ิ ป.ตรี 28
นิสต

28

ิ ป.ตรี 73
นิสต

73

ิ ป.ตรี 166
นิสต

166

ิ ในและนอก
นิสต
คณะ 70

70

103

กิจกรรมอืน่ ๆ ด้ านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้ านคุณธรรมจริยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุก
ระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 239 กิจกรรม
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ชมละครเวทีเรือ
่ ง รายละเอียด
ไม่ได ้ ร่งกาย อยาก
ชมการแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง Melody
Cup
ชมละครเวทีรว่ มสมัยเรือ
่ ง Five
Days in March

ลําดับ
1

ภาควิชา
BALAC

2

BALAC

3

BALAC

4

BALAC

ชมการแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง 1+1=1

5

BALAC

6

BALAC

ชมการแสดงในเทศกาล Fringe
Festival 2011
ชมการแสดงในเทศกาลวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส-ไทย 2554 (La Fête
2011)

7

BALAC

สานสัมพันธ์ไทย-จีนกับการ
ท่องเทีย
่ วเชิงประวัตศ
ิ าสตร์

8

BALAC

BALAC พบผู ้ปกครองและ
ิ ใหม่
ปฐมนิเทศนิสต

9

BALAC

10

BALAC

โครงการศึกษานอกสถานที่ จ.
พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา
-กิจกรรมจิตอาสา ณ สถาน
สงเคราะห์คนชรา
ึ ษาประวัตศ
-ศึกษาทีศ
่ น
ู ย์ศก
ิ าสตร์
-บรรยายพิเศษ เรือ
่ ง Popular
Culture and Intertextuality
Wsita Sings the Blues"
-กิจกรรมเสริมสร ้างความสัมพันธ์
-ยายศรีสข
ู่ วัญ
ฝึ กพูดภาษาจีนกลาง 3

11

BALAC

ฝึ กพูดภาษาญีป
่ น
ุ่

12

BALAC

13

BALAC

14

BALAC

ชมการแสดงนาฏยศิลป์ ร่วมสมัย
ิ สกี้ สยาม"
เรือ
่ ง "นิชน
เสวนาอาจารย์ผู ้สอนหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตร
นานาชาติ)
ชมการแสดงร่วมสมัยชุด "Double
Bill" ("ฟั กทอง" และ "Damage
Joy")

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
วันที่ 14 ต.ค. 53 ณ โรง
ละคร Blue Box Studio
6 พ.ย. 53 ณ ภัทราวดีเธีย
เตอร์
12 พ.ย. 53 ณ ภัทราว
ดีเธียเตอร์ ณ ภัทราวดีเธีย
เตอร์
29, 30 ม.ค. 54 ณ
สถาบันปรีด ี พนมยงค์
6 ก.พ. 54 และ 15 มี.ค.
54 ณ ภัทราวดีเธียเตอร์
วันที่ 16, 25 ก.พ. 54 และ
วันที่ 3 มี.ค. 54 ณ ศูนย์
ศิลปการละคร สดใส
พันธุมโกมล และภัท
ราวีเธียเตอร์
วันที่ 18 ก.พ. 54 ณ
พิพธิ ภัณฑ์ลก
ู หลานพันธุ์
มังกร จ.สุพรรณบุร ี
23 ก.ค. 54 ห ้อง 303
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
3-5 ส.ค. 54

ทุกวันจันทร์เวลา 12.0013.00 น. ระหว่างวันที่ 8
ส.ค. 54 - 14 พ.ย. 54
ห ้อง 401/17 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
ทุกวันจันทร์เวลา 12.0013.00 น. ระหว่างวันที่ 8
ส.ค. 54 - 14 พ.ย. 54
ห ้อง 401/17 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
1 - 3 ก.ย. 54 เวลา 19.30
น. (เลือกรอบชม)
อ. 6 ก.ย. 54

23 ก.ย. 54 เวลา 15.00
น. และ 19.30 น. ณ
สถาบันปรีด ี พนมยงค์
ซอยสุขม
ุ วิท 55 (เลือก
รอบชม)

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 80
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 131
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 81
นิสต
อาจารย์ 1

รวมผู ้เข ้าร่วม
81
132
82

ิ ป.ตรี 53
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 53
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 53
นิสต
อาจารย์ 1

54

ิ ป.ตรี 50
นิสต
อาจารย์ 2

52

ิ ป.ตรี 90
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 45
ิ ป.ตรี 214
นิสต

54
54

150

214

ิ ป.ตรี 25
นิสต
อาจารย์ 1

26

ิ ป.ตรี 21
นิสต
อาจารย์ 1

22

ิ ป.ตรี 138
นิสต

138

อาจารย์ 20 คน
เจ ้าหน ้าที่ 2 คน

22

ิ ป.ตรี 83
นิสต

83

104
ลําดับ
15

ภาควิชา
คณะอักษรศาสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
จัดกิจกรรมทําบุญ-ตักบาตร เนือ
่ ง
ในวันคล ้ายวันสถาปนาคณะอักษร
ศาสตร์

16

คณะอักษรศาสตร์

สัมมนาคณาจารย์ คณะอักษร
ศาสตร์ ประจําปี 2554

17

คณะอักษรศาสตร์

สัมมนาเจ ้าหน ้าทีค
่ ณะอักษร
ศาสตร์ประจําปี 2554
บรรยายพิเศษให ้แก่นักเรียนของ
โครงการ นํ าร่องการพัฒนานั ก
อักษรศาสตร์รน
ุ่ ใหม่ เรือ
่ ง “คนไท
(ย)มาจากไหน”
ิ ชัน
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 1 นิสต
้ ปี ท ี่ 2
ประชุมนิสต
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 3 และนั กเรียนของ
นิสต
โครงการฯ (รุน
่ ที่ 4 ) เพือ
่ พบปะ
ิ นั กเรียนของโครงการฯ
นิสต

18

โครงการนํ าร่องการ
พัฒนานั กอักษร
ศาสตร์รน
ุ่ ใหม่

19

โครงการนํ าร่องการ
พัฒนานั กอักษร
ศาสตร์รน
ุ่ ใหม่

20

บรรณารักษศาสตร์

โครงการเสนอความก ้าวหน ้าใน
การทําวิทยานิพนธ์

21

บรรณารักษศาสตร์

โครงการเสริมสร ้างประสบการณ์
วิชาชีพ

22

บรรณารักษศาสตร์

ิ บัณฑิตศึกษา
งานปฐมนิเทศนิสต
ใหม่

23

บรรณารักษศาสตร์

ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
เครือข่ายนิสต
สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

24

บรรณารักษศาสตร์

25

บรรณารักษศาสตร์

26

บรรณารักษศาสตร์

27

บรรณารักษศาสตร์

28

บรรณารักษศาสตร์

29

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
โครงการกระชับสัมพันธ์นส
ิ ต
สาขาวิชา สารนิเทศศึกษาและ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์
โครงการเสนอความก ้าวหน ้าใน
การทําวิทยานิพนธ์
โครงการพัฒนาห ้องสมุดเพือ
่ น ้อง
โรงเรียนหนองแซงวิทยา (จัด
ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการผมสวยสะอาดไปกับสมุด
ิ นํ า
นิทานภาพเจ ้าหญิงเหา นิสต
ผลงานจากวิชา การประมวล
สารนิเทศสําเร็จรูปมาผลิตเป็ นสมุด
นิทานสําหรับเด็กมูลนิธ ิ
โครงการอบรมทักษะวิชาชีพแก่
ิ เรือ
นิสต
่ ง โปรแกรม Google
SketchUp
ร่วมจัดการสัมมนา "80 ปี จิตร ภูม ิ
ศักดิ์ (2473-2553)"

30

ประวัตศ
ิ าสตร์

จัดอาคันตุกะเสวนา โดย
Professor Ambeth Ocampo
บรรยายเรือ
่ ง “RIZAL: FIRST
PVERSEAS FILIPINO”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
4 ม.ค. 54 บริเวณ
ด ้านหลังหอประชุมใหญ่
ระหว่างอาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ กับอาคาร
มหาวชิราวุธ
ในวันจันทร์ท ี่ 28 มี.ค. 54
เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
2-3 มิ.ย. 54 ณ โรงแรม
เม ้าเท่นบีช จังหวัดชลบุร ี
6 พ.ย. 53 ห ้อง 302
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 50
นิสต
อาจารย์ 60
บุคลากร 40
บุคคลภายนอก 30

อ. 2 ส.ค. 54 ณ ห ้อง
304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
และ พ. 17 ส.ค. 54 ณ
ห ้อง401/18 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
31 ม.ค. 54 เวลา 9.00 –
้
12.00 น. ณ ห ้อง 707 ชัน
7 อาคารบรมราชกุมารี
มี.ค.-พ.ค.54 ห ้องสมุดใน
จุฬาฯ 7 แห่ง ห ้องสมุด
หน่วยงานภายนอก 9 แห่ง
10 พ.ค.54 เวลา 9.0012.00 น.ห ้อง 705 อาคาร
บรมฯ
23-24 พ.ค. 54 ห ้อง 707
เวลา 9.00-16.00 น.

รวมผู ้เข ้าร่วม
180

อาจารย์ 125

125

เจ ้าหน ้าที่ 99

99

บุคคลภายนอก 39

39

ิ 49
นิสต

49

ิ ป.โท 11
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคนภายนอก 1
ิ ป.ตรี 22 คน
นิสต

20

ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์ 7

12

33

14 ก.ค.54 เวลา 16.0017.30 น. อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.โท 21
นิสต
อาจารย์ 8
ิ ต่าง
นิสต
มหาวิทยาลัยอืน
่ 4
ิ ป.ตรี 26
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์ 8

1 ส.ค. 54 ห ้อง 402
อาคารบรมราชกุมารี
6-7 ส.ค. 54 อ.หนองแซง
จังหวัดสระบุร ี

อาจารย์ 6
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.ตรี และ
นิสต
อาจารย์ 50 คน

17

ส. 20 ส.ค. 54 มูลนิธ ิ
สร ้างสรรค์เด็ก

ิ ป.ตรี 2 คน
นิสต
ิ คณะอืน
นิสต
่ ๆ 8 คน

10

5 ก.ย. 54 ห ้อง 711
อาคารมหาจักรรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 21 คน
นิสต

21

29 ต.ค. 53 เวลา 09.0016.00 น.
30 ต.ค. 53 เวลา 13.0017.00 น.
ณ ห ้อง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
20 ธ.ค. 53 ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 4
นิสต
ิ ป.โท 13
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก70

107

ิ 15
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 10

33

22

41

50

105
ลําดับ
31

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

32

ประวัตศ
ิ าสตร์

33

ประวัตศ
ิ าสตร์

34

ประวัตศ
ิ าสตร์

35

ประวัตศ
ิ าสตร์

36

ประวัตศ
ิ าสตร์

37

ประวัตศ
ิ าสตร์

38

ปรัชญา

39
40

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

41
42

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
งานเปิ ดตัวหนั งสือชุด โครงการ
“เขตแดนของเรา-เพือ
่ นบ ้าน
อาเซียนของเรา”
จัดงานแถลงข่าวและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอักษรศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ึ ษา (หลักสูตรใหม่
ประวัตศ
ิ าสตร์ศก
พ.ศ.2552) และการเสวนาใน
หัวข ้อ "วิชาประวัตศ
ิ าสตร์: ศึกษา
อดีตเพือ
่ วิชาชีพในโลกปั จจุบน
ั "
จัดโครงการ 500 ปี ความสัมพันธ์
สยาม-โปรตุเกส ประกอบด ้วย
กิจกรรมทางวิชาการ (ร่วมกับ
่ บรอดแคสติง้ คอร์
บริษัทเนชัน
่ จํากัด มหาชน)
ปอเรชัน
-เสวนาวิชาการ 21 มิ.ย.
-นิทรรศการภาพถ่าย21 มิ.ย.-5ก.ค.
่ ง 28 มิ.ย.,
-ฉายภาพยนตร์ 3 เรือ
5 ก.ค.
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์(ประวัตศ
ิ าสตร์สมัย
รัชกาลที่ 5: มุมมองและ
ข ้อเสนอใหม่) หัวข ้อ "ช่างและการ
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม ใน
สมัยรัชกาลที่ 5" โดย อ.ดร.พีรศรี
โพวาทอง
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์(ประวัตศ
ิ าสตร์สมัย
รัชกาลที่ 5: มุมมองและข ้อเสนอ
ใหม่) หัวข ้อ "ยุคสมัยอย่างใหม่ใน
ิ สองเดือน" โดย ศ.
พระราชพิธส
ี บ
ดร.ธงชัย วินจ
ิ จะกูล
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์(ประวัตศ
ิ าสตร์สมัย
รัชกาลที่ 5: มุมมองและข ้อเสนอ
ใหม่) หัวข ้อ "เจ ้าเขมรตกอับกับ
กรุงสยามในแผ่นดินพระ
จุลจอมเกล ้า" โดยอ.ธิบดี บัวคําศรี
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์(ประวัตศ
ิ าสตร์สมัย
รัชกาลที่ 5: มุมมองและข ้อเสนอ
ใหม่) หัวข ้อ "'เวลาว่าง":
ข ้อสังเกตบางประการต่อความคิด
้ นํ าสยามใน
เรือ
่ งเวลาของชนชัน
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19" โดย
คุณปรีด ี หงษ์ สต ้น
จัดเสวนาปรัชญา เรือ
่ ง ปรัชญากับ
อนาคตของประชาธิปไตย

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
9 ม.ค. 54 เวลา 12.0018.00 น.ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
7 ก.พ. 54 เวลา 13.0016.00 น.
ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 20
นิสต
อาจารย์10
บุคคลภายนอก 70
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 15

รวมผู ้เข ้าร่วม
100

21 มิ.ย.-5 ก.ค. 54 ณ
ห ้องโถง อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 171
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

194

4 ก.ค. 54 เวลา 13.0016.00 น.
ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 6
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก15

42

25 ก.ค. 54 เวลา 13.0016.00 น.
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 45

68

8 ส.ค. 54 เวลา 13.0016.00 น.
ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 9

20

15 ส.ค. 54 เวลา 13.0016.00 น.
ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 6

18

5 ส.ค. 54 เวลา 13.0015.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

24

นํ้ าใจจากจุฬาฝ่ าวิกฤตอุทกภัย
คณาจารย์ปัจจุบันและที่
เกษี ยณอายุแล ้ว ศิษย์ปัจจุบน
ั และ
ศิษย์เก่า รวม 10 คน ร่วมชมหุน
่
กระบอกเรือ
่ ง "ตะเลงพ่าย"
การรณรงค์เกีย
่ วกับการสอบ
ทําบุญรับเศียรครูและรูปเคารพ
ชมรมดนตรีไทยและชมรม
นาฏศิลป์

1-ต.ค.-53
28 พ.ย. 53 ทีม
่ ล
ู นิธจิ ักร
พันธุ์ โปษยกฤต

ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4
N/A
ิ และ
อาจารย์ นิสต
ศิษย์เก่า รวม 10 คน

ก.ย.-54
้ ล่าง
9 ม.ค. 54 โถงชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร โถง
้ ลอยอาคารมหาจักรี
ชัน
สิรน
ิ ธร

N/A
ิ ป.ตรี 30
นิสต

32

0
10

1430
30

106
ลําดับ
43

ภาควิชา
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ปั จฉิมนิเทศคณะอักษรศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2553

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
11-ก.พ.-54

44
45

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

การรณรงค์เกีย
่ วกับการสอบ
อักษรใหม่ใจอาสา (รวม 5 ครัง้ )

46

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

อักษรใหม่ใจอาสา (รวม 5 ครัง้ )

47

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

อักษรใหม่ใจอาสา (รวม 5 ครัง้ )

48

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

อักษรใหม่ใจอาสา (รวม 5 ครัง้ )

49

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

อักษรใหม่ใจอาสา (รวม 5 ครัง้ )

50

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ิ
ชมอักษร (งานพบผู ้ปกครองนิสต
ใหม่)

51

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

อักษรชุมนุม

52

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ิ ใหม่ระดับ
ปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิตศึกษา

53

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

54

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ลีลาศโบราณในลานอักษร (2
ครัง้ )
อบรมภาษาละตินขัน
้ พืน
้ ฐาน (2
ครัง้ )

55

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

56

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

57

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ก.พ.-54
1. 31 พ.ค. 54 ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปั ญญา (หญิง)
บ ้านราชาวดี,สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อน บ ้าน
ปากเกร็ด และศูนย์บริการ
ท่องเทีย
่ วเกษตรบางรัก
น ้อย
2. 1 มิ.ย. 54 ณ วัดสวน
แก ้ว และศูนย์บริการ
ท่องเทีย
่ วเกษตรบางรัก
น ้อย
3. 2 มิ.ย. 54 ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ ้านราช
วิถ ี และวัดย่านภาษี เจริญ
(วัดปากนํ้ าภาษี เจริญ,วัด
อัปสรสวรรค์วรวิหาร,วัดนาง
ชีโชติการาม
4. 3 มิ.ย. 54 ณ อุทยาน
การเรียนรู ้พันท ้ายนรสิงห์
และตลาดนํ้ าอัมพวา
5. 4 มิ.ย. 54 สถาน
สงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ และ
ตลาดบางนํ้ าผึง้
5 มิ.ย. 54 9.00-12.00 น.
ห ้อง 301-302 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
ิ 250 คน
6 มิ.ย. 54 ณ หอประชุม
นิสต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ 8 คน
บุคลากร 3 คน
ิ ระดับ
14 มิ.ย. 54 ณ ห ้อง 303
นิสต
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
บัณฑิตศึกษา 70
คน
อาจารย์ 4 คน
บุคลากร 4 คน
1. ภาคการศึกษาต ้น 1
ก.ค. - 2 ก.ย. 54
ิ ปั จจุบน
1. ภาคการศึกษาต ้น 1
นิสต
ั และ
ก.ค. - 2 ก.ย. 54
ศิษย์เก่า จํานวน 20
คน
22 ก.ค. 54 ณ โรงแรม
ตะวันนารามาดา ถนนสุ
รวงศ์ กรุงเทพมหานคร
8 - 11 ส.ค. 54 ณ ห ้อง
203 ศูนย์คอมพิวเตอร์
้ 2
คณะอักษรศาสตร์ ชัน
อาคารบรมราชกุมารี
ิ 31 คน
8 ส.ค. 54 ห ้อง 401/18
นิสต
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
11-15 ส.ค. 54 ค่าย
เยาวชนอนุรักษ์ ดอยหลวง
จ.เชียงใหม่

อบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบ
ยุโรปและความรู ้พืน
้ ฐานด ้านการ
โรงแรม
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ งการจัดทํา
e-Portfolio ด ้วยระบบ
Blackboard
โรงเรียนใต ้ก ้อนเมฆ อบรมการ
เขียน ทีน
่ ั่ งเรียนในรถไฟ และใต ้
ก ้อนเมฆข ้างดอยหลวงเชียงดาว

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 250
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 3
N/A
ิ 291 คน
นิสต
อาจารย์ 10 คน
เจ ้าหน ้าที่ 3 คน

รวมผู ้เข ้าร่วม
258

1430
304

0

0

0

0

0

261

78

0
20

0

0

31

107
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
อบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบ
ยุโรปและความรู ้พืน
้ ฐานด ้านการ
ิ นิสต
ิ หลักสูตร
โรงแรม สําหรับนิสต
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตร
นานาชาติ)
ดูงานด ้านนิทรรศการเพือ
่ งานจุฬา
วิชาการ

ลําดับ
58

ภาควิชา
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

59

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

60
61

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

62

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

รู ้จักเพือ
่ นใหม่รวมใจอาสา
ธารนํ้ าใจอักษรศาสตร์ ซึง่ เป็ น
โครงการทีร่ ับบริจาคสิง่ ของใช ้
แล ้วแต่สภาพดี มาจําหน่าย โดย
เงินรายได ้จากการจําหน่ายสินค ้า
ในครัง้ นีจ
้ ะนํ าไปจัดทําห ้องสมุด
มอบให ้แก่โรงเรียนบ ้าน โสมง หมู่
4 ตําบลบ ้านนา อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก
ชมภาพยนตร์ "รักจัดหนั ก"

63

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

นาฏศิลป์ - ดนตรีไทยใจอาสา

64

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

สํารวจค่ายอักษร ปี การศึกษา
2553

65

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ค่ายอักษร (Arts Camp)

66

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

วารสารร่มชงโค ฉบับที่ 2 ปี
การศึกษา 2553
จดหมายข่าวรําแพน ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2553

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

สืบสานงานฝี มือไทย

70

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ลอยกระทง 2553

71

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

Arts Singing Contest 2010

72

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

เสวนาว่าด ้วยวรรณกรรมอังกฤษ

73

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ปลูกข ้าว ปลูกความพอเพียง ปลูก
ิ จุฬาฯ
จิตสํานึกนิสต

74

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ิ อักษร
เลือกตัง้ คณะกรรมการนิสต
ศาสตร์ (ก.อศ.) ประจําปี การศึกษา
2554

67
68
69

ห ้าหมอสัมพันธ์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
18 ส.ค. 54 โรงแรมตวัน
นา ถนนสุรวงศ์
กรุงเทพมหานคร

19 ส.ค. 54 ณ พิพธิ ภัณฑ์
นิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนน
ราชดําเนินกลาง
กรุงเทพมหานคร
25 ส.ค. 54 จังหวัดชลบุร ี
พ. 31 ส.ค. 54 เวลา 8.30
–14.00 น. ณ บริเวณโถง
้ ล่าง อาคารบรมราช
ชัน
กุมารี

1 ก.ย. 54 ณ โรง
ภาพยนตร์ลโิ ด ้
4 ก.ย. 54 ณ ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู ้สูงอายุบ ้านบางแค
2-4 ต.ค. 53 โรงเรียน
ชุมชนบ ้านบางคลาน
อําเภอโพทะเล จังหวัด
พิจต
ิ ร
10-19 ต.ค. 53 โรงเรียน
ชุมชนบ ้านคลองลาน จ.
พิจต
ิ ร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวมผู ้เข ้าร่วม
0

0

N/A

ิ 136 คน
นิสต
อาจารย์และบุคลากร
7 คน
ิ 30 คน
นิสต
อาจารย์ 2 คน
บุคลากร 3 คน
ิ ป.ตรี 10
นิสต

0
0

143

35

10

ิ ป.ตรี 25
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 70
ิ 30 คน
นิสต

99

1 พ.ย. 53 - 14 ก.พ. 54
้ ล่างอาคารบรม
ณ โถงชัน
ราชกุมารี
11-17 พ.ย. 53

ิ 10 คน
นิสต

10

14 พ.ย. 53 ณ สนามฟุต
ซอล คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ
15-21 พ.ย. 53 ณ โถง
อาคารบรมราชกุมารี และ
บริเวณสนามหน ้าหน ้า
หอประชุมจุฬาฯ
26,30 พ.ย. และ 3 ธ.ค.
53 ณ โถงใต ้อาคารบรม
ราชกุมารี
28 ต.ค. 53 - 14 ก.พ. 54
ณ ห ้อง 507 อาคารบรม
ราชกุมารี
4-5 ธ.ค. 53 ตําบลบ่อเงิน
อําเภอลาดหลุมแก ้ว
จังหวัดปทุมธานี
้ ล่าง
6 ม.ค.54 ณ โถงชัน
อาคารบรมราชกุมารี

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 40 คน
ผู ้ร่วมงาน 130 คน

170

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน80 คน
ผู ้ร่วมงาน 400 คน

480

27 ต.ค. 53 - 26 ก.พ. 54

-

ิ 50 คน
นิสต

30

0

50

0

ิ 35 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน

36

0

108
ลําดับ
75

ภาควิชา
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
สานสัมพันธ์อก
ั ษรศิลป์ (one Art)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
30 ม.ค. 54 ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล

76

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

บายเนียร์ ประจําปี การศึกษา 2553

้ ล่าง
11 ก.พ. 54 ณ โถงชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
18 - 20 มี.ค. 54 ณ
บ ้านพักโสภาพิมพ์ อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
1 เม.ย. - 3 เม.ย. 54 ห ้อง
ประชุม ศ.กิตติคณ
ุ สุทธิ
ลักษณ์ อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
12 พ.ค. 54 ณ ห ้อง
้ 9
เอนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร และ
้ ล่างอาคารมหาจักรี
โถงชัน
สิรน
ิ ธร

77

ิ
สัมมนาปลายปี คณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ประจําปี
การศึกษา 2553
ิ
สัมมนาต ้นปี คณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ประจําปี
การศึกษา 2554

78

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

79

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

วันแรกพบอักษรฯ ประจําปี
การศึกษา 2554

80

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

รับน ้องอักษรฯ (ชงโคแรกบานบน
ลานจามจุร)ี ประจําปี การศึกษา
2554

81

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ิ ใหม่
บันทึกและจัดเก็บข ้อมูลนิสต
(Freshmen's Data Record)

82

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

กิจกรรมเชียร์

83

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

จดหมายข่าวรายสัปดาห์รําแพน
ภาคต ้น ปี การศึกษา 2554

84

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

เปิ ดโลกกิจกรรม

86

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

กีฬาเฟรชชี่

87

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

88

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ิ
เลือกตัง้ ซ่อมคณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ประจําปี
การศึกษา 2554
สวนอักษร (Arts Poem Board)

89

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

90

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

85

91

วันไหว ้ครู ปี การศึกษา 2554

โครงการซุ ้มแสดงความยินดีแด่พ ี่
บัณฑิตอักษรศาสตร์ ในวัน
พระราชทานปริญญาบัตรประจําปี
การศึกษา 2553 (Photogenic
Arbour for Class of 2010's
Graduating Ceremony)
อบรมถ่ายภาพ (Photography
Workshop)
โครงการบอร์ดแนะนํ า
ิ อักษรศาสตร์ ปี
คณะกรรมการนิสต
การศึกษา 2555 (Arts Student
Committee 2011 Member
Chart)

20 - 22 พ.ค. 54 ณ
อาคารบรมราชกุมารี ห ้อง
101 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ ลานหน ้า
อาคารมหาวชิราวุธและ
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 54 ณ
้ ล่างอาคารมหาจักรี
โถงชัน
สิรน
ิ ธร
6-24 มิ.ย.54 ณ ห ้อง 210
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร และ
โถงอาคารบรมราชกุมารี
6 มิ.ย. - 10 ต.ค. 54 ณ
บริเวณโถงอาคารบรมราช
กุมารี
15-16 มิ.ย.54 อาคารจุล
จักรพงษ์
16 มิ.ย. 54 ณ ห ้อง
้ 9
เอนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
30 มิ.ย. 54 สนามกีฬา
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
้ ล่าง
1 ก.ค. 54 ณ โถงชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 60 คน
ิ ชัน
้ ปี ท ี่
ผู ้ร่วมงานนิสต
1 120 คน
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 4
นิสต
280 คน
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน5 คน
ผู ้ร่วมงาน 21 คน

รวมผู ้เข ้าร่วม
180

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน10 คน
อาจารย์ 1 คน
เจ ้าหน ้าที่ 2 คน
ผู ้ร่วมงาน 20 คน
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน70 คน
เจ ้าหน ้าที่ 2 คน
ผู ้ร่วมงาน 400 คน
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 1 409
นิสต
คน
ศิษย์เก่า 1 คน
้ ปี ท ี่ 2-4 200
ิ ชัน
นิสต
คน
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 1 409
นิสต
คน
อาจารย์ 1 คน
บุคลากร 2 คน
ิ 393 คน
นิสต

33

26

882

612

393

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 23 คน
ผู ้ร่วมงาน 408 คน

431

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน10 คน

10

0

ิ 150 คน
นิสต
อาจารย์ 20 คน
ศิษย์เก่า 15 คน

185

0

ิ อักษรศาสตร์
นิสต
จํานวน 468 คน

4 ก.ค.- 19 ก.ย. 54 ณ
บริเวณโถงอาคารบรมราช
กุมารี
้
7-9 ก.ค. 54 ณ โถงชัน
ล่างอาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

9 ก.ค. 54 ณ ห ้อง 401/5
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
14 ก.ค. - 11 ส.ค. 54 ณ
้ ล่างอาคารมหาจักรี
โถงชัน
สิรน
ิ ธร
ฝั่ งตะวันตก

280

468

0

0

ิ 15 คน
นิสต
-

15
0

109
ลําดับ
92

ภาควิชา
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
สํารวจค่ายอักษร (Arts Camp
Survey)

93

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

94

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

95

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

วันช่างภาพ ครัง้ ที่ 1 : การ
ถ่ายภาพพอร์ตเทรต
(Photographer's Day#1:
Portrait) (2 ครัง้ )
วันช่างภาพ ครัง้ ที่ 1 : พระนคร
(Photographer's Day#1: Phra
Nakhon) (2 ครัง้ )
อบรมขัน
้ ตอนการทํานิตยสารและ
จัดหน ้าหนั งสือ
ค่ายอักษรศาสตร์สร ้างแหล่งเรียนรู ้
่ ม
สูช
ุ ชน (Library for the People)

96
97

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

สัมมนาค่ายอักษรศาสตร์อาสา

98

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ-ร่วมกับฝ่ าย
วิจัย

99

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
กอ.ศ.
ิ /
ฝายกิจการนิสต
ชมรม
ประวัตศ
ิ าสตร์
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรม
ประวัตศ
ิ าสตร์

อบรมเรือ
่ ง “การเขียนบทคัดย่อ
ิ
บทความทางวิชาการ” สําหรับนิสต
ทีส
่ นใจเข ้าร่วม“การประชุมวิชาการ
ด ้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี
จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-เกษตรฯ ครัง้ ที่
1”
จดหมายข่าวรําแพน ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึษา 2553
กิจกรรมชมรมประวัตศ
ิ าสตร์ เสวนา
วิชาการในหัวข ้อ "10 ธันวา วัน
"พระราชทาน" รัฐธรรมนูญ"
เสวนาทางวิชาการในหัวข ้อ
"24 มิถน
ุ า : ประวัตศ
ิ าสตร์
อํานาจ และความทรงจํา"

100
101

102

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรมภาษาเกาหลี

แรกพบชมรมเกาหลี

103

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรมภาษาจีน
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรมภาษาญีป
่ น
ุ่

แรกพบชมรมภาษาจีน

104
105

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรมภาษาญีป
่ น
ุ่

106

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรมภาษาญีป
่ น
ุ่

107

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรมภาษาสเปน
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ชมรม
ภาษาอังกฤษ

108

109
110

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

แรกพบชมรมภาษาญีป
่ น
ุ่
(Japanese Club's First
Meeting)
ประกวดร ้องเพลงญีป
่ น
ุ่ (Japanese
Singing Contest)
กิจกรรมสานสัมพันธ์และ
แลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่
(มหาวิทยาลัยเมโจะ)
ปี ใหม่ ชมรมภาษาสเปน
กิจกรรมเข่งขันสะกดคํา
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาห ้องสมุดเพือ
่ น ้อง
อบรมความรู ้ด ้านประกันคุณภาพ
"เตรียมตัวรับมือ สกอ. และสมศ."

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
15-17 ก.ค. 54 โรงเรียน
วัดท่าคล ้อ ต.ท่าคล ้อ อ.
แก่งคอย จ.สระบุร ี
25 ส.ค., 19 ส.ค. 54

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

ิ 12 คน
นิสต

12

25 ก.ค., 23 ส.ค. 54

ิ 13 คน
นิสต

13

18 ส.ค. 54 ห ้อง 401/5
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
19-21 ส.ค. 54 ณ
โรงเรียนวันขอนหอม อ.
แก่งคอย จ.สระบุร ี
9-11 ก.ย. 54 ณ ห ้อง
ชมรมนาฏศิลป์ อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
26 ส.ค.54 เวลา 13.3015.00 น.ณ ห ้อง 501/5
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

0

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 51 คน
ผู ้ร่วมงาน 100 คน

1 ก.ค. 54 ณ ห ้อง
501/21อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
4 ก.ค. 54 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
้ ล่าง
4 ก.ค. 54 ณ โถงชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

151

ิ 25 คน
นิสต

25

ิ ป.ตรี 47
นิสต
ิ ป.โท - เอก 5
นิสต

52

0

1 ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54
คณะอักษรศาสตร์
9 ธ.ค. 53 ห ้อง 404
อาคารบรมราชกุมารี
24 มิ.ย. 54 ณ ห ้อง
501/5 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร

รวมผู ้เข ้าร่วม
0

0

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 10 คน
ิ
ผู ้ร่วมงาน (นิสต
อักษรศาสตร์ 10 คน
ิ ในจุฬาฯ 10
,นิสต
คน บุคคลภายนอก
20 คน)

50

0

0

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 20 คน
ผู ้ร่วมงาน 40 คน

60

14 ก.ค. 54 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร 303-304 ณ
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
25-26 ส.ค. 54 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 50 คน
นิสต

50

6 ม.ค. 54 ณ ห ้อง 303
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
24พ.ย. 53 ห ้อง 402
อาคารบรมราชกุมารี คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
6-7 ส.ค. 54 โรงเรียน
หนองแซงวิทยา

ิ 20
นิสต

20 พ.ค. 54 เวลา 9.0015.00 น.

0

-

20
0

ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 2 ท่าน

22

อาจารย์ 26
บุคลากร 20

46

110
ลําดับ
111
112

ภาควิชา
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
อบรมการกรอกค่าคะแนนตัวบ่งชี้
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน คณะอักษรศาสตร์ ตาม
ตัวชีว้ ัดของ สกอ. 9 องค์ประกอบ
และตัวชีว้ ัดของระบบ CU-QA
การอบรมการใช ้โปรแกรม
Turnitin เพือ
่ ป้ องกันและ
ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์
สิง่ พิมพ์ออนไลน์
การบรรยายเรือ
่ ง "ระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การบริหารหลักสูตรของจุฬาฯ
(Chulalongkorn University
Administration System : CUCAS) พ.ศ.2554"
ิ ใหม่อักษร
งานปฐมนิเทศนิสต
ศาสตร์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
5 ก.ค. 54 ห ้อง 711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
26-27 ก.ค. 54ณ ห ้อง
119/2 อาคารมหาวชิราวุธ

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 11
เจ ้าหน ้ที่ 14
N/A

16 มี.ค.54 10.00-11.00
น. ณ ห ้อง 203 (ศูนย์คอม
ฯ) อาคารบรมฯ

อาจารย์ 30
เจ ้าหน ้าที่ 4

34

17 มี.ค.54 13.30-15.30
น. ณ ห ้อง 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

อาจารย์ 89
เจ ้าหน ้าที่ 6

95

19 พ.ค .54 เวลา 8.0012.00 น.ห ้องโถง
้ 9
เอนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
พ. 23 มิ.ย.54 ณ ห ้อง
203 ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะอักษรศาสตร์ อาคาร
บรมราชกุมารี
อ. 26 ก.ค. 54 ณ โรงแรม
เลอเมอริเดียน

ิ ป.ตรี 310
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 4

ศ. 1 ก.ค. 54 ณ ห ้อง
401/18 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
พ. 13 -พฤ. 14 ก.ค. 54
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ
อักษรศาสตร์ อาคารบรม
ราชกุมารี
5 ส.ค. 54 เวลา 13.3015.30 น.

113

ฝ่ ายวิชาการ

114

ฝ่ ายวิชาการ

115

ฝ่ ายวิชาการ

116

ฝ่ ายวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง “การ
จัดทํา e-Portfolio ด ้วยระบบ
Blackboard”

117

ฝ่ ายวิชาการ

118

ฝ่ ายวิชาการ

119

ฝ่ ายวิชาการ

สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง “การ
พัฒนาหลักสูตรทีม
่ งุ่ ผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ (Learning Outcomes)”
ครัง้ ที่ 2
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
“บรรยายพิเศษเรือ
่ ง “การจัดทํา
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)” "
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง “การ
่ อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ผลิตสือ
วิดโี อ"

120

ฝ่ ายวิชาการ

121

ฝ่ ายวิชาการ

122

ฝ่ ายวิรัชกิจ

ต ้อนรับผู ้แทนจากอินเดีย

123

ฝ่ ายวิรัชกิจ

ต ้อนรับนั กศึกษา ม.เจ ้อเจียง
ประเทศจีน

124

ฝ่ ายวิรัชกิจ

125

ฝ่ ายวิรัชกิจ

ิ แลกเปลีย
ปฐมนิเทศนิสต
่ นจาก
มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม
โปรตุเกส (นิทรรศการและประชุม
วิชาการ)

พฤ. 28 ก.ค. 54 ณ ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร
22-26 ส.ค. 54 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร และอาคาร
มหาจุฬาฯ

126

ฝ่ ายวิรัชกิจ

พิธม
ี อบรางวัลทุนการศึกษาของ
มูลนิธ ิ Khyentse

25 ส.ค. 54 ณ ห ้อง สรรพ
สโมสร อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

เทศบาลเมืองแพร่นํานั กเรียน ม.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ ้านเชตวัน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้เรียน
มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศร่มเกล ้ามา
เยีย
่ มชมคณะอักษรศาสตร์

18 ส.ค. 54 เวลา 10.0012.00 น. ห ้อง 401/5
อาคารมหาจักรี
17 มิ.ย.54 ณ ห ้อง 814
อาคารมหาจักรีฯ เวลา
15.00-17.00 น.
27 ก.ค. 54 ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี เวลา
13.00-16.00 น.

รวมผู ้เข ้าร่วม
25
0

329

อาจารย์ 10
บุคลากร 13

13

อาจารย์ 30
บุคลากร 1

31

อาจารย์ 51
บุคลากร 17

68

อาจารย์ 12
บุคลากร 2

14

บุคคลภายนอก 131
คน (ผู ้อํานวยการ 4
คน ครู 4 คน
นั กเรียน 123 คน)
อาจารย์ 2
บุคลากร 52
นั กเรียน 50
อาจารย์ 7
บุคลากร 8

131

ิ ไทย ป.ตรี 10
นิสต
ิ จีน 25
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
ิ แลกเปลีย
นิสต
่ น 26

43

ิ ป.ตรี 50
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม5
มีศษ
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 2

80

104

15

26

12

111
ภาควิชา
ฝ่ ายวิรัชกิจ

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
จัดงานเกษี ยณอายุราชการประจําปี
2554

128

ฝ่ ายวิรัชกิจ ฝ่ าย
วิชาการ ศูนย์
สารนิเทศศาสตร์

129

130

ฝ่ ายวิรัชกิจและ
ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์
ร่วมกับสถานทูต
ฮังการีและ
สถานทูตโปแลนด์
ภาษาตะวันตก

จัดกิจกรรมแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม
ไทย – เวียดนาม กับคณาจารย์
และนั กศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Vietnam National University of
Ho Chi Minh City
จัดนิทรรศการ “The Evolution of
the Parliamentary Traditions of
Hungary and Poland”

131

ภาษาตะวันตก

132
133

ลําดับ
127

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 10
นิสต
อาจารย์ 90
บุคลากร 60
ิ 80
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 96
(นั กศึกษาเวียดนาม)

17-22 ส.ค. 54 ณ สรรพ
ศาสตร์สโมสร อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร โดยมีพธิ เี ปิ ด
นิทรรศการ ในวันที่ 17
ส.ค. 54 เวลา 14.00 น.

ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 10

จัดนิทรรศการภาพถ่าย "ธุลบ
ี าท
พระศาสดา"(SACRED DUCT
FROM THE BUDDHA'S FEET)
ิ ในสังกัด
พบนิสต

12 พ.ย. 53-20 ธ.ค. 53
เวลา 17.00 น. ณ อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์
15 ก.พ. 54, 29 มิ.ย. 54
/ คณะอักษรศาสตร์

ภาษาตะวันตก

พิธม
ี ซ
ิ ซาเพือ
่ ระลึกถึง อาจารย์เอดู
อาร์โด โดมิงเกซ ซูเรีย

อ.26 มิ.ย. 54 เวลา 10.45
น. ณ วัดบ ้านเซเวียร์

ภาษาตะวันตก

พิธบ
ี วงสรวงพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั และพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั
โครงการลอยกระทงปี 2553
ร่วมกับชาวฝรั่งเศส (สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส)
กิจกรรมวิชาการ ‘อ่านฝรั่งเศส’
ภาคปลาย ปี การศึกษา 2553
สัมมนาวรรณกรรม : “พืน
้ ทีใ่ น
้ ตะวันออก’ ของมาร์เกอริต
‘เรือ
่ งสัน
ยูรเ์ ซอนาร์ : ภายใต ้ความ
คลุมเครือ...” และนํ าเสนอผลงาน
วิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส :
“วรรณกรรมฝรั่งเศสศตวรรษที่ 17
: อ่านถูกแล ้วก็อา่ นใหม่ได ้” (2
ครัง้ )
ิ ภาษาฝรั่งเศส
โครงการค่ายนิสต

1 ก.ค. 54 ณ โถงอาคาร
มหาจุฬากรณ์

ิ 100
นิสต
อาจารย์ 50
บุคคลภายนอก
ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก
ิ 1
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก
อาจารย์ 15
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก

กิจกรรมวิชาการ ‘อ่านฝรั่งเศส’ ครัง้
ที่ 3 “ชายเคราสีนํ้าเงินกับห ้องแห่ง
ความลับในนิทานแปร์โรต์” โดยมี
อาจารย์ ดร.พิรย
ิ ะดิศ มานิตย์ เป็ น
วิทยากร
การประชุมเสนอผลงานวิชาการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส "เสียงและเรือ
่ ง
ิ บัณฑิตศึกษา 2 คน
เล่า" ของนิสต

พฤ. 30 มิ.ย. 54 เวลา
12.00 – 13.00 น. ณ ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

134

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

135

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

136

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

137

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
พฤ. 15 ก.ย. 54 ระหว่าง
เวลา 14.00-17.00 น. ณ
ห ้อง 11 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
13 ม.ค. 54 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

138

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

139

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

กิจกรรม “ค่ายภาษาฝรั่งเศส”
(Camp du français formidable)
ในการนีม
้ อ
ี บรมเทคนิคการละคร
ิ
และฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารเบือ
้ งต ้นแก่นส
ิ ต
ในโครงการ Atelier Théâtre โดย
่ วชาญชาวฝรั่งเศสด ้วย
ผู ้เชีย

21-พ.ย.-53
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 ม.ค. 54
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 12 ก.พ. 54

29-30 ม.ค.54

ส. 30 ก.ค. 54 เวลา
13.00-17.00 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
6-7 ส.ค. 54 ณ เดอะไพน์
รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

รวมผู ้เข ้าร่วม
160

182

70

650

500
50

5
47

40
55

30

ิ ป.ตรี 32
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 30
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
อาจารย์ 13
บุคคลภายนอก 10

65

ิ ป.ตรี 36
นิสต
อาจารย์ 3
ิ ป.ตรี 23
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 1
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 9
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 9
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ ป.ตรี 43
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 1

39

32

38

48

51

112
ลําดับ
140

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
นิทรรศการ “The History of
German Division and
Reunification” ในวันสาธารณรัฐ
เยอรมนี

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
8-12 พ.ย. 53 บริเวณโถง
้ ล่าง อาคารมหาจักรี
ชัน
สิรน
ิ ธร

141

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

กิจกรรมวัฒนธรรมประกอบ
การศึกษา

15 ธ.ค. 53
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี

142

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาตะวันตก/
สเปน

ต ้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
บรรยายเรือ
่ ง“วัฒนธรรมคิวบา”
โดยฯพณฯ Cázaro Herrera
เอกอัครราชทูตคิวบา ประจํา
ประเทศไทย
เยีย
่ มชมศาลอาญาในรายวิชา
2233460
ค่ายกระชับไมตรีน ้องพีเ่ อกสเปน
2011
โครงการสัปดาห์ภาษาอิตาเลียน
สากล

ศ. 22 ก.ค. 54 ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี
28 ธ.ค. 53

การบรรยายพิเศษ โดย
Prof.Stefano Todini หัวข ้อ
"Cinena italiano" “Italian
movies in the first Decennary
of XXI Century”
บรรยายพิเศษ โดย นั กเขียนชาวอิ
ตาเลียน หัวข ้อ พบนั กเขียนหญิง
ชาวอิตาเลียน : Dacia Maraini
หัวข ้อ“Women and writing in
Italy - yesterday and today”

9-พ.ย.-53

143

144
145
146

ภาษาตะวันตก/
สเปน
ภาษาตะวันตก/
สเปน
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

147

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

148

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

149

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

150

151

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

152

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

19 ก.ค. 54 / เวลา13.30
- 15.00 น.
12-13 ส.ค.54
28-29 ต.ค.53

3-ธ.ค.-53

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 30
ิ ป.ตรี 120
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 5
อาจารย์ 6

รวมผู ้เข ้าร่วม
97

145

6

ิ 25
นิสต
อาจารย์ 3

28

ิ 20
นิสต

20

ิ ป.ตรี 60
นิสต
อาจารย์ 10
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก20
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 5

70

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 12
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 50
ิ ป.ตรี 61
นิสต

103

91

44

โครงงานค่ายภาษาอิตาเลียน

8-9 ม.ค. 54

เทศกาลภาพยนตร์อต
ิ าเลียน
"Moviemov-Italian Film Festival
2011 at CU": บรรยายพิเศษ
“The Social Outlook in Italian
and Thai Cinema” โดย Senator
Goffredo Bettini, Renato De
Maria, Elio De Carolis และ
อาจารย์ปาจรีย ์ ทาชาติ
เทศกาลภาพยนตร์อต
ิ าเลียน
"Moviemov-Italian Film Festival
2011 at CU": จัดฉายภาพยนตร์อ ิ
ตาเลียนเรือ
่ ง"Dieci Inverni"
(Ten Winters) พร ้อมด ้วยบท
บรรยายภาษาไทย และอังกฤษ
การแสดงโขนชุด ศึกมัยราพณ์

10 มิ.ย. 54 เวลา 15.00้
17.00 น. ณ ห ้อง 304 ชัน
3 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 30
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

110

10 มิ.ย. 54 เวลา 17.30
้ 9 อาคารมหา
น. ณ ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 15
บุคคลภายนอก 30
ิ ป.ตรี 16
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
ศิษย์เก่า 2 คน

100

30 ก.ค. 54 /ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย

61

26

113
ลําดับ
153

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
จีน

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนสิรน
ิ ธร ประจําปี ครัง้ ที่ 3

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
23-ธ.ค.-53

154

ภาษาตะวันออก/
จีน

ิ ฝึ กงานกับซีบ ี ปี ท ี่ 1
โครงการนิสต

17-ก.พ.-54

155

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

20-24 ธ.ค. 53

156

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงการเสริมศักยภาพการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
่ วชาญด ้านวรรณคดี
โดยเชิญผู ้เชีย
ญีป
่ น
ุ่ Prof.Yukie TANAKA และ
Prof. Susumu SATOU มาสอน
รายวิชา 2223620 Research
Methodology
โครงการฝึ กพูดภาษาญีป
่ นกั
ุ่ บคน
ญีป
่ น
ุ่

157

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

7 ม.ค. 54 เวลา 15.0018.00 อาคารบรมราช
กุมารี

158

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงการฝึ กเขียนพูก
่ น
ั ญีป
่ น
ุ่ โดย
เชิญวิทยากรชาวญีป
่ น
ุ่ โดย Asako
Hayashi จาก มหาวิทยาลัยมิเอะ
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ออกกําลังด ้วยการฝึ กเต ้นรํามวย
่ ซี
และกายบริหารเต ้าเต๋อซิน

159

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

160

ภาษาตะวันออก/
บาลี

161

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

162

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

163

164

ภาษาไทย

165

ภาษาไทย

166

ภาษาไทย

บรรยายพิเศษและประชุมเชิงฏิบต
ั ิ
การเรือ
่ ง “การพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาญีป
่ น
ุ่ โดยใช ้ศิลปะการ
ละคร”
โครงการปฏิบต
ั ธิ รรมรายวิชา
2221433 พุทธธรรมในพระ
ไตรปิ ฏกบาลี
แนะนํ าหนั งสือบทสนทนา
ภาษาไทย-มลายูปาตานีเพือ
่ การ
่ สารและพจนานุกรมภาพ
สือ
ภาษาไทย-มลายูปาตานี-มลายู
กลาง
แลกเปลีย
่ นภาษาและวัฒนธรรมกับ
ชาวเวียดนาม
กิจกรรมเนือ
่ งในโอกาสครบรอบ
35 ปี แห่งการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทยและเวียดนาม- เสวนาทาง
วิชาการ การแนะนํ าหนั งสือแปล
จากผลงานของนั กเขียนซีไรต์
เวียดนาม และการแสดงพืน
้ บ ้าน
จากประเทศเวียดนาม (จัดร่วมกับ
สถาบันเอเชียศึกษา สถานทูต
เวียดนามประจําประเทศไทย
ชมรมวัฒนธรรมไทยเวียดนาม และ
ุ๊ ส์)
สํานั กพิมพ์นานมีบค
โครงการเก็บข ้อมูลภาคสนามทาง
คติชนวิทยา เพือ
่ การวิจัยในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต
พิธถ
ี วายสักการะพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั เนือ
่ งใน
วันมหาธีรราชเจ ้า
ิ
งาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชต
ชิโนรส"

27 ธ.ค. 53 เวลา 12.00 16.00 น. ห ้อง 408
อาคารบรมราชกุมารี

สัปดาห์ละ 3 รอบ
้ 8
อ. 6.45-8.00 ชัน
อาคารบรมฯ
จ, อ. 12.00-13.00 โถง
อาคารมหาจักรี
พฤ. 23 มิ.ย. 54 ณ ห ้อง
303 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 30
ิ ป.ตรี 60
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 2

รวมผู ้เข ้าร่วม
115

70

12

ิ ป.ตรี 47
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 20
ิ ป.ตรี 25
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
เจ ้าหน ้าที่ 4
อาจารย์ 15

70

ิ ป.ตรี 38
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
อาจารย์ 4

50

30

37

19-20 ก.พ.54 ณ ศูนย์
สมาธิบ ้านปิ ยะธรรม 8.3016.30 น.
จ. 25 ก.ค. 54 ณ ห ้อง
205 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

ิ ป.ตรี 280 คน
นิสต

280

ิ บุคคลภายนอก
นิสต
รวม 170 คน

170

4 มี.ค.54 ห ้อง 401/8
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
24 ส.ค. 54 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

บุคคลภายนอก 100

100

15-19 พ.ย.53 จ.
กาญจนบุร ี

ิ ป.โท 6
นิสต
อาจารย์ 1

25-พ.ย.-53

ิ ตรี โท เอก 70
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 30
ิ ตรี โท เอก 80
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก200

9 - 11 ธ.ค. 53 วัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลาราม

ิ 3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 26

33

7

130

300

114
ลําดับ
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ภาควิชา
ภาษาไทย

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
บรรยายวิชาการเนือ
่ งในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ศ. 29 ก.ค. 54 ณ ห ้อง
401/5 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

168

ภาษาไทย

ส. 6 ส.ค. 54 ณ ห ้อง
501/27 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

169

ภาษาไทย

170

ภาษาไทย

โครงการอบรมเพือ
่ พัฒนาทักษะการ
เขียนเชิงสร ้างสรรค์เรือ
่ ง "โง่ก็เป็ น
กวีได ้ รู ้น ้อยก็เป็ นกวีได ้ สําคัญที่
‘รู ้สึก’...ถ ้าไม่ ‘รู ้สึกรู ้สา’ ก็เป็ นกวี
ไม่ได ้" ภาควิชาภาษาไทยเชิญคุณ
ศักดิส
์ ริ ิ มีสมสืบกวีซไี รต์ มาอบรม
ิ
การเขียนสร ้างสรรค์ให ้แก่นส
ิ ต
ิ
จัดการบรรยายพิเศษให ้แก่นส
ิ ต
ระดับบัณฑิตศึกษา เรือ
่ ง "ประวัต ิ
ความเป็ นมาและพิธก
ี รรมของชาว
กูย" "ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของชาว
ไทยยวน อ.เสาไห ้ จ.สระบุร"ี และ
"การพากย์-เจรจาหนั งใหญ่และ
โขน"
โครงการถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั

171

ภาษาไทย/ศูนย์
คติชนวิทยา

โครงการอบรมอักษรธรรมล ้านนา
้ สายไทยยวน อําเภอ
ให ้แก่ชม
ุ ชนเชือ
เสาไห ้ จังหวัดสระบุร ี โครงการ
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของ
โครงการวิจัยเรือ
่ งการวิเคราะห์คม
ั ภีร ์
ใบลานของวัดต ้นตาล อําเภอเสาไห ้

172

ภาษาศาสตร์

ิ ใหม่เอก-โท ปี
ปฐมนิเทศนิสต
2554

173

ภาษาศาสตร์

แนะนํ าสถาบันพจนานุกรมและ
สารานุกรมแห่งเวียดนาม

174

ภาษาอังกฤษ

175

ภาษาอังกฤษ

176

ภาษาอังกฤษ

จัดงานกตเวทิคณ
ุ แด่ศาสตราจารย์
ดร.พงษ์ ศรี เลขะวัฒนะ อายุครบ
80 ปี
ิ
การนํ าเสนอผลงานวิจัยของนิสต
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ
Graduates’ Special Research
Presentation '10
จัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจําปี
2554

177

ภาษาอังกฤษ

178

ภาษาอังกฤษ

179

ภาษาอังกฤษ

180

ภาษาอังกฤษ

จัดโครงการ CU Campus Guide
ิ เป็ น
ซึง่ เป็ นโครงการทีอ
่ บรมนิสต
มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)
อาสาสมัคร นํ าชมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ิ เอก
จัดงานปฐมนิเทศให ้แก่นส
ิ ต
้ ปี ท ี่ 2 เพือ
ภาษาอังกฤษชัน
่ เป็ น
ิ และเตรียมความ
การต ้อนรับนิสต
พร ้อมในการเรียนต่อไป
จัดงานกตเวทิคณ
ุ แด่อาจารย์
William Warren อดีตอาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ อายุครบ 80
ปี
งานมอบรางวัลผู ้ชนะการตัดสินการ
้ ภาษาอังกฤษเพือ
ประกวดเรือ
่ งสัน
่ ชิง
รางวัลรศ. ดร.ม.ล.อานันท์ชนก
ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ประจําปี 2554

อ. 16 ส.ค. 54 เวลา
13.00 – 16.00 น. ที่ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 40
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 6
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 2

ิ 22
นิสต
อาจารย์ 11

20 ก.ย. 54 เวลา 16.00อาจารย์และบุคลากร
้
18.00 น. ณ ห ้องโถงชัน
30 คน
ิ ป.ตรี โท เอก
ล่าง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ นิสต
70 คน
ิ ป.โท 4
11-13 และ 18-20 ต.ค.
นิสต
ิ ป.เอก 1
53
นิสต
อาจารย์ 2

จ. 9 พ.ค. 54 เวลา 9.00
น. ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
23 ส.ค.54 เวลา 9.3011.30 น. ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

ผู ้ทีส
่ นใจ 25 คน
พระภิกษุ จํานวน 4รูป
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต

รวมผู ้เข ้าร่วม
76

52

33

100

36

23

ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4
อาจารย์ 61

16

ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 3

33

อาจารย์ 30

30

ิ 16
นิสต

16

อ. 5 ก.ค. 54 เวลา 14.00
- 15.40 น. ณ ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 90
นิสต
อาจารย์ 5

95

29 ก.ค. 54 เวลา 11.00 –
13.30 น. ณ ห ้องอาหาร
The Winning Post ราช
กรีฑาสโมสร
3 ส.ค. 54 เวลา 13.3014.30 น. ณ ห ้อง 704
อาคารบรมราชกุมารี

อาจารย์ 35

35

ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 12
บุคคลภายนอก 3
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ

18

3 ก.พ. 54 เวลา 9.1511.30 น. ณ ห ้อง 111
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
10 ก.พ. 54 เวลา 13.00 16.00 น.
ณ ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
อ. 5 เม.ย. 54 ณ โรงแรม
ปทุมวันปริ๊ นเซส เวลา
8.30 – 15.30 น.
9-12 พ.ค. 54 และในวันที่
23-27 พ.ค. 54

61

115
ลําดับ
181

ภาควิชา
ภูมศ
ิ าสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการสัมมนาผู ้สอนวิชาพืน
้ ฐาน
อักษรศาสตร์ วิชา 2205200

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
8 ก.พ.54 9.00-14.00 น.

182

ภูมศ
ิ าสตร์

7-ส.ค.-54

183

ภูมศ
ิ าสตร์

184

ภูมศ
ิ าสตร์

185

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการฝึ กภาคสนามสําหรับนั ก
ภูมศ
ิ าสตร์ รายวิชา 2205313
โครงการฝึ กภาคสนามสําหรับนั ก
ภูมศ
ิ าสตร์ รายวิชา 2205231
โครงการฝึ กภาคสนามสําหรับนั ก
ภูมศ
ิ าสตร์ รายวิชา 2205341
โครงการฝึ กภาคสนามสําหรับนั ก
ภูมศ
ิ าสตร์ รายวิชา 2205251

186

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

187

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการเพือ
่ พัฒนาหลักสูตรทีม
่ งุ่
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Learning
Outcomes) ครัง้ ที่ 3
โครงการสัมมนาภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ

188

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

189

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

190

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
ประจําภาคต ้น ปี การศึกษา 2554
หัวข ้อเรือ
่ ง "การพัฒนาคุณภาพ
วิทยานิพนธ์" (พูด อ่าน เขียน)
โครงการเพือ
่ พัฒนาหลักสูตรทีม
่ งุ่
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Learning
Outcomes) ครัง้ ที่ 4
โครงการความรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรม ครัง้ ที่
10

28 ก.พ. 54
เวลา 09.00-15.30 น.
โรงแรมตวันนา รามาดา
3 พ.ค. 54
เวลา 9.00-16.00 น.
โรงแรมตวันนา รามาดา
22 และ 24 มิ.ย. 54
เวลา 9.00-16.00 น.
ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี
1 ส.ค. 54
เวลา 9.00-15.30 น.
โรงแรมตวันนา รามาดา
2 ส.ค.54
เวลา 8.00-15.00 น.
สวนโมกข์กรุงเทพ

191

ศิลปการละคร

แหวกม่านการละคร ภาคต ้น 2553

11-12 ต.ค. 53 หอ
ศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

192

ศิลปการละคร

13,17,20,24 ส.ค.53
้ 7 อาคารบรมราชกุมารี
ชัน

193

ศิลปการละคร

194

ศิลปการละคร

Master of Arts in Dramatic Arts
Forum#2 เสวนาวิชาการละคร
โดยหลักสูตรอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาศิลปการละคร
การนํ าเสนอผลงานวิจัยทางการ
ิ ปริญญาโท
ละครของนิสต
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
2554 CHULALONGKORN
UNIVERSITY INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2011

195

ศิลปการละคร

โครงการเทศกาลละคร "ก่อนจบ
2554" การแสดงละครเวทีเต็ม
ิ ปริญญาตรี
รูปแบบของนิสต

21-23 ม.ค. 54

196

ศิลปการละคร

โครงการเทศกาลละคร "ก่อนจบ
2554" การแสดงละครเวทีเต็ม
ิ ปริญญาตรี ละคร
รูปแบบของนิสต
เรือ
่ ง "ร่างก(ล)ยดี"

28-30 ม.ค. 54

197

ศิลปการละคร

โครงการเทศกาลละคร "ก่อนจบ
2554" การแสดงละครเวทีเต็ม
ิ ปริญญาตรี เรือ
รูปแบบของนิสต
่ ง
ห.ส.ร. (หุน
่ ยนต์สากลรอสซัม)

ิ ป
4-6 ก.พ. 54 ณ ศูนย์ศล
การละคร สดใส พันธุม
โกมล

19-21 ส.ค.54
19-21 ส.ค.54
27-29 ส.ค.54

21-23 ม.ค. 54
24 ม.ค. – 11 ก.พ.54 ทุก
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ 5 โมง
ั ้ 9 อาคารมหา
เย็น ทีช
่ น
จักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 5
อาจารย์เกษี ยณ 8
เจ ้าหน ้าที่ 3
ิ 10
นิสต
อาจารย์ 1
ิ 18
นิสต
อาจารย์ 2
ิ 75
นิสต
อาจารย์ 2
ิ 24
นิสต
อาจารย์ 2
เจ ้าหน ้าที่ 1
อาจารย์ 9

11
20
77
27

9

9

อาจารย์ 9
ิ ป.โท 17
นิสต
อาจารย์ 4

21

9

อาจารย์ 9
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 6
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลากร 50
บุคคลภายนอก 100
ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 20
ิ ป.โท 28
นิสต
ิ ป.ตรี 350
นิสต
ิ ป.โท 150
นิสต
ิ ป.เอก 25
นิสต
อาจารย์ 75
บุคลากร 100
บุคคลภายนอก
ิ ป.ตรี 25
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก
ิ ป.ตรี 75
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 48
บุคลากร 326
บุคคลภายนอก
ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 403
บุคคลภายนอก

รวมผู ้เข ้าร่วม
16

18

260

55

28
950

300
200

135
522

48
542

37

116
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส ไทย
(la fête)
-15 - 16 ก.พ. 54 การแสดงจั๊ก
กลิง้ นํ้ าแข็ง เรือ
่ ง “เป เป เป”
-17 ก.พ. 54 ละครหุน
่ สมัยใหม่
เรือ
่ ง “ตุก
๊ ตุก
๊ 26”
-22 - 23 ก.พ. 54 ละครหุน
่
สมัยใหม่เรือ
่ ง “เมล็ดร ้าย”
เทศกาลงาน "แหวกม่านการละคร"
ิ ที่
เสนอผลงานด ้านการละครของนิสต
เรียนรายวิชาปฏิบต
ั ิ ทัง้ ระดับปริญญา
โท และ ตรี (ภาคปลาย 2553)
ละครเรือ
่ ง แมคเบธ กํากับโดย รศ.
นพมาส แววหงส์

ลําดับ
198

ภาควิชา
ศิลปการละคร

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
15-23 ก.พ. 54 ณ ศูนย์
ศิลปการละคร สดใส
พันธุมโกมล

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
บุคคลภายนอก 11

199

ศิลปการละคร

14-15 มี.ค. 54 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรฯ
2-19 มิ.ย. 54 ณ ศูนย์
สดใสพันธุมสดใสฯ อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 70
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 100
ิ ป.ตรี 786
นิสต
ิ ป.โท 300
นิสต
อาจารย์ 100
บุคคลภายนอก3414
ิ ป.ตรี 35
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 40
ิ ป.ตรี 350
นิสต
ิ ป.โท 150
นิสต
ิ ป.เอก25
นิสต
อาจารย์ 75
บุคลากร 100
บุคคลภายนอก 300
ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก100
ิ ป.ตรี 340
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 200

200

ศิลปการละคร

201

ศิลปการละคร

ิ ศึกษาศิลปการ
โครงการนํ านิสต
ละครพืน
้ ถิน
่ "ศิลปะไทลือ
้ "

12-16 ส.ค.54 ณ อ.เมือง
จังหวัดน่าน

202

ศิลปการละคร

โครงการเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ (CHULALONGKORN
UNIVERSITY INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2011) ภาคต ้น
2554

203

ศิลปการละคร

โครงการแสดงนาฏยศิลป์ ร่วมสมัย
ิ สกี้ สยาม
เรือ
่ ง นิชน

204

ศิลปการละคร

205

ศูนย์การแปลฯ

206

ศูนย์การแปลฯ

207

ศูนย์การแปลฯ

การนํ าเสนอบทละคร "นางร ้ายใน
ลงกา" บทโดย อ.ดร.ปริดา มโนมัย
พิบล
ู ย์ กํากับโดย นิกร แซ่ตงั ้ ภายใต ้
ชุดโครงการเวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์
ไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) รามเกียรติ์ : ก ้าวหน ้า
จากรากแก ้ว
ิ และอาจารย์ประจําวิชาการ
คณะนิสต
่ โสตทัศน์ (Audio Visual
แปลสือ
Translation) ไปทัศนศึกษาทีบ
่ ริษัท
United Home Entertainment จํากัด
เพือ
่ ศึกษาดูงานด ้านการแปลบ
ทบรรยายภาพยนตร์ (subtitle)
รวมทัง้ บทพากย์
โครงการสอบประเมินทักษะล่าม
สําหรับเจ ้าหน ้าทีล
่ า่ มสํานัก
ภาษาต่างประเทศ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร
โครงการสอบประเมินทักษะล่าม
สําหรับเจ ้าหน ้าทีล
่ า่ มสํานัก
ภาษาต่างประเทศ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

22 ส.ค. - 9 ก.ย. 54 (9
เรือ
่ ง เฉพาะวันจันทร์ พุธ
และ ศุกร์) ณ ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร รวม
6 ครัง้
ิ ป
1-4 ก.ย. 54 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร คณะอักษรฯ
23-26 ก.ย. 54 ณ ศูนย์
ศิลปการลดครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

208

ศูนย์ไทยศึกษา

จัดพิธท
ี ําบุญเลีย
้ งพระเพือ
่ ความเป็ น
สิรม
ิ งคล เนือ
่ งในโอกาสทีศ
่ น
ู ย์ไทย
ศึกษาย ้ายสํานักงานจากอาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ มายังอาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

ิ 12
30 พ.ค 54 เวลา 8.30 น.
นิสต
้ 6 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร อาจารย์ 8
บุคคลกร 5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มิศษ

209

ศูนย์ไทยศึกษา

ิ หลักสูตรมหาบัณฑิต ได ้รับ
นิสต
ทุนโครงการทุนการศึกษาประเทศ
ิ 3 คนจาก
เพือ
่ นบ ้าน (นิสต
เวียดนามและกัมพูชา ได ้รับการ
ยกเว ้นค่าธรรมเนียม)

ภาคต ้น ปี การศึกษา 54

รวมผู ้เข ้าร่วม
21

200

4600

90

1000

200

600

ศ. 14 ม.ค. 54

ิ ป.โท15
นิสต
อาจารย์ 1

16

28-ก.ย.-54

บุคลลภายนอก 21

21

พ. 28 ก.ย. 54 ห ้องปฏิบต
ั ิ
การล่ามภาษา 713 อาคาร
บรมราชกุมารี และ
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารล่ามภาษา
705 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

บุคคลภายนอก 23

23

ิ บัณฑิตศึกษา 3
นิสต
คน

30

3

117
ลําดับ
210

ภาควิชา
ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ิ บัณฑิตศึกษา
งานปฐมนิเทศนิสต
ใหม่

211

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

งานพบนั กเขียน มอร์การ สปอร์
แตซ "ผู ้เขียน รุกสยาม ในพระนาม
ของพระเจ ้า"
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ พัฒนา
ทักษะการนํ าเสนอผลงานวิชาการ
ทางด ้านมนุษยศาสตร์

21 มิ.ย.54 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

เรือ
่ งเล่า วรรณกรรม และสถานที่ :
่ ระราชวังสนาม
จาก"มิตรแท ้" สูพ
จันทร์

ส. 27 ส.ค. 54 พระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม

214

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก
ิ ป.เอก
- นิสต
โครงงานฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก
ิ ป.เอก
- นิสต
โครงงานฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ศูนย์สารนิเทศ

กิจกรรมส่งเสริม การอ่าน"ยืมไม่อน
ั้
10/10/10

8 ต.ค. 53
8.00-18.00 น.

215

ศูนย์สารนิเทศ

เทศกาลงานออกร ้านหนั งสือใน
สวน ครัง้ ที่ 2

216

ศูนย์สารนิเทศ

มหกรรมการอ่านบทกวีนานาชาติ
ึ ษา
จัดร่วมกับศูนย์วรรณคดีศก

5-7 ม.ค. 54
8.30-17.00 น.
สนามหน ้าอาคารมหา
วชิราวุธ
7 ม.ค. 54 12-14.00 น.
้ ล่างอาคารมหาจักรี
โถงชัน

217

ศูนย์สารนิเทศ

218

ศูนย์สารนิเทศ

กิจกรรมส่งเสริม การอ่าน"ยืมไม่อน
ั้
10/01/11
อบรมโปรแกรมตัดต่อวีดโิ อ

219

ศูนย์สารนิเทศ

อบรมวิธใี ช ้เครือ
่ ง Macintosh

220

ศูนย์สารนิเทศ

221

ศูนย์สารนิเทศ

222

ศูนย์สารนิเทศ

223

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

จัดนิทรรศการ วิวัฒนาการของ
รัฐสภาในฮังการี + โปแลนด์
ร่วมกับฝ่ ายวิรัชกิจ และสถานทูต
โปแลนด์
จัดนิทรรศการ ภาษาและวัฒนธรรม
โปรตุเกส ร่วมกับฝ่ ายวิชาการ และ
สถานทูตโปรตุเกส
โครงการ เสียงส่องแสง นํ า
โปรแกรมผลิตหนั งสือเสียงเพือ
่ คน
ตามบอด - DAISY (Digital
Accessible Information System)
มาใช ้งานตัง้ แต่26 ก.ย. 54
โครงการทัศนศึกษาวิชาอารยธรรม
ไทย ภาคปลาย ปี การศึกษา 2553

224

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

225

212

213

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
7 มิ.ย. 54 เวลา 10.00 –
12.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
อ. 9 ส.ค. 54 เวลา
13.30-16.30 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

11 ม.ค.54 8.00-18.00
น. ศูนย์สารนิเทศฯ
8 ก.พ.54 9.00-12.00 น.
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธรฯ
11 มี.ค.54 9.30-15.30
น.
17-ส.ค.-54

22 - 26 ส.ค. 54

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.เอก 14
นิสต
อาจารย์ 17
ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก 14
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 7
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 14
นิสต
อาจารย์ 3

42

ิ ป.โท 19
นิสต
ิ ป.เอก 17
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 42
นิสต
ิ ป.โท 48
นิสต
ิ ป.เอก 15
นิสต
-

40

20

105

0

ิ ป.ตรี 13
นิสต
ิ ป.โท 24
นิสต
อาจารย์ 11
บุคคลภายนอก 9
ิ ป.ตรี 16
นิสต

57

ิ ป.ตรี 21
นิสต

21

16

ิ ป.ตรี 5
นิสต

5

30

30

80

80

ตัง้ แต่ 26 ก.ย. 54

คนช่วยอ่าน 3

โครงการทัศนศึกษาวิชาอารยธรรม
ไทย ภาคปลาย ปี การศึกษา 2553

13 พ.ย. 53 จังหวัด
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
28 พ.ย. 53 จังหวัด
เพชรบุร-ี สมุทรสงคราม

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

โครงการทัศนศึกษาวิชาอารยธรรม
ไทย ภาคปลาย ปี การศึกษา 2553

4 ธ.ค. 53 จังหวัด
สุพรรณบุร ี

226

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

8 ม.ค. 54 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

227

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

โครงการทัศนศึกษาวิชาโบราณคดี
ในประเทศไทย ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2553
โครงการทัศนศึกษาวิชาโบราณคดี
ในประเทศไทย ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2553

ิ ป.ตรี 83
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 2
ิ ป.ตรี 121
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 22
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
ิ ป.ตรี 15
นิสต
อาจารย์ 1

29-30 ม.ค. 54จังหวัด
สุโขทัย-พิษณุโลก

รวมผู ้เข ้าร่วม
31

ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1

3

87

127

24

16

22

118
ลําดับ
228

ภาควิชา
หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

229

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

230

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

231

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

232

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

233

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

234

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200183,
2200220 อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200183,
2200220 อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200183,
2200220 อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200183,
2200220 อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200185
ิ ปะและโบราณวัตถุ
ปริทัศน์ศล
สถานในประเทศไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200392
ศิลปะโบราณในสยามและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
โครงการสนทนาธรรมพัฒนาชีวต
ิ
(50 ครัง้ )

235

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

โครงการเผยแพร่ความรู ้
พระไตรปิ ฎกทางสถานีวท
ิ ยุ

236

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

237

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง
“พระไตรปิ ฎก ณ หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ” (นั กศึกษาวิชา
พระไตรปิ ฎกศึกษา มจร.)
การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง
“พระไตรปิ ฎกกับเยาวชน”
(นั กเรียนประถมสาธิตจุฬาฯ)

238

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง
“พระไตรปิ ฎกกับการจาริกของ
ชีวต
ิ ” (คณะไปลังกา)

239

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

จัดกิจกรรมปุญญปั ญญาช่วง
เข ้าพรรษาสวดมนต์ นั่ งสมาธิ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
จังหวัดเพชรบุร-ี
สมุทรสงคราม (18 มิ.ย.
54)
จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยา (26
มิ.ย. 54)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(2 ก.ค. 54)
จังหวัดสุโขทัย -พิษณุโลก
(9 ก.ค.- 10 ก.ค. 54)
จังหวัดเชียงใหม่ - ลําพูน
(12- 14 ส.ค. 54)

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 79
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 128
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 4
ิ ป.ตรี 131
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 4
ิ ป.ตรี 82
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 31
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1

จังหวัดเพชรบูรณ์ - ลพบุร ี
(27 ส.ค. 54)

ิ ป.ตรี 16
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1

ทุกวันอังคาร ต.ค.53 พ.ค.54 ณ หอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ

ิ ป.ตรี 35
นิสต
ิ ป.โท 35
นิสต
อาจารย์ 70
บุคลากร 35
บุคคลภายนอก 35
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม70
มีศษ
106,000 คน

ระหว่าง ตค. 53 – กย. 54
- รายการ “สยามสติ”
ออกอากาศทุกวันศุกร์
เวลา 10.00 – 10.10 น.
รวม 52 ครัง้
- รายการ “ศาสน์สร ้างสุข”
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 8.00 – 8.30 น. รวม
36 ครัง้
ศ. 28 ม.ค. 54 เวลา
13.00 – 16.00 น.
ณ หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
ศ. 25 ก.พ. 54 เวลา
13.00 – 15.00 น.
ณ หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
ศ. 11 มี.ค. 54 เวลา 8.00
– 11.00 น.
ณ หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
ทุกวันพฤหัสบดี
เริม
่ ที่ 21 ก.ค.54 ณ หอ
พระไตรปิ ฏกนานาชาติ
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
้ 2
ชัน

รวมผู ้เข ้าร่วม
83

133

136

86

33

18

280

106000

บุคคลภายนอก 39

39

บุคคลภายนอก 15

15

บุคคลภายนอก 30

30

บุคคลภายนอก 23

23

119

2.2.4 ดานการวิจัย
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 21 บทความ ได้รับการอ้างอิง 35 ครั้ง
บท ลําด ับ
ภาควิชา
ความ ครงั้
1
1
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

รายการทีถ
่ ก
ู อ้างถึง

อ้างถึงโดย

AROONMANAKUN W . P 7 INT
S NAT LANG P. 2007. vol. 85.
pp. 3.

Title: Extracting Semantic Frames
from Thai Medical-Symptom
Unstructured Text with Unknown
Target-Phrase Boundaries
Author(s): Intarapaiboon Peerasak;
Nantajeewarawat Ekawit;
Theeramunkong Thanaruk Source:
IEICE TRANSACTIONS ON
INFORMATION AND SYSTEMS
Volume: E94D Issue: 3 Pages:
465-478 DOI:
10.1587/transinf.E94.D.465
Published: MAR 2011
Title: Extracting Chemical
Reactions from Thai Text for
Semantics-Based Information
Retrieval Author(s): Intarapaiboon
Peerasak; Nantajeewarawat
Ekawit; Theeramunkong Thanaruk
Source: IEICE TRANSACTIONS ON
INFORMATION AND SYSTEMS
Volume: E94D Issue: 3 Pages:
479-486 DOI:
10.1587/transinf.E94.D.479
Published: MAR 2011
Chaowicharat, E., Naruedomkul, K.
"Co-occurrence-based error
correction approach to word
segmentation." Proceedings of the
24th International Florida Artificial
Intelligence Research Society,
FLAIRS - 24 , pp. 240-244. (2011).

2

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

AROONMANAKUN W . P 7 INT
S NAT LANG P. 2007. vol. 85.
pp. 3.

2

3

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

3

4

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

Aroonmanakun W. "Extracting
Thai compounds using
collocations and POS bigram
probabilities without a POS
tagger (2009)" 2009
International Conference on
Asian Language Processing:
Recent Advances in Asian
Language Processing, IALP
2009,, art. no. 5380782, pp.
118-122. [Online]. Available:
Scopus DOI:
10.1109/IALP.2009.33.
Retrieved November 24, 2011.
Boyle R. "Whatever happened
to preference organisation? "
(2000) Journal of Pragmatics,
32 (5), pp. 583-604.

5

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

Boyle R. "Whatever happened
to preference organisation? "
(2000) Journal of Pragmatics,
32 (5), pp. 583-604.

Farini, F. "Cultures of education in
action: Research on the
relationship between interaction
and cultural presuppositions
regarding education in an
international educational setting "
Journal of Pragmatics 43 (8),
2011: pp. 2176-2186
Ong, K.K.W. "Disagreement,
confusion, disapproval, turn
elicitation and floor holding:
Actions as accomplished by ellipsis
marks-only turns and blank turns
in quasisynchronous chats "
Discourse Studies 13 (2), 2011:
pp. 211-234

่
ชือ
ฐานข้อมูล
ISI

ISI

Scopus

Scopus

Scopus

120
บท ลําด ับ
ความ ครงั้
4
6

ภาควิชา

รายการทีถ
่ ก
ู อ้างถึง
HONGLADAROM K .
LINGUISTICS TIBETOBU.
1996. Vol. 19. pp.69

5

8

ภาควิชาปรัชญา

HONGLADAROM S . P CULT
ATT COMM TECH. 1998. pp.
231

6

7

ภาควิชาปรัชญา

HONGLADAROM S. ASIAN
BIOTECHNOL DEV. 2006. Vol.
9. pp.37

7

9

ภาควิชาปรัชญา

HONGLADAROM S. ORGAN
TRANSPLANTATIO 2010.

8

10

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Abramson, AS...L-Thongkum,
TL. PHONETICA. 2004. Vol.
61. pp. 147 DOI
0.1159/000082561

9

22

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Kitamura,
C...Luksaneeyanawin, S .
INFANT BEHAV DEV. 2002.
Vol. 24. pp. 372. PII S01636383(02)00086-3

23

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Kitamura,
C...Luksaneeyanawin, S .
INFANT BEHAV DEV. 2002.
Vol. 24. pp. 372. PII S01636383(02)00086-3

อ้างถึงโดย
Title: Pharyngealised Vowels in
Gagatang Tibetan and Their Origin
Author(s): Suzuki Hiroyuki Source:
LANGUAGE AND LINGUISTICS
Volume: 12 Issue: 2 Pages: 477500 Published: APR 2011
Title: The Bengkulu premonition:
cultural pluralism and hybridity in
disaster risk reduction Author(s):
Shannon Rachel; Hope Max;
McCloskey John Source: AREA
Volume: 43 Issue: 4 Pages: 449455 DOI: 10.1111/j.14754762.2011.01029.x Published: DEC
2011
Title: Is there Room for Ethics
within Bioinformatics Education?
Author(s): Taneri Bahar Source:
JOURNAL OF COMPUTATIONAL
BIOLOGY Volume: 18 Issue: 7
Pages: 907-916 DOI:
10.1089/cmb.2010.0187 Published:
JUL 2011
Title: Addressing Religious and
Cultural Differences in Views on
Transplantation, Including
Composite Tissue Allotransplantation
Author(s): Siemionow Maria Z.;
Rampazzo Antonio; Gharb Bahar
Bassiri Source: ANNALS OF PLASTIC
SURGERY Volume: 66 Issue: 4
Pages: 410-415 DOI:
10.1097/SAP.0b013e3182121db9
Published: APR 2011
Title: Communicative Functions
Integrate Segments in Prosodies
and Prosodies in Segments
Author(s): Kohler Klaus J. Source:
PHONETICA Volume: 68 Issue: 1-2
Pages: 26-56 DOI:
10.1159/000328433 Published:2011.
Title: The Effects of Age and Infant
Hearing Status on Maternal Use of
Prosodic Cues for Clause
Boundaries in Speech Author(s):
Kondaurova Maria V.; Bergeson
Tonya R. Source: JOURNAL OF
SPEECH LANGUAGE AND HEARING
RESEARCH Volume: 54 Issue: 3
Pages: 740-754 DOI:
10.1044/1092-4388(2010/090225) Published: JUN 1 2011
Title: Neural coding of formantexaggerated speech in the infant
brain Author(s): Zhang Yang;
Koerner Tess; Miller Sharon; et al.
Source: DEVELOPMENTAL
SCIENCE Volume: 14 Issue: 3
Pages: 566-581 DOI:
10.1111/j.1467-7687.2010.01004.x
Published: MAY 2011

่
ชือ
ฐานข้อมูล
ISI

ISI

ISI

ISI

ISI

ISI

ISI

121
บท ลําด ับ
ภาควิชา
ความ ครงั้
10
16
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

11

12

รายการทีถ
่ ก
ู อ้างถึง

อ้างถึงโดย

LUKSANEEYANAWIN S. THAI
ONE MILLION WOR. 2004.

Title: Orthographic and
phonological parafoveal processing
of consonants, vowels, and tones
when reading Thai Author(s):
Winskel Heather Source: APPLIED
PSYCHOLINGUISTICS Volume: 32
Issue: 4 Pages: 739-759 DOI:
10.1017/S014271641100004X
Published: OCT 2011
Boets, B., Vandermosten, M.,
Cornelissen, P., Wouters, J.,
Ghesquière, P. "Coherent Motion
Sensitivity and Reading
Development in the Transition
From Prereading to Reading
Stage." Child Development 82 (3),
2011: pp. 854-869. [Online].
Available: Scopus DOI:
10.1111/j.14678624.2010.01527.x. Retrieved
November 24, 2011.

17

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Kim, J.a , Davis, C. ,
Burnham, D. ,
Luksaneeyanawin, S. "The
effect of script on poor
readers' sensitivity to dynamic
visual stimuli." Brain and
Language Volume 91, Issue
3, December 2004, Pages
326-335. [Online]. Available:
Scopus DOI:
10.1016/j.bandl.2004.05.001.
Retrieved November 24,
2011.
Kim, J.a , Davis, C. ,
Burnham, D. ,
Luksaneeyanawin, S. "The
effect of script on poor
readers' sensitivity to dynamic
visual stimuli." Brain and
Language Volume 91, Issue
3, December 2004, Pages
326-335. [Online]. Available:
Scopus DOI:
10.1016/j.bandl.2004.05.001.
Retrieved November 24,
2011.
Kim, J...Luksaneeyanawin, S .
BRAIN LANG. 2004. Vol. 91.
pp. 326 DOI
10.1016/j.bandl.2004.05.001

18

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

24

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

25

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Kim, J...Luksaneeyanawin, S .
BRAIN LANG. 2004. Vol. 91.
pp. 326 DOI
10.1016/j.bandl.2004.05.001

11

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Pattamadilok C., Kolinsky R.,
Luksaneeyanawin S., Morais
J. Orthographic congruency
effects in the suprasegmental
domain: Evidence from Thai
2008, Quarterly Journal of
Experimental Psychology,
(10) 1515-1537 .

่
ชือ
ฐานข้อมูล
ISI

Scopus

Burnham, D., Kim, J., Davis, C.,
Ciocca, V., Schoknecht, C.,
Kasisopa, B., Luksaneeyanawin, S.
"Are tones phones? ." Journal of
Experimental Child Psychology 108
(4), 2011: pp. 693-712 . [Online].
Available: Scopus DOI:
10.1016/j.jecp.2010.07.008.
Retrieved November 24, 2011.

Scopus

Title: Are tones phones? Author(s):
Burnham Denis; Kim Jeesun; Davis
Chris; et al. Source: JOURNAL OF
EXPERIMENTAL CHILD
PSYCHOLOGY Volume: 108 Issue:
4 Pages: 693-712 DOI:
10.1016/j.jecp.2010.07.008
Published: APR 2011
Title: Coherent Motion Sensitivity
and Reading Development in the
Transition From Prereading to
Reading Stage Author(s): Boets
Bart; Vandermosten Maaike;
Cornelissen Piers; et al. Source:
CHILD DEVELOPMENT Volume: 82
Issue: 3 Pages: 854-869 DOI:
10.1111/j.1467-8624.2010.01527.x
Published: MAY-JUN 2011
Ranbom, L.J., Connine, C.M. 2011
. Silent letters are activated in
spoken word recognition .
Language and Cognitive Processes
26 (2), pp. 236-261 .

ISI

ISI

Scopus

122
บท ลําด ับ
ภาควิชา
ความ ครงั้
19
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

13

รายการทีถ
่ ก
ู อ้างถึง
Pattamadiok,
Chotiga...Luksaneeyanawin,
Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL.
2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI
10.1080/17470210701587305

20

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Pattamadiok,
Chotiga...Luksaneeyanawin,
Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL.
2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI
10.1080/17470210701587305

21

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Pattamadiok,
Chotiga...Luksaneeyanawin,
Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL.
2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI
10.1080/17470210701587305

12

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

13

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Winskel H., Radach R.,
Luksaneeyanawin S. "Eye
movements when reading
spaced and unspaced Thai
and English: A comparison of
Thai-English bilinguals and
English monolinguals." (2009)
Journal of Memory and
Language, 61 (3), pp. 339351. [Online]. Available:
Scopus. Retrieved November
24, 2011.
Winskel H., Radach R.,
Luksaneeyanawin S. "Eye
movements when reading
spaced and unspaced Thai
and English: A comparison of
Thai-English bilinguals and
English monolinguals." (2009)
Journal of Memory and
Language, 61 (3), pp. 339351. [Online]. Available:
Scopus. Retrieved November
24, 2011.

่
ชือ
ฐานข้อมูล
Title: Are tones phones? Author(s): ISI
Burnham Denis; Kim Jeesun; Davis
Chris; et al. Source: JOURNAL OF
EXPERIMENTAL CHILD
PSYCHOLOGY Volume: 108 Issue:
4 Pages: 693-712 DOI:
10.1016/j.jecp.2010.07.008
Published: APR 2011
Title: Beyond rhyme or reason:
ISI
ERPs reveal task-specific activation
of orthography on spoken
language Author(s): Pattamadilok
Chotiga; Perre Laetitia; Ziegler
Johannes C. Source: BRAIN AND
LANGUAGE Volume: 116 Issue: 3
Pages: 116-124 DOI:
10.1016/j.bandl.2010.12.002
Published: MAR 2011
Title: Silent letters are activated in
ISI
spoken word recognition
Author(s): Ranbom Larissa J.;
Connine Cynthia M. Source:
LANGUAGE AND COGNITIVE
PROCESSES Volume: 26 Issue: 2
Pages: 236-261 Article Number:
PII 923469221 DOI:
10.1080/01690965.2010.486578
Published: 2011
Paterson, K.B., Jordan, T.R. .
Scopus
"Effects of increased letter spacing
on word identification and eye
guidance during reading ." Memory
and Cognition 38 (4), 2010: pp.
502-512 . [Online]. Available:
Scopus DOI:
10.3758/MC.38.4.502. Retrieved
November 24, 2011.
อ้างถึงโดย

Yao, Y. "Interword spacing effects
on reading Mandarin Chinese as a
second language." Writing Systems
Research 3 (1), 2011: pp. 23-40 .
[Online]. Available: Scopus DOI:
10.1093/wsr/wsr009. Retrieved
November 24, 2011.

Scopus

123
บท ลําด ับ
ภาควิชา
ความ ครงั้
14
14
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

รายการทีถ
่ ก
ู อ้างถึง

อ้างถึงโดย

Winskel H., Radach R.,
Luksaneeyanawin S. "Eye
movements when reading
spaced and unspaced Thai
and English: A comparison of
Thai-English bilinguals and
English monolinguals." (2009)
Journal of Memory and
Language, 61 (3), pp. 339351. [Online]. Available:
Scopus. Retrieved November
24, 2011.
Winskel,
Heather...Luksaneeyanawin,
Sudaporn. J MEM LANG.
2009. Vol. 61. pp. 339. DOI
10.1016/j.jml.2009.07.002

Land, S. "Open to the flaw:
Comparing the different skills
required for reading English and
isiZulu ." Language Matters 42 (1),
2011: pp. 50-68. [Online].
Available: Scopus DOI:
10.1080/10228195.2011.585654.
Retrieved November 24, 2011.

15

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

15

27

ภาควิชา
ภาษาไทย

NATHALANG S . THESIS
MACQUARIE U S. 1999.

15

26

ภาควิชา
ภาษาไทย

NATHALANG S . THAI
FOLKLORE INSIGH. 2000. pp.
101.

16

29

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

PRASITHRATHSINT A .
LINGUISTIC TYPOLOGY.
2000. Vol. 4. pp. 251. DOI
10.1515/lity.2000.4.2.251

30

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Prasithrathsint A. "Adjectives
as verbs in Thai." Linguistic
Typology, 4 (2), 2000: pp.
251-271.

Title: Orthographic and
phonological parafoveal processing
of consonants, vowels, and tones
when reading Thai Author(s):
Winskel Heather Source: APPLIED
PSYCHOLINGUISTICS Volume: 32
Issue: 4 Pages: 739-759 DOI:
10.1017/S014271641100004X
Published: OCT 2011
Title: World Heritage Sites and
domestic tourism in Thailand Social
change and management
implications Author(s): King Victor
T.; Parnwell Michael J. G. Source:
SOUTH EAST ASIA RESEARCH
Volume: 19 Issue: 3 Pages: 381420 DOI: 10.5367/sear.2011.0055
Published: SEP 2011
Title: The Spirit of a Heroine: Ya
Mo-Spirit Reverence, Patriotism
and Thai Buddhism Author(s):
Nilsen Marte Source: MODERN
ASIAN STUDIES Volume: 45
Pages: 1599-1625 DOI:
10.1017/S0026749X09000122
Part: Part 6 Published: NOV 2011
Title: Description of Thai as an
isolating language Author(s):
Minegishi Makoto Source: SOCIAL
SCIENCE INFORMATION SUR LES
SCIENCES SOCIALES Volume: 50
Issue: 1 Pages: 62-80 DOI:
10.1177/0539018410389107
Published: MAR 2011
Minegishi, M. "Description of thai
as an isolating language ." Social
Science Information 50 (1), 2011:
pp. 62-80 . [Online]. Available:
Scopus DOI: DOI:
10.1177/0539018410389107.
Retrieved November 24, 2011.

่
ชือ
ฐานข้อมูล
Scopus

ISI

ISI

ISI

ISI

Scopus

124
บท ลําด ับ
ภาควิชา
ความ ครงั้
17
28
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

รายการทีถ
่ ก
ู อ้างถึง

อ้างถึงโดย

PRASITHRATHSINT A . 11
ANN M SE AS LING. 2004.pp.
583.

Title: Embodied semantics and
pragmatics: Empathy, sympathy
and two passive constructions in
Chinese media discourse
Author(s): Jing-Schmidt Zhuo; Jing
Ting Source: JOURNAL OF
PRAGMATICS Volume: 43 Issue:
11 Pages: 2826-2844 DOI:
10.1016/j.pragma.2011.04.005
Published: SEP 2011
Title: Material Symbolism on
Saigon's Edge: The PoliticalEconomic and Symbolic
Transformation of Ho Chi Minh
City's Periurban Zones
Author(s): Harms Erik
Source: PACIFIC AFFAIRS
Volume: 84 Issue: 3 Special
Issue: SI Pages: 455-473 DOI:
10.5509/2011843455 Published:
SEP 2011
Title: The syntax-semantics
interface of multi-morpheme
motion constructions in Chinese An
analysis based on hierarchical
scalar structure Author(s): Lin
Jingxia; Peck Jeeyoung Source:
STUDIES IN LANGUAGE Volume:
35 Issue: 2 Pages: 337-379 DOI:
10.1075/sl.35.2.04lin Published:
2011
Title: Grammaticalization of the
Cantonese Double Object Verb
[pei(35)] (sic) in Typological and
Areal Perspectives Author(s): Chin
Andy C. Source: LANGUAGE AND
LINGUISTICS Volume: 12 Issue: 3
Pages: 529-563 Published: JUL
2011
D'Orlando Fabio. JOURNAL OF
HAPPINESS STUDIES Volume: 12
Issue: 1 Pages: 51-75 DOI:
10.1007/s10902-009-9175-0
Published: MAR 2011.

18

31

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก

RATO M. SOCIAL
INEQUALITY VI. 2004.

19

32

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

THEPKANJANA K . SERIAL
VERB CONSTRUC.1986.

20

33

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

Thepkanjana, Kingkarn. LANG
SCI. 2008. Vol. 30. pp. 621.
DOI
10.1016/j.langsci.2007.04.001

21

34

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

Wongsurawat, W. J APPL
ECON. 2006. Vol 9. pg.185.

่
ชือ
ฐานข้อมูล
ISI

ISI

ISI

ISI

ISI
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 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2554 จํานวน 118 รายการ ดังนี้
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 35 รายการ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 36 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 47 รายการ
บทความวิจัย ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 35 รายการ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"ไขสุหร่ายกําจายกลิน
่ : นํ้ ากุหลาบ
้ สูง
เปอร์เซียในวัฒนธรรมชนชัน
สยาม."
การศึกษาแผนใหม่สําหรับสตรีใน
เยอรมนีตงั ้ แต่ทศวรรษ 18701960
"ไอ ้ฤทธิก
์ น
ั แบล็ค!': โฆษณาสุรา
แบล๊คแคท ความตลกและการ
บริโภคเชิงสัญญะในสังคมไทย
ปลายทศวรรษที่ 2530."
"สยบหญิง" (The Subjection of
Women): ขบถทางความคิดสังคม
วิกตอเรียน
"พระราชาในภาษิตเยอรมัน."

ลําดับ
1

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

ผู ้แต่ง
ิ
จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

ภาวรรณ เรืองศิลป์

3

ประวัตศ
ิ าสตร์

วิลลา วิลย
ั ทอง

4

ปรัชญา

เนือ
่ งน ้อย บุณยเนตร

5

ภาษา
ตะวันตก

ชูศรี มีวงศ์อโุ ฆษ

6

ภาษา
ตะวันตก

พรสรรค์ วัฒนางกูร

การรับแนวคิดพุทธศาสนาในงาน
ประพันธ์ของคาร์ล แกร์เลอรุพ
โธมัส มันน์ และ แฮร์มันน์ เฮสเซอ

7

ภาษา
ตะวันตก

วรุณี อุดมศิลป

"คําเพือ
่ ฆ่า คําแห่งคําใน 'ธาร
นํ้ านมจากความตาย' ของมาร์เก
อริต ยูรเ์ ซอนาร์"

8

ภาษา
ตะวันตก

อารตี แก ้วสัมฤทธิ์

9

ภาษา
ตะวันออก
ภาษา
ตะวันออก

Ishibashi Reiko

"ใต ้เงาพระศาสดา เรือ
่ งเล่าของ
เจ ้าชายสยาม นิยายวิพากษ์ วจิ ารณ์
กระแสจักรวรรดินย
ิ มของคาร์ล เด
อริง."
Fators Associated with JFL
Learners' Writing Anxiety.
"โอกาสและความเป็ นไปได ้ของ
"การพัฒนาตัวเองของอาจารย์" ใน
การทํางานร่วมกันกับอาจารย์ชาว
ญีป
่ นในการเรี
ุ่
ยนการสอน
ภาษาญีป
่ นระดั
ุ่
บมหาวิทยาลัย:
การวิเคราะห์จากมุมมองของ
อาจารย์ ชาวไทยทีเ่ คยมี
ประสบการณ์การทํางานร่วมกับ
อาจารย์ชาวญีป
่ น."
ุ่
การศึกษาของสตรีญป
ี่ น:
ุ่ ภายหลัง
การรับวัฒนธรรมจีนถึงต ้นศตวรรษที่
20
"An observation on language
shift,maintenance,and
language use in Bangkok
Chinatown."

10

กนกวรรณ เลาหบูรณะ
กิจ คะตะกิร,ิ Iketani
Kiyomi และ
Nakayama Eiji

11

ภาษา
ตะวันออก

ชมนาด ศีตส
ิ าร

12

ภาษา
ตะวันออก

ชัญญพร ปริญญาวุฒ ิ
ชัย

พิมพลักษณ์
วารสารไทยศึกษา ปี ท ี่ 7 ฉบับที่ 1
(กุมภาพันธ์-กรกฏาคม 2554): 112155.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 39 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถน
ุ ายน 2553): 50-90.
(พิมพ์เสร็จ ปลายปี 54)
วารสารไทยศึกษา ปี ท ี่ 7 ฉบับที่ 1
(กุมภาพันธ์-กรกฏาคม 2554): 185224.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 39 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถน
ุ ายน 2553): 1-49.
(พิมพ์เสร็จ ปลายปี 54)
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 38 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 103175. (พิมพ์เสร็จ ส.ค. 54)
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปี ท ี่ 31 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน 2554): 3954.
Proceeding การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย
ครัง้ ที่ 5 หัวข ้อ ข ้า ค่า ฆ่า: อัตลักษณ์
คุณค่า ความรุนแรง จัดโดย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยการสนั บสนุนของ
สกว. 25-27 พ.ย. 2552 (Proceeding
พิมพ์ปี 2554)
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 38 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 51-102.
(พิมพ์เสร็จ ส.ค. 54)
่ ฉบับที่ 8
วารสารเจแปนฟาวน์เดชัน
(2011): 25-34.
่ ฉบับที่ 8
วารสารเจแปนฟาวน์เดชัน
(2554): 35-44.

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 39 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถน
ุ ายน 2553) : 246301. (พิมพ์เสร็จ ปลายปี 54)
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 38 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 176190. (พิมพ์เสร็จ ส.ค. 54)
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ลําดับ
13

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก

ผู ้แต่ง
นูรด
ี า หะยียะโกะ

่ เรือ
ชือ
่ ง
"อัตลักษณ์ทางภาษาของชาวไทย
้ สายมลายูปาตานี"
มุสลิมเชือ

14

ภาษา
ตะวันออก

พัชนี ตัง้ ยืนยง

มรรคาแห่งปั ญญา: สตรีจน
ี กับการ
่ ารศึกษาสมัยใหม่
เข ้าสูก

15

ภาษา
ตะวันออก

ศศิพร เพชราภิรัชต์

16

ภาษา
ตะวันออก

อรรถยา สุวรรณระดา

17

ภาษา
ตะวันออก

อรรถยา สุวรรณระดา

"History of Nanfu and Jingshan
Two Court Music Bureaus
during the Qing Dynasty."
"ทฤษฎีห ้าธาตุกับความสัมพันธ์
ของตัวละครในเก็นจิโมะโนะงะตะ
ริ." "The Theory of Five
Elements and the Relationship
of Characters in
Genjimonogatari"
"ภาพลักษณ์ของสัตว์ในตํานาน
เทพญีป
่ นในวรรณกรรม
ุ่
โคะจิก.ิ "

18

อัษฎายุทธ ชูศรี

19

ภาษา
ตะวันออก
ภาษาไทย

20

ภาษาไทย

ชลดา เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

21

ภาษาไทย

ธานีรัตน์ จัตท
ุ ะศรี

22

ภาษาไทย

ธานีรัตน์ จัตท
ุ ะศรี

23

ภาษาไทย

"โหราศาสตร์ในมหาชาติไทลือ
้ ."

24

ภาษาไทย

วกุล มิตรพระพันธ์
และ อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล
สุกญ
ั ญา สุจฉายา

25

ภาษาไทย

สุวดี ธนประสิทธิ์
พัฒนา

กว่าจะถึงอุดมศึกษา: การศึกษา
ของสตรีไทยสมัยปฏิรป
ู

26

ภาษาศาสตร์

"Corpora and Emerging
Technology for ELT."

27

ภาษาอังกฤษ

Aroonmanakun,
Wirote
D.Scott Humphries.

ใกล ้รุง่ อามระดิษ

ทํานองเสียงของคําช่วย NEใน
ภาษาญีป
่ น
ุ่
"คําไทย-คําเทศ."
"จากเสภาเรือ
่ งขุนช ้างขุนแผนตอน
แต่งงานพระไวยเป็ นบทละครรํา
เรือ
่ งขุนช ้างขุนแผนชุดแต่งงาน
พระไวย พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั ."
"พระราชนิพนธ์คํานํ าใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั : ภาพสะท ้อนพระ
อัจฉริยภาพในฐานะนั กวรรณคดี."
"เรือ
่ งอินเหนาฉบับลาว: ลักษณะ
เด่นด ้านการสร ้างตัวละครจากเรือ
่ ง
อิเหนาฉบับไทย."

"เศรษฐกิจสร ้างสรรค์กับการจัดการ
วัฒนธรรม."

"Examining the English Complex
Prepositions "according to",
"because of", and "due to" in Thai
University Student Writing."

พิมพลักษณ์
หนั งสือประมวลผลการประชุมวิชาการ
(Proceedings) การสัมมนาทาง
วิชาการมุสลิมศึกษา ประจําปี 2553
เรือ
่ ง "มุสลิมบนแผ่นดินไทย : บทบาท
ชาวไทยมุสลิมในการสร ้างสรรค์
สังคมไทย" กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 16
หน ้า
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 39 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถน
ุ ายน 2553): 217-245.
(พิมพ์เสร็จ ปลายปี 54)
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 38 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 149175. (พิมพ์เสร็จ ส.ค. 54)
ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษาใน
ประเทศไทยครัง้ ที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 ตุลาคม
2553, หน ้า 295-305. เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 38 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 30-50.
(พิมพ์เสร็จ ส.ค. 54)
่ ฉบับที่ 8
วารสารเจแปนฟาวน์เดชัน
(2011): 15-24.
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปี ท ี่ 27
(ธันวาคม 2553) : 221-230. (พิมพ์
เสร็จปี 54)
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปี ท ี่
3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถน
ุ ายน
2554): หน ้า 77-112.
วารสารวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี ท ี่ 2
ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2554 เมษายน 2555): 1-18.
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัต
แห่งองค์ความรู ้กับพหุลก
ั ษณ์ทาง
วัฒนธรรม 18 - 19 สิงหาคม 2554,
หน ้า 162-184. กรุงเทพฯ : คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 38 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 1-29.
(พิมพ์เสร็จ ส.ค. 54)
วารสารไทยศึกษา ปี ท ี่ 7 ฉบับที่ 2
(ส.ค.2554-ม.ค.2555): หน ้า 217239.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี 2553 ปี ท ี่ 39
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน
2553):302-337. (พิมพ์เสร็จ ปลายปี
54)
Journal of English Studies Vol. 6
(June 2011): pp. 221-236.
Thoughts (2011): 48-73.
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่ เรือ
ชือ
่ ง
"Genre Analysis of Thesis and
Dissertation Abstracts Written
by Thai Students."

พิมพลักษณ์
Thoughts (2011): 23-48.

ภาษาอังกฤษ

ผู ้แต่ง
Yanatchapim
Pasavaravate and
Raksangob
Wijitsopon.
คารินา โชติรวี

การเข ้าสูร่ ะบบอุดมศึกษาของสตรี
อังกฤษ

30

ภาษาอังกฤษ

ฐาปนั จฉร์ ขุนภักดี

31

ภาษาอังกฤษ

ดารินทร์ ประดิษฐ
ทัศนีย ์

"The Wages of Sin: นวนิยาย
ของผู ้หญิงยุคใหม่กบ
ั ปั จเจกนิยมที่
ไม่เน ้นการแต่งงาน."
ปลดเอกอาณานิคมทางความคิด
ใน Karma Cola:Marketing the
Mystic East ของ Gita Mehta

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 39 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถน
ุ ายน 2553): 150-216.
(พิมพ์เสร็จ ปลายปี 54)
Thoughts (2011): 86-108.

32

ภาษาอังกฤษ

พจี ยุวชิต

33

ภาษาอังกฤษ

พิมพชนก พึง่ บุญ ณ
อยุธยา และจิรันธรา
ศรีอท
ุ ัย.

34

ภูมศ
ิ าสตร์

พรรณี ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

35

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์ บุญขจร
ตรีศล

ลําดับ
28

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

29

นั กเขียนสตรีอเมริกน
ั กับ
อุดมศึกษา: ผลงานของซิลเวีย
แพล็ธและจอยซ์ แครอล โอตส์
"การใช ้คําศัพท์ภาษาอังกฤษใน
วรรณกรรมผู ้หญิงสมัยใหม่
ึ ษาเรือ
กรณีศก
่ ง คําสารภาพของ
สาวนั กช ้อปฯ (The Secret
Dreamworld of a Shopaholic)
และนางร ้ายไฮโซ (Lipstick
Jungle)."
"การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กับงานภูมศ
ิ าสตร์."
ึ ษาสูว่ ัฒนธรรม
"จากวรรณคดีศก
ศึกษา: การปรับเปลีย
่ นกระบวน
ึ ษา."
ทัศน์ในวงวรรณคดีศก

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี ท ี่ 35 ฉบับที่ 1 (2554):
105-140.
หมายเหตุ ภาพสารบัญ
http://www.arts.su.ac.th/Journal/i
mages/book/33_1_substance.jpg
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 39 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถน
ุ ายน 2553) : 91-149.
(พิมพ์เสร็จ ปลายปี 54)
Thoughts (2011): 109-139.

วารสารภูมศ
ิ าสตร์ ปี ท ี่ 35, ฉบับที่ 1
(เมษายน 2554) : 21-42.
วารสารวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี ท ี่ 1
ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2553 เมษายน 2554): 19-36.

บทความวิจัยทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 36 รายการ
ลําดับ
1

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

ผู ้แต่ง
ธนาพล ลิม
่ อภิชาต

่ เรือ
ชือ
่ ง
"Literature for Life:The
Context and Conditions of Its
Emergence in Thailand,1940s50s."

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

วาสนา วงศ์สรุ วัฒน์

"Successfully
Misunderstood:The Untold
Realities of the Thai-Chinese
Assimilation 'Success Story'."

3

ประวัตศ
ิ าสตร์
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pp. 195-208. Bangkok: Parbpim,
2011.
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มนุษยศาสตร์ไทย ของ สกว.)
ใน สุวรรณา สถาอานั นท์ และชาญ
ณรงค์ บุญหนุน, บรรณาธิการ.
อารมณ์กบ
ั จริยศาสตร์ , หน ้า 188295. กรุงเทพ: สํานั กพิมพ์วภ
ิ าษา,
2554. (ผลงานวิจัยภายใต ้โครงการ
เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย ของ สกว.)
ใน สุวรรณา สถาอานั นท์ และชาญ
ณรงค์ บุญหนุน, บรรณาธิการ.
อารมณ์กบ
ั จริยศาสตร์, หน ้า 142 186. กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554.
(ผลงานวิจัยภายใต ้โครงการเวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย ของ สกว.)
ใน สุวรรณา สถาอานั นท์ และชาญ
ณรงค์ บุญหนุน, บรรณาธิการ.
อารมณ์กบ
ั จริยศาสตร์, หน ้า 296 356. กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554.
(ผลงานวิจัยภายใต ้โครงการเวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย ของ สกว.)
Bangkok: Chulalongkorn
University Press, 2011.
สารานุกรมออนไลน์ฉบับสังเขป.
ปรับปรุงแก ้ไขล่าสุด: 16/04/54.
[ออนไลน์]. เข ้าถึงได ้จาก:
http://www.philospedia.net/epistem
ic%20justification.html
สารานุกรมออนไลน์ฉบับสังเขป.
ปรับปรุงแก ้ไขล่าสุด: 16/04/54.
[ออนไลน์]. เข ้าถึงได ้จาก:
http://www.philospedia.net/a%20pri
ori%20and%20a%20posteriori.html
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19

ภาควิชา
ปรัชญา

ผู ้แต่ง
ศิรประภา ชวะนะ
ญาณ

20

ปรัชญา

ศิรประภา ชวะนะ
ญาณ

21

ปรัชญา

ศิรประภา ชวะนะ
ญาณ

22

ปรัชญา

ศิรประภา ชวะนะ
ญาณ

23

ภาษาตะวันตก

24

ภาษา
ตะวันออก

หนึง่ หทัย แรง
ผลสัมฤทธิ์ (ผู ้แปล)
กนกวรรณ เลาหบูรณะ
กิจคะตะกิร ิ (ผู ้แต่งร่วม
คนที1
่ )

25

ภาษา
ตะวันออก

กนกวรรณ เลาหบูรณะ
กิจคะตะกิร ิ (ผู ้แต่งร่วม
คนที1
่ )

26

ภาษา
ตะวันออก
ภาษา
ตะวันออก
ภาษา
ตะวันออก
ภาษา
ตะวันออก

กมล บุษบรรณ์, สุภา
พร บุญรุง่
กมล บุษบรรณ์, สุภา
พร บุญรุง่
นูรด
ี า หะยียะโกะ

30

ภาษา
ตะวันออก

31
32

27
28
29

่ เรือ
ชือ
่ ง
ปรัชญาสํานั กขงจือ
่
Confucianism

พิมพลักษณ์
สารานุกรมออนไลน์ฉบับสังเขป.
ปรับปรุงแก ้ไขล่าสุด: 16/04/54.
[ออนไลน์]. เข ้าถึงได ้จาก:
http://www.philospedia.net/confuci
anism.html
ปรัชญาสํานั กเต๋า
สารานุกรมออนไลน์ฉบับสังเขป.
Daoism
ปรับปรุงแก ้ไขล่าสุด: 16/04/54.
[ออนไลน์]. เข ้าถึงได ้จาก:
http://www.philospedia.net/daoism.
html
ความรู ้
สารานุกรมออนไลน์ฉบับสังเขป.
Knowledge
ปรับปรุงแก ้ไขล่าสุด: 16/04/54.
[ออนไลน์]. เข ้าถึงได ้จาก:
http://www.philospedia.net
/knowledge.html
อเทวนิยม
สารานุกรมออนไลน์ฉบับสังเขป.
Atheism
ปรับปรุงแก ้ไขล่าสุด: 16/04/54.
[ออนไลน์]. เข ้าถึงได ้จาก:
http://www.philospedia.net
/atheism.html
เมืองอสุรกาย (แปลจาก La ciudad กรุงเทพ: นานมีบค
ุ๊ ส์, 2554.
de las bestias)
"Nihongo to Taigo no Taishou
Imai Shinobu, Editor. Nihongo to
Taigo no Taishou Kenkyuu: 2009
Kenkyuu: Kenkyuushi Gaiyou"
Nendo Made no Doukou. Osaka,
(งานวิจัยเปรียบต่างระหว่าง
Japan: Nihongo Nihonbunka
ภาษาไทยและภาษาญีป
่ น
ุ่ :
Kyouiku Center, Osaka University,
ประวัตข
ิ องงานวิจัย)
2011.
(Imai Shinobu, Editor. งานวิจัย
เปรียบต่างระหว่างภาษาญีป
่ นและ
ุ่
ภาษาไทย : แนวโน ้มจนถึงปี 2009.
โอซาก ้า: ศูนย์การศึกษาภาษาญีป
่ น
ุ่
และวัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่ มหาวิทยาลัยโอ
ซากา, 2011.)
กรุงเทพฯ: ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริม
ตําราการฟั งภาษาไทยสําหรับ
ผู ้เรียนชาวญีป
่ น
ุ่ Raku Raku
เทคโนโลยีญป
ี่ น
ุ่ (ไทย-ญีป
่ น)),
ุ่
2554.
Taigo Kikitori Renshuuchou.
Bangkok: TPA (Technology
Promotion Association) (ThailandJapan), 2011.
ตําราเรียนภาษาเกาหลี 1.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
ตําราเรียนภาษาเกาหลี 2.

กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.

พจนานุกรมภาพภาษาไทย-มลายู
ปาตานี มลายูกลาง.
บทสนทนาภาษาไทย-มลายูปา
่ สาร.
ตานีเพือ
่ การสือ

กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อเชีย, 2554. 320
หน ้า
กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อเชีย, 2554. 185
หน ้า

อรรถยา สุวรรณระดา

วิถค
ี รอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษ
ที่ 21.

ภาษา
ตะวันออก

อรรถยา สุวรรณระดา

ประวัตวิ รรณคดีญป
ี่ น.
ุ่

กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554. 290 หน ้า.
(บรรณาธิการ : เอะมิโกะ โอะชิอะอิ
และ คะโยะโกะ อุเอะโนะ, ผู ้แปลร่วม :
วรเวศม์ สุวรรณระดา, บทเสริมฉบับ
แปล : ฮิโระโกะ เซะกิ ฮะฌิโมะโตะ)
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554. 205 หน ้า.

ภาษาไทย

ชลดา เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

วรรคทองในวรรณคดีไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน.

นูรด
ี า หะยียะโกะ

กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2554.
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33

ภาควิชา
ภาษาไทย

ผู ้แต่ง
ธานีรัตน์ จัตท
ุ ะศรี

่ เรือ
ชือ
่ ง
บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ "ภูม ิ
พลมหาราชาศิรวาท."

34
35

ภาษาไทย
ภาษาไทย

นววรรณ พันธุเมธา
ปรมินท์ จารุวร

36

ภาษาไทย

สุกญ
ั ญา สุจฉายา

ไวยากรณ์ไทย (พ.6).
กาญจนนิมต
ิ : คติชนเนือ
่ งด ้วย
่ และประเพณีสวดพระ
ความเชือ
มาลัยทีบ
่ ้านหนองขาว.
"คติไตรภูมไิ ตรภพในคัมภีรพ
์ ท
ุ ธ
เพทพระเวทมนตร์."

37

ภาษาไทย

สุกญ
ั ญา สุจฉายา

38

ภาษาไทย

39

ภาษาไทย

40

ภาษาศาสตร์

41

ภาษาอังกฤษ

42

ภาษาอังกฤษ

43

ภาษาอังกฤษ

44

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

45

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
ศิลปการละคร

46
47

อิงอร สุพันธุว์ ณิช
อิงอร สุพันธุว์ ณิช
ธีระพันธ์ เหลือง
ทองคํา
Andru Matthews
ณั ฐมา พงศ์ไพโรจน์
และปริญญา บุนน
นาค
ศุภกาญจน์ เอีย
่ ม
หฤท

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพลง
ิ้ สุดท ้ายของพร ภิรมย์
มหากาพย์ชน
วรรณกรรมกับสังคม:ภาพสะท ้อน
จากนวนิยาย.
ผู ้หญิงกับสังคม: ภาพสะท ้อนจาก
วรรณกรรม.
เสียงภาษาไทย : การศึกษาทาง
กลสัทศาสตร์.
"Book Review: Keeping Quick:
Reticence as Narrative
Strategy."
ระบบหน่วยคําในภาษาอังกฤษ.

Literary Appreciation ปริทัศน์
วรรณกรรมเด็กทีเ่ รียนเป็ น
ภาษาอังกฤษ.
แพร จิตติพลังศรี
Book Review: Theo Hermans.
(2007). The Conference of the
Thongues. Manchester, UK:
St.Jerome Publishing, pages
190.
ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะ มองละครจากหลากมุม.
เวทีกล
ุ
ประมวลศัพท์เทคนิค:การจัดแสง
กฤษรา วริศราภูรช
ิ า
สําหรับเวที.
วิสท
ุ ธ์ บุษยกุล
แบบเรียนภาษาสันสกฤต.

พิมพลักษณ์
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปี ท ี่ 27
(ธันวาคม 2553) : ก.
(พิมพ์เสร็จปี 54)
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554. 290 หน ้า
ใน กรมศิลปากร ไตรภูมเิ อกสารจาก
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส, หน ้า 140ั เพรส โพร
165. กรุงเทพฯ: เอดิสน
ดักส์, 2554.
ใน หนั งสืออนุสรณ์งานศพ พร ภิรมย์
รัตนกวีศรีอยุธยา วันที่ 3 กรกฏาคม
2554 หน ้า 31-40.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
Thoughts (2011): 161-166.
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 218
หน ้า.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปี ท ี่ 30
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน 2554):
169-174.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร์, 2554.
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2.2.5 ดานบริการวิชาการ
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ 45 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 3,792 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 26 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 7,807คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
1,629 งาน
โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ัดโดยศูนย์บริการวิชาการ และศู นย์การแปลและการล่ ามเฉลิมพระเกียรติ 44 โครงการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

่ โครงการ
ชือ
โครงการภาษาหน ้าร ้อนทีอ
่ ก
ั ษรจุฬา
โครงการเสวนาพัฒนาความคิดวิชาชีพหนั งสือ
โครงการอบรมการแปลข่าว ไทย อังกฤษ อังกฤษ ไทย รุน
่ 1 ปลาย 53
โครงการอบรมการแปลข่าว ไทย อังกฤษ อังกฤษ ไทย กลางปี 2554
โครงการอบรมการแปลและตรวจแก ้ต ้นฉบับ
โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษPronunciation clinic ปลายปี
2554
โครงการอบรมพืน
้ ฐานไวยากรณ์องั กฤษ ปลายปี 53
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2554
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2554
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 53
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2554
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2554
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 53
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับพนั กงานโรงแรมปทุมวันปริ๊ นเซส
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2554
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2554
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 53
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข ้าราชการทหารจากสถานทูตอเมริกน
ั
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข ้าราชการทหารพม่า
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข ้าราชการทหารพม่า รุน
่ ที่ 2
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข ้าราชการทหารพม่า รุน
่ ที่ 3
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ (Intensive Thai
Program) (รุน
่ ที่ 1/2554)
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ (Intensive Thai
Program) (รุน
่ ที่ 2/2554)
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ (Intensive Thai
Program) (รุน
่ ที่ 3/2553)
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผู ้บริหารชาวต่างประเทศของบริษัท
Amadeus รุน
่ 2
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2554
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2554
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 53
โครงการอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2554
โครงการอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2554
โครงการอบรมภาษาเวียดนามสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2554
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2554
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2554
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 53

ระยะเวลา
7 - 25 มี.ค.54
30 ก.ค. - 17 ก.ย.54
11 ต.ค. - 1 ธ.ค.54
13 มิ.ย. - 3 ส.ค.54
6 พ.ย. - 26 ก.พ.54
9 ต.ค. - 1 ธ.ค.54

จํานวน
ผูร้ ับบริการ
25
60
11
25
30
10

9 ต.ค. 53 - 5 ก.พ.54
14 มิ.ย. - 27 ส.ค 54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54
11 มิ.ย. - 27 ส.ค 54
17 ม.ค. - 26 มี.ค.54
9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54
ก.พ. - มี.ค.54
11 มิ.ย. - 27 ส.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54
21 ก.พ. - 24 มี.ค.54
19 ก.ค. - 18 ส.ค.54
24 ส.ค.- 20 ก..ย.54
6 ต.ค. - 3 พ.ย.54
16- 30 ธ.ค. 54
17 ม.ค. - 6 ก.พ.55

28
37
34
36
85
56
61
15
100
15
15
1
2
2
2
1
270

30 พ.ค. - 19 มิ.ย.54

270

4 ต.ค. 53 - 25 ต.ค.
54
12 พ.ค. - 14 ก.ค.54

270

12 มิ.ย. - 27 ส.ค 54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54
13 มิ.ย. - 27 ส.ค 54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
11 มิ.ย. - 27 ส.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54

42
32
41
11
9
8
101
62
75

1
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ลําดับ

่ โครงการ
ชือ

36
37
38
39
40
41
42
43

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการนํ าเสนองาน ปลาย 53
่ สาร กลางปี 2554 *
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการสือ
่ สาร ปลาย 53
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการสือ
โครงการอบรมภาษาอาหรับเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2554
โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2554
โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 53
โครงการอบรมล่ามสําหรับการช่วยเหลือและคุ ้มครองสวัสดิภาพผู ้เสียหาย
จากการค ้ามนุษย์ในประเทศไทย
บริการงานแปลและงานล่าม

44

ระยะเวลา
9 ต.ค. - 13 พ.ย.54
13 มิ.ย. - 3 ส.ค.54
11 ต.ค. - 1 ธ.ค.54
8 ม.ค. - 12 มี.ค.54
13 มิ.ย. - 26 ส.ค 54
17 ม.ค. - 25 มี.ค.54
9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54
4 - 6 พ.ย.54

จํานวน
ผูร้ ับบริการ
5
25
17
10
50
41
46
20

ต.ค.53-ก.ย.54

1,629

รวม 44 โครงการ

3,686 คน

โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ที่จัดโดยภาควิชา/ศูนย์
ลําดับ
1

ภาควิชา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

ศูนย์การแปลฯ

ประชุมวิชาการนานาชาติด ้านการแปลและการ
ล่าม ครัง้ ที่ 1 หัวข ้อ “การแปลและการล่ามในยุค
พหุภาษา”

1-3 พ.ย. 53 ณ โรง
แรมอิมพีเรียล ควีนส์
ปาร์ค

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
ิ ป.โท 34
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 40
บุคคลภายนอก106
ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 4
ไทย-จุฬา 1
ไทย-อืน
่ ๆ1

รวม 1 โครงการ

106 คน

โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ัดโดยศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 1 โครงการ
ลําด ับ
1

่ โครงการ
ชือ

ระยะเวลา

โครงการภาษาพาเทีย
่ ววันเดียวจบ

19 มี.ค. - 2 เม.ย.54

รวม 1 โครงการ

จํานวน (คน)
55

55 คน

โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ที่จัดโดยภาควิชา/ศูนย์ จํานวน 25 โครงการ
ภาควิชา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ

1

ประวัตศ
ิ าสตร์

ั ดิ์ (2473-2553)"
ร่วมจัดการสัมมนา "80 ปี จิตร ภูมศ
ิ ก

2

ภาษาตะวันตก

จัดนิทรรศการภาพถ่าย "ธุลบ
ี าทพระศาสดา"(SACRED
DUCT FROM THE BUDDHA'S FEET)

3

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

นิทรรศการ “The History of German Division and
Reunification” ในวันสาธารณรัฐเยอรมนี

ลําดับ

วันเวลาและสถานที่
จัด
29 ต.ค. 53 เวลา
09.00-16.00 น.
30 ต.ค. 53 เวลา
13.00-17.00 น.
ณ ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์
12 พ.ย. 53-20 ธ.ค.
53 เวลา 17.00 น.
ณ อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
8-12 พ.ย. 53 บริเวณ
้ ล่าง อาคาร
โถงชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 4
นิสต
ิ ป.โท 13
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก70
ิ 100
นิสต
อาจารย์ 50
บุคคลภายนอก 500
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 30

137
ภาควิชา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ

4

ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน

โครงการสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล

5

ภาษาไทย/
ศูนย์คติชน
วิทยา

้ สาย
โครงการอบรมอักษรธรรมล ้านนา ให ้แก่ชม
ุ ชนเชือ
ไทยยวน อําเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุร ี โครงการดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจัยเรือ
่ งการวิเคราะห์คม
ั ภีร ์
ใบลานของวัดต ้นตาล อําเภอเสาไห ้

ลําดับ

วันเวลาและสถานที่
จัด
28-29 ต.ค.53

11-13 และ 18-20
ต.ค. 53

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก20
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 2
ผู ้ทีส
่ นใจ 25 คน
พระภิกษุ จํานวน 4
รูป
ิ ป.ตรี 350
นิสต
ิ ป.โท 80
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 30
บุคลากร 35
บุคคลภายนอก 200

6

ศิลปการละคร

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 2553 CHULALONGKORN
UNIVERSITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2010

16 ส.ค.-3 ก.ย. 53
(เฉพาะวันจันทร์และ
ศุกร์)
ห ้อง 503 อาคาร
บรมราชกุมารี

7

ศูนย์สารนิเทศ

มหกรรมการอ่านบทกวีนานาชาติจัดร่วมกับศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

7 ม.ค. 54 12้
14.00 น. โถงชัน
ล่างอาคารมหาจักรี

ิ ป.ตรี 13
นิสต
ิ ป.โท 24
นิสต
อาจารย์ 11
บุคคลภายนอก 9

8

หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

โครงการเผยแพร่ความรู ้พระไตรปิ ฎกทางสถานีวท
ิ ยุ

9

หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง “พระไตรปิ ฎก ณ หอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ” (นั กศึกษาวิชาพระไตรปิ ฎก
ศึกษา มจร.)

บุคคลภายนอก 39

10

ประวัตศ
ิ าสตร์

จัดประชุมสัมมนาเรือ
่ ง History, Re-presentation and
the State:Banknotes and Nationhood

11

ประวัตศ
ิ าสตร์

จัดการบรรยาย"เอเชียใต ้ศึกษา"

ระหว่าง ตค. 53–กย.
54
1. รายการ “สยามสติ”
ออกอากาศทุกวันศุกร์
เวลา 10.00 – 10.10
น. รวม 52 ครัง้
2. รายการ “ศาสน์
สร ้างสุข” ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา
8.00 – 8.30 น. รวม
40 ครัง้
ศ. 28 ม.ค. 54 เวลา
13.00 – 16.00 น.
ณ หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
31 ม.ค. 54 เวลา
13.00-16.00 น.
ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
1-2 ก.พ. 54 เวลา
9.00-16.00 ห ้อง
401/18 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

12

ประวัตศ
ิ าสตร์

การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารนานาชาติ เรือ
่ ง "Sites of
Modernity: Asian Cities and their Evolution
through Trade, Colonialism, and
Nationalism" ภาควิชาระวัตศ
ิ าสตร์รว่ มกับ สํานั กงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและเครือข่าย
จุฬานานาชาติ

13

ฝ่ ายวิรัชกิจ

การประชุมนานาชาติ "Uncover the past:The 19th
Century Royal Siamese maps and Ancient Trade
Routes"

ิ 15
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.โท 16
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 33
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก22

20 ก.ค. 54 เวลา
16.00-18.00
น. ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์และ
21-22 ก.ค. เวลา
09.00-16.30 น.
ห ้อง 707 อาคาร
บรมฯ
28 ต.ค.53 ห ้อง 105 ผู ้เข ้าร่วม 54
อาคารมหาจุฬาฯ
ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ต่างชาติ 4
ไทย-จุฬา 2
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ลําดับ
14

15

16

ภาควิชา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ

ฝ่ ายวิรัชกิจ

ประชุมวิชาการนานาชาติ Chulalongkorn International
Conference of Oriental Studies (CHICOS)

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 28
ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ต่างชาติ 24
ไทย-จุฬา 11
ไทย-อืน
่ 2
300

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย
ประชุมวิชาการนานาชาติด ้านญีป
2553 : The International Symposium on Japanese
Studies 2010: JST 2010

26 ต.ค. 53 ห ้อง
303-304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

การประชุมวิชาการนานาชาติ วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3 "The 3 rd International
Conference on Literature and Comparative
Literature : Literary Studies And Globalization"

25-26 ก.ค.54
09.00-16.00 น.
ห ้อง 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 5
ไทย-จุฬา 2
ไทย-อืน
่ ๆ2
ิ บัณฑิตศึกษา 5
นิสต
(เป็ นศิษย์เก่า 3 คน)
ิ ป.ตรี 2
12 พ.ย. 53 ณ อาคาร นิสต
ิ ป.โท 5
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
นิสต
บุคคลภายนอก 13
21 ม.ค. - 6 ก.พ.54 1,264
ิ ป.ตรี 5
24 ก.พ. 54 อาคาร
นิสต
ิ ป.โท 5
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
นิสต
บุคคลภายนอก 11
2 - 12 มิ.ย.54
4,600

17

ศิลปการละคร

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การกํากับการแสดง" โดยคณะ
Chelfitsch

18
19

ศิลปการละคร
ศิลปการละคร

โครงการเทศกาลละคร " ก่อนจบ 2554 "
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การแสดงหุน
่ ร่วมสมัย" ร่วมกับ
สมาคมฝรั่งเศสฯ

20

ศิลปการละคร

21

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

โครงการละครประจําภาคปลาย ปี การศึกษา 2553 เรือ
่ ง
แมคเบธ
่ มโยงเมืองและชนบทเพือ
่ ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ "ี (ครัง้
"การเชือ
ที1
่ ) "การสร ้างภาพจําลองเพือ
่ ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ "ี

22

วันเวลาและสถานที่
จัด
23-25 พ.ย. 53 ห ้อง
105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

่ มโยงเมืองและชนบทเพือ
่ ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ "ี (ครัง้
"การเชือ
ที2
่ ) "การพัฒนาทีย
่ ั่งยืนและสิง่ แวดล ้อมจะเป็ นจริงได ้
อย่างไร"

11 พ.ย.53 08.3016.00 น. ห ้อง 105
อาคาร มหา
จุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ
30 พ.ย.53 9.0016.00 น. ห ้อง 105
อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ

23

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

การประชุมวิชาการ"กายกับใจ . จิตวิญญาณ.ปรัชญาจีน.
พุทธภิเษก.วิถธ
ี รรมชาติ"

19 มี.ค.54 9.0017.00 น. ห ้อง 105
อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ

24

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

25

บรรณารักษ
ศาสตร์

บรรยายพิเศษเรือ
่ “การบริการสารสนเทศรูปแบบใหม่”
(New Technology and Best Practice in Library
Services)
โครงการอบรมครูบรรณารักษ์ (โครงการไทยเข ้มแข็ง) *
โครงการทีจ
่ ัดโดยการว่าจ ้าง

23 พ.ย. 53 ณ ห ้อง
303 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
รอบที่ 1 วันที่ 16-18
ส.ค. 54
รอบที่ 2 วันที่ 29-31
ส.ค. 54

รวม 25 โครงการ

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 15
(คนไทย 3
ชาวต่างชาติ 12)
ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 13
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 63

ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 100
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 150
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 130
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.โท 4
นิสต
บุคลากร 16
บุคคลภายนอก 42
บุคคลภายนอก
รอบแรก 35 คน
รอบที2
่ 55 คน

7,807 คน
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2.2.6 ดานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 5 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 17 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 95 คน
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่ างประเทศทีม่ สี ั ญญาความร่ วมมือระดับคณะ 5 สั ญญา
No.

University/Association

1

Chengdu University

2

Khyentse Foundation
Award

3

Peking University

4

College of Dentistry,
Yonsei University, Korea
Faculty of OdontoStomatology, University
of Medicine and
Pharmacy at Ho Chi
Minh City, Vietnam

5

Date of
Signing
1 ม.ค. 54

Expiry Date

Validity

Activities

1 ม.ค. 58

5 yrs

1 ม.ค. 54

1 ม.ค. 56

3 yrs

2545

-

-

13 พ.ค. 54

12 พ.ค. 59

5 yrs

30 มิ.ย. 54

29 มิ.ย. 59

5 yrs

To promote mutual understanding
between the two universities
through academic and educational
collaboration and co-operation.
For recognition of distinction and
hard work in the field of Buddhist
studies
Scholars, Students, Information,
Academic Materials Exchange, Joint
Research
Scholars, Students, Information,
Academic Exchange, Joint Research
Scholars, Students, Information,
Academic Exchange, Joint Research
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นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบไม่ รับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลีย่ น นิสิตร่ วมฟัง 17 คน
่ -สกุล (ไทย/อังกฤษ)
ลําดับ ชือ

ช่วงเวลาที่
ศึกษา
สิงหาคม 2553
– พฤษภาคม
2554
สิงหาคม 2553
– พฤษภาคม
2554
มกราคม 2554
– พฤษภาคม
2554
มกราคม 2554
– พฤษภาคม
2554
มกราคม 2554
– พฤษภาคม
2554
มิถน
ุ ายนมีนาคม 2555

ระดับ/
้ ปี
ชัน
ป.ตรี

่ โครงการ
ชือ
ศึกษา/วิจัย
Exchange
Program

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด

ประเทศ

Ryukoku University

Japan

ป.ตรี

Exchange
Program

National Cheng
Kung University

Taiwan

ป.ตรี

Exchange
Program

La Trobe University

New
Zealand

ป.ตรี

Exchange
Program

Stockholm
University

ป.ตรี

Exchange
Program

Universidad de
Colima

Spanish

ป.ตรี

Kokushikan
University

Japan

มิถน
ุ ายนตุลาคม 2554

ป.ตรี

ิ แลกเปลีย
นิสต
่ น
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ิ แลกเปลีย
นิสต
่ น
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ิ แลกเปลีย
นิสต
่ น
สาขาวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

Osaka University

Japan

Ryukoku University

ญีป
่ น
ุ่

Nanyang
Technological
University
Jonkoping
International
Business School
University of
Northern Colorado
Nagoya University

Singapore

1

Ms. Yuka Nishiguchi

2

Ms. Chi-Han Chou

3

Mr. Nicholas John Ross

4

Mr. Valdemar Andreas
Pietsch

5

Mr. Masimo Cristobal
Rodriguez Sanchez

6

Mr. Yutaro Oishi

7

Ms. Eri Satake

8

Ms. Ayako Kido**

มิ.ย. 54 – มี.ค.
55

ป.ตรี

9

Mr. Yuanjun Chen

เมษายน –
มิถน
ุ ายน 2554

ป.ตรี

Exchange
Program

10

Mr. Erik Vilhelmsson

ป.ตรี

-

11

Mr.John Dac Pham

ป.ตรี

12

Ms.Chiaki Koike

13

Mr.Kenta Nakamura

14

Mr. Steven James Dodds

15

Mr. Brendon Bangma

16

Mr. Robert Dwyer

17

Mr.Sho Nishimura

9 พฤษภาคม –
11 มิถน
ุ ายน
2554
สิงหาคม ธันวาคม 2554
สิงหาคม ธันวาคม 2554
สิงหาคม ธันวาคม 2554
สิงหาคม ธันวาคม 2554
สิงหาคม ธันวาคม 2554
สิงหาคม ธันวาคม 2554
สิงหาคม 25541กรกฎาคม
2555

Exchange
Program
Exchange
Program
Exchange
Program
Exchange
Program
Exchange
Program
Exchange
Program
Exchange
Program

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

Kanazawa
University
University of
Sydney
University of
Sydney
University of New
South Wales
Wseda University

Sweden

Sweden
USA
Japan
Japan
Australia
Australia
Australia
Japan
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นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบรับปริญญา 95 คน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

่ -สกุล (ไทย/
ชือ
อังกฤษ)
Mrs. Xiang Li
Ms. Seo Yoon Bae
Ms. Moonju Jeon
Ms.Entzu Yu
Mr.Francois Langella

ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
1 ส.ค. 53 -31
1 ส.ค. 53 -31
1 ส.ค. 54 -31
1 ส.ค. 54 -31
06/51-03/55

Ms.Mai Tateiwa
Mr. Atsushi Shibata
Mr. Tetsuro Ohira
Mr. Yuta Fujioka
Ms.Nao Aoki
Ms.Yuko Kikuchi

4
4
4
4
4
4
Mr.ChristopherJohnedis 4
Ms.Yuko Mashimo
4
Mr.Marcus Asell
4
Mr.Ryo Shishido
4
Ms.Yumiko Mori
4
Ms.Ayumi Ueda
4
Mr.Fabian Hess
4
Mr.Yasuhiro Sasaki
4
Ms.ChikakoTerayama 4
Mr.benjamin Cherix 4
Carmine
Mr.Ryo Takenaka
4
Ms.Gyoho Shu
4
Mr.Masato Murai
4
Mr.แทคิว บาร์ค
4
Ms.เอโกะ มิชโิ มโต
4
Mr.Oh Keun Ho
4
Ms.Ayako Toyama
4
Mr.Makoto Hirata
4
Mr.Haruka Tsuji
Ms.Yao Rong shu
Mr.Rooney Castle
Ms.Ai Katayama
Mr.Junichiro Haseba
Ms.Haruka Murata
Ms.Yuko Manabe
Ms.Sachiko Haseba
Mr.Nobuhiro Aizawa
Mr.Takahiro Niwa
Mr.Eric Amilhat
Ms.Park Joo Hyun
Mr.Gregory Andrew
white
Ms.Lam Sie Li
Mr.Jacques Rigoulet
Mr.Myron Ahn
Mr.Masashi Kojima
Mr.Yasuko Onozawa
Mr.Hideaki Takano
Ms.Shara Peterman
Mr.Koji Hirose
Mr.Yasuto Yoshita
Ms.Adeline Pwee
Hoon Hia

ก.ค.55
ก.ค.55
ก.ค.56
ก.ค.56

ระดับ
การศึกษา
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
โท/ปี 3

หลักสูตร

ทุนการ
ศึกษา

BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
ภาษาศาสตร์(ด ้วยวิธ ี
พิเศษ)
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.

ศูนย์ความ
เป็ นเลิศฯ

ประเทศ
China
Korea
Korea
China
ฝรั่งเศส

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
7 ก.พ. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54

Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

–
–
–
–
–
–
–
–

21
21
21
21
21
21
21
21

Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive

Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.

JPN
JPN
JPN
Korean
JPN
Korean
JPN
JPN

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
7 ก.พ. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
7 ก.พ. 54

Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Intermediate
Intermediate
- Advanced
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Basic
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Basic

Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive

Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.

JPN
Taiwan
USA
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
Thai /Fr
Korean
USA

4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54
4 ม.ค. – 21 มี.ค. 54
4 ม.ค. – 21 มี.ค. 54
4 ม.ค. – 21 มี.ค. 54
4 ม.ค. – 21 มี.ค. 54
4 ม.ค. – 21 มี.ค. 54
4 ม.ค. – 21 มี.ค. 54
4 ม.ค. – 21 มี.ค. 54
17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54
17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54

Basic
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Basic
Basic

Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive

Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.

Malaysia
French
JPN
JPN
JPN
JPN
USA
JPN
JPN
Singapore

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.

54
54
54
54
54
54
54
54

USA
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
USA
JPN
USA
JPN
JPN
JPN
Swiss
JPN
JPN
Swiss
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ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก

77
78

่ -สกุล (ไทย/
ชือ
อังกฤษ)
Ms.Ayumi Ueki
Mr.Tomohiro Tsuji
Ms.Yuko Takada
Ms.Mashimo Chiyaka
Mr.Hiroyuki Fujiwara
Ms.Magali Lucie
Burlaud
Ms.May Myint Myat
Maung
Mr.Han Tun Aung
Mr.Myat Thu Tuh
Mr.Thiha Htun
Mr.Kyaw Soe Naing
Ms.Maw Maw Khing
Mr.Toshikazu Kai
Ms.Yuko Inoue
Mr.Bin Bin Ren
Mr.Kosuke Kawata
Mr.Claus K.Meyer
Ms.Leung Hoi Man
Mr.York Gunther
Mr.Brad Burke
Mr.Alexander
Kolodziej
Mr.Cheng Shen Jung
Ms.Eriko Osumi
Ms.Stephanie
Catherine Davies
Ms.Salcedo Michel
Ms. ฉิน ซิว่ หง

79

Miss Ledia Calabro

มิ.ย. 54 – มี.ค. 56

เอก

80

มิ.ย. 52 - พ.ค.56

ป.โท

มิ.ย. 53 - พ.ค.57

ป.โท

ไทยศึกษา

USA

มิ.ย. 53 - พ.ค.57
ต.ค. 53 - ต.ค.55

ป.โท
ป.โท

ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

Chinese
USA

มิ.ย. 54 - พ.ค.56

ป.โท

ไทยศึกษา

85

นางสาวอันนา อันเดร
เยวนา เลชนาวา
นายดานั น แคมป์ เบล
แอนดูรว์-ปาคเลพ
ิ เจียง
นางสาวยูซน
นายคลิฟฟอร์ด กอร์
ดอน เดวิส
นางสาวถูก ดอน ดัง
ตรัน
นายสาริด คะนิท

Intensive Thai Prog.
อ.ด.สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาศาสตร์(ด ้วยวิธ ี
พิเศษ)
ไทยศึกษา

มิ.ย. 54 - พ.ค.56

ป.โท

ไทยศึกษา

86
87

นางเฉียน เริน
่
นางสาวคุนที เซ็ง

มิ.ย. 54 - พ.ค.56
มิ.ย. 54 - พ.ค.56

ป.โท
ป.โท

ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

88

นายยะสุฮโิ ระ ซะซะกิ

มิ.ย. 54 - พ.ค.56

ป.โท

89

นางยูร ิ สุดา

มิ.ย. 54 - พ.ค.56

ป.โท

90

นางอิคม
ุ ิ มะท์ซอ
ุ ิ

มิ.ย. 54 - พ.ค.56

ป.โท

91
92
93
94
95

นางสาวเฮลเลอ ออไซม์
นางสาวมายูม ิ ยามาดะ
นางซองอึน คิม
นายโรเบิรต
์ คัมมิงส์
นางสาวเย่ เยีย
่ น เหยา

มิ.ย. 50 - พ.ค.55
ต.ค. 53 - ต.ค.59
มิ.ย. 54 - พ.ค.60
มิ.ย. 54 - พ.ค.60
มิ.ย. 54 - พ.ค.60

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ภาษาจีน

ลําดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

81
82
83
84

ระดับ
การศึกษา
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic

Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive

17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54

Basic

Intensive Thai Prog.

Myanmar

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic

Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive

Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.
Thai Prog.

Myanmar
Myanmar
Myanmar
Myanmar
Myanmar
JPN
JPN
Chinese
JPN
German
Chinese
Canadian
Australian
German

17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54
17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54
17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54

Basic
Basic
Basic

Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.
Intensive Thai Prog.

Chinese
JPN
Australian

17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54
01/06/50-31/05/55

Basic
ป.เอก

17
17
17
17
17
17

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.

54
54
54
54
54
54

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

หลักสูตร
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

ทุนการ
ศึกษา
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.

ประเทศ
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
French

คณะอักษร
ศาสตร์

French
จีน
อิตาลี
Russia

ทุนประเทศ
เพือ
่ นบ ้าน
ทุนประเทศ
เพือ
่ นบ ้าน
ทุนประเทศ
เพือ
่ นบ ้าน

เวียดนาม
กัมพูชา
Chinese
กัมพูชา
JPN
JPN
JPN
นอร์เวย์
JPN
Korean
USA
Chinese

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

ผลกระทบของความเสี่ ยง

2)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ ยง

(ณ มี.ค.54)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. ด้ านทรั พยากร/ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก : การบริ หารงบประมาณและการเงิน เป้าหมาย : คณะไม่ เกิดปัญหาสภาพคล่ องทางการเงินจนไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามเกณฑ์
คณะมีเหตุตอ้ งใช้เงิน รัฐบาลอาจสั่งจ่ายเงิน
1. คณะต้องใช้เงินสํารอง/เงิน 1. ใช้เงินสํารองจากเงิน
ก 2 สําหรับปี งบประมาณ 54
รองคณบดี
ข2
นอกเหนือจากที่ต้งั
ค่าตอบแทนเพิ่ม โดยมิได้ รายได้มาใช้อย่างกระทันหัน รายได้คณะ
1. เสนอให้มหาวิทยาลัยและ ฝ่ ายวางแผน
งบประมาณไว้
ให้เงินสําหรับบุคลากรที่ โดยมิได้วางแผนไว้ เนื่องจาก
รัฐบาลเห็นปั ญหา
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จดั ได้จดั ทํางบประมาณ
2. กรณี เกิดเหตุการณ์น้ ีข้ นึ ให้
มาด้วย
เสร็ จสิ้ นไปเรี ยบร้อยแล้ว
ตรวจสอบว่าขาดงบประมาณ
2. คณะมีเงินสํารองไว้
เป็ นจํานวนเท่าไร และดําเนิน
สําหรับทํากิจกรรมน้อยลง
มาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบและเข้าใจด้วย
สําหรับปี งบประมาณ 55
1. ให้จดั ทําเงินสํารองเป็ น 2
ส่ วน คือเงินสํารองในส่ วน
จัดทํากิจกรรม และเงินสํารอง
ในส่ วนค่าตอบแทน
2. หามาตรการหารายได้เพิ่ม
เช่น การรับนิสิตให้ได้เต็ม
จํานวนเป้ าหมาย ทั้งนิสิตปกติ
และนิสิตหลักสู ตรนานาชาติ

ประเด็นความเสี่ ยง

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ณ ต.ค.53.)
วิธีการควบคุม/
มาตรการ/แผนการจัดการ
ผลกระทบ/
ลดผลกระทบที่ดําเนินการอยู่ โอกาสเกิด
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม
ในปัจจุบัน
(ก1/ก2/ข1/ข

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2554

ข2

ปี งบประมาณ 54 ได้ใช้เงินสํารอง
ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ยงั พอมีมีเงิน
สํารองเพียงพอสําหรับจ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่ม

ปี งบประมาณ 55
1.กําลังอยูใ่ นระหว่างทบทวน
งบประมาณเพื่อรองรับการขึ้น
ค่าตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยหลังจากรัฐบาลอนุมตั ิ
ให้ข้ นึ เงินเดือนข้าราชการ 5 %

(10)

(ณ ก.ย.54)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข2)

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ปี งบประมาณ 55
เนื่องจากนโยบายของ
รัฐบาลให้เพิ่มค่าตอบแทน
ป.ตรี เป็ น 1,500 บาท จะมี
ผลบังคับใช้ ซึ่ งจะเป็ นเงิน
ก้อนใหญ่เกินจะใช้
มาตรการตามปกติ จึงคิดว่า
จะต้องขอปรับงบประมาณ
ปี 55

ปี งบประมาณ 54 ได้ใช้เงิน
สํารองเสริ มงบประมาณใน
ส่ วนที่ขาดไปแล้ว

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

RM 1 (Rev.4)

2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง
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สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

ผลกระทบของความเสี่ ยง

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบที่ดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน

(ณ ต.ค.53.)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข
2)

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ ยง

(ณ มี.ค.54)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข2)

ยังไม่มีการดําเนินการ

2. มีการเสี ยชีวติ หรื อ อุบตั ิเหตุเหลิงไหม้
บาดเจ็บ ของนิสิต
คณาจารย์ บุคลากร
อันเนื่องมาจาก
อุบตั ิเหตุเพลิงไหม้

นิสิต คณาจารย์ บุคคลากร
บาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ

1) เพิ่มประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ให้
ดําเนินการได้รวดเร็ วขึ้น
โดยจัดตั้ง คณะกรรมการ
อ.ก.พ.ว. ประจําภาควิชา
2) รับเจ้าหน้าที่ทาํ งานด้าน
อ.ก.พ.ว. 1 คน

1 อาจารย์ที่มีตาํ แหน่ง 1) อาจารย์ที่มีตาํ แหน่ง
คะแนนการตรวจประกัน
คุณภาพของสกอ. ได้คะแนน
วิชาการมีจาํ นวน
ทางวิชาการสู งเกษียณ
น้อยลงโดยลําดับ
น้อย
หรื อลาออก
2) กระบวนการขอ
ตําแหน่งยุง่ ยาก ทั้งการทํา
เอกสารในการขอกําหนด
ตําแหน่ง และเอกสารใน
ขั้นตอนต่างๆของการ
อนุมตั ิ
3) การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการใช้
เวลามาก
ก2

ก1

รองคณบดี
1. จัดซ้อมหนีไฟไหม้
ฝ่ ายประกัน
2. รณรงค์มาตรการรักษา
ความปลอดภัยเช่น การไม่ท้ิง คุณภาพ
ก้นบุหรี่ ในที่ไม่ปลอดภัยเป็ น
ต้น

ให้ภาควิชาจัดทําแผนการขอ รองคณบดี
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ฝ่ ายบริ หาร

ข2

ก1

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

1. ส่ งเสริ มให้บุคคลากรเข้า
โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรการป้ อ
งกันและระงับอัคคีภยั เบื้องต้น วันที่
14-28 ก.พ. 2554 มีเจ้าหน้าที่เข้า
อบรม 17 คน อาจารย์ 1 คน และมี
เจ้าหน้าที่อบรมภาคปฏิบตั ิ 3 คน
อาจารย์ 1 คน
2. บรรยายสรุ ปความรู้จากการ
อบรมในการสัมมนาอาจารย์ เมื่อ 28
มี.ค. 2554 โดยจัดทําแผ่นพับให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรปฏิบตั ิเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้แจกอาจารย์ดว้ ย มี
อาจารย์ได้รับข้อมูล 125 คน
3. จัดส่ งคู่มือ ป้ องกัน ระงับ รับมือ
อัคคีภยั ให้แก่ฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อให้
เผยแพร่ ให้นิสิตในโอกาสต่อไป

มีแผนกําหนดให้ภาควิชาจัดทําแผน
อัตรากําลังคน โดยจะเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะ
ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 11 พ.ค.2554

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2. ด้ านบุคลากร เป้าหมาย : สามารถเพิมจํานวนอาจารย์ ที่มีตําแหน่ งทางวิชาการได้ ปีละ 2 คน, ให้ คณะฯไม่ มีบุคคลากรการบาดเจ็บรุ นแรงหรื อเสี ยชีวิต, และให้ คณะฯไม่ มีข่าวเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง

ประเด็นความเสี่ ยง

ข2

ก1

(10)

(ณ ก.ย.54)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข2)

สิ่ งที่ดาํ เนินการระหว่าง
เม.ย.-ก.ย. 54
1. จัดทําคู่มือป้ องกันระงับ
รับมืออัคคีภยั ฉบับ
ภาษาอังกฤษแจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานต่างๆในคณะใน
เดือน มิถุยายน 2554
2. อาคารบรมราชกุมารี มี
การฝึ กการซ้อมหนึไฟใน
วันที่ 20 ก.ค. 54
สรุ ปโดยรวม บุคลากรฝ่ ายมี
ความรู้เรื่ องแนวทางการ
ปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นหรื อเหลิงไหม้

ภาควิชาจัดทําแผนการ
ขอตําแหน่งวิชาการ และ
ได้สรุ ปเป็ นแผนการขอ
ตําแหน่งวิชาการของ
คณะอักษรศาสตร์
2553-2559

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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(2)
1. คณาจารย์ หรื อบุคลากร
ขาดจริ ยธรรม หรื อ
ปฏิบตั ิงานไม่เหมาะสม
และเกิดปรากฎเป็ นข่าว
ในสื่ อต่างๆ
2. ข่าวอันเนื่องจากความ
เข้าในผิดเรื่ อง Admission

(1)
3. คณะฯมีข่าวเสื่ อม
เสี ยชื่อเสี ยง

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบที่ดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน

(3)
(4)
หนังสื อเวียนคณาจารย์เรื่ อง
1. คณะเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
การแสดงความคิดเห็น
2. คณะฯได้ คะแนนการ
ทางการเมือง
ตรวจประกันคุณภาพเรื่ อง
ความเสี่ ยงเป็ น 0 (ศูนย์)ทันที
และส่ งผลให้มหาวิทยาลัยได้
คะแนนเป็ น 0 (ศูนย์)ทันที
ด้วยเช่นกัน

ผลกระทบของความเสี่ ยง

เป้ าหมายที่ต้งั ไว้สูงเกินไป ดําเนินการได้ต่าํ กว่า
เนื่องจากเป็ นเป้ าหมายที่ เป้ าหมายมาก และได้คะแนน
ประมาณการจากคณะ
ตรวจประกันคุณภาพน้อย
ผูบ้ ริ หารชุดก่อน

สําหรับ SDA ปี 54 ให้
รายงานผลการดําเนินงาน
SDA และการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ ทุก
ไตรมาส
ข1

(5)
ก2

(ณ ต.ค.53.)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข
2)

(7)
รองคณบดี
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ/รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ ยง

1. ทบทวนค่าเป้ าหมายและ รองคณบดี
ตั้งค่าเป้ าหมายสําหรับ
ฝ่ ายวางแผน
ปี งบประมาณ 55 ใหม่
2.สําหรับ SDA ปี 54 ติดตาม
ผลการดําเนินงานให้ใกล้ชิด
มากขึ้น

(6)
1. จัดทําหนังสื อเวียนรณรงค์
เพิม่ เติม
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และข้อเท็จจริ ง เรื่ อง
Admission ทางเว็บไซต์คณะฯ

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม

ข1

(8)
ข2

(ณ มี.ค.54)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข2)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ได้หารื อกับส่ วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับค่าเป้ าหมาย ปี 55 ให้เหมาะสม
ค่าเป้ าหมายบางส่ วนถูกท้วงติงจาก
มหาวิทยาลัยว่าตํ่าเกินไปจึงอยู่
ระหว่างพิจารณาทบทวนหากไม่ได้
ตามเป้ าหมายอาจจะเกิดจากความ
คลาดเคลื่อนระหว่างคณะกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย

(9)
1. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับ
สมัครทางเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์
ที่
http://www.arts.chula.ac.th/prospect
ive/admission-undergraduate.html
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ไป
ตอบคําถามเรื่ องการรับปี การศึกษา
2554 และ 2555 ในรายการ "เปิ ด
ประตูจุฬาฯ)

ทบทวนโดย……………………………………………………………………...(QMR) อนุมตั ิโดย ………………………………………..……………………………..(คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)

ตัวชี้วดั SDA หรื อ
ตัวชี้วดั ตาม
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย อาจยัง
ไม่ได้ความสําเร็ จตาม
เกณฑ์

3. ด้ านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ ของสถาบัน เป้าหมาย : สามารถดําเนินการตามเป้าประสงค์ ได้ ไม่ ตํ่ากว่ า 80 %

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

ประเด็นความเสี่ ยง

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

ข1

ปี 54 จะพยายามขอปรับ
ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยถ้าทํา
ได้

ปี งบประมาณ 55
จะขอข้อมูลจากฝ่ ายประกัน
คุณภาพด้วยเพื่อให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนยิง่ ขึ้น

(10)
(11)
ข 2 ได้ตอบคําถามเรื่ องรับตรง
ทาง E-mail 2 ฉบับ เมื่อวันที่
12 และ 26 เมษายน 2554

(ณ ก.ย.54)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข2)
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146

147

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

149
161
164
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3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชีว้ ดั (ตัวชีว้ ดั ตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน)
ปงบฯ 2553 เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงาน 3 ปทผี่ า นมา
ในปี งบประมาณ 2554 ได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลตัวชี้วดั CU-QA จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วดั นั้นๆ ผลการดําเนินการ มีดงั นี้

เสาที่ 1 หลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิต
ในปี งบประมาณ 2554 คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการเพือ่ พัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร
รวมทั้งพัฒนาการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. การตรวจประเมินหลักสู ตรตามตัวชี้วดั CU-CQA
มีการดําเนินการตรวจสอบซึ่งเปิ ดใช้มานานกว่า 5 ปี และเตรี ยมการตรวจหลักสู ตรตามตัวชี้วดั ของ
ระบบคุณภาพ CU-CQA ได้แก่ หลักสู ตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
หลักสู ตรนี้มีการตรวจประเมินคุณภาพระบบคุณภาพ CU-CQA เมื่อ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2554
2. การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นแบบ มุ่งผลลัพธ์ การเรียนรู้ ดังนี้
ระดับ ป.ตรี (หลักสู ตรปกติ) จํานวน 18 สาขาวิชา
ระดับ ป.ตรี (หลักสู ตรนานาชาติ) จํานวน 1 หลักสู ตร
ระดับ ป.โท จํานวน 20 หลักสู ตร
ระดับ ป.เอก จํานวน 9 หลักสูตร
2.1 ระดับปริ ญญาตรี
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
- สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาเกาหลี (วิชาโท)
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาภาษาสเปน
- สาขาวิชาศิลปการละคร
- สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (วิชาโท)
- สาขาวิชาภาษารัสเซี ย (วิชาโท)
- สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (วิชาโท)
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
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2.2 ระดับปริ ญญาโท
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ)
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม
- หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
2.3 ระดับปริ ญญาเอก
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาไทยศึกษา
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เสาที่ 3 การใหบริการและการสนับสนุน
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่ วนกลางคณะฯ ได้ผลดังนี้
ตัวชี้วดั คุณภาพ
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

ตัวชีว้ ัดคุณภาพ
15 KQIs
จํานวนผู้รับบริ การที่แสดงความ
ประทับใจในบริ การ / จํานวนแบบ
ประเมินทังหมด
้
จํานวนครัง้ ในการเข้ าเยี่ยมชมดู
งานจากหน่วยงานภายนอก
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การที่มีตอ่ การให้ บริ การ
จํานวนงาน/กิจกรรม ที่มีรอบ
ระยะเวลาในการให้ บริ การที่ลดลง
ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง
ต่อการร้ องขอ คําร้ อง ข้ อเสนอแนะ
จํานวนงาน/กิจกรรม ที่มีขนตอน
ั้
การให้ บริ การที่ลดลง
จํานวนขันตอนและ/หรื
้
อกฎ และ/
หรื อระเบียบที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการให้ บริ การ
จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริ การ
ใหม่ๆ
จํานวนช่องทางในการให้ บริ การ

ปี งบ 55
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
้
จํานวนครัง้ และ/หรื อช่องทาง และ/
หรื อวิธีการใหม่ในการสื่อสารให้
ข้ อมูลแก่ผ้ รู ับบริ การ
ร้ อยละการลดลงของการใช้
เอกสารของผู้รับบริ การ
จํานวนกิจกรรมทีม่ ีการใช้ เอกสาร
ของผู้รับบริ การลดลง

ข้ อมูลปี งบ 54
เป้า
ผล
80%
85%

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2553
2552
2551
83.33%
43.40%
73.12%

20

31

26

43

23

27

3.5

3.4

4.27

3.5

4.00

3.68

4

4

2

3

5

2

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

3

3

2

1 สัปดาห์
6.2 วัน
3

1 สัปดาห์
7.5 วัน
7

1 สัปดาห์
6 วัน
2

6

6

4

7

8

4

3

3

4

6

13

0

9

9

9

9

5

9

21.7

21.7

40

24.5

20

30

17.7

17.7

70

13.8

32.33

57

15

15

30

15

10

0

5 ช่องทาง

9 ช่องทาง/
1000 ครัง้

6 ช่องทาง/
565 ครัง้

2

50%

50%

40%

50%

42.5%

40%

3

3

5

3

5

2

4 ช่องทาง 9 ช่องทาง /
1558 ครัง้
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ตัวชี้วดั ความเสี่ ยง
No.
KRI
Ss1
KRI
Ss2
KRI
Ss3

KRI
Ss4

KRI
Ss5
KRI
Ss6
KRI
Ss7
KRI
Ss8

ตัวชีว้ ัดความเสี่ยง
8 KRIs
ร้ อยละของผู้รับบริ การที่ได้ รับผล
จากความผิดพลาดของการ
ให้ บริ การ
ร้ อยละจํานวนครัง้ ข้ อผิดพลาดใน
การให้ บริ การ / จํานวนการ
ให้ บริ การทังหมด
้
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง
เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การที่
ต้ องแก้ ไขซํ ้า / ปั ญหาที่ต้องแก้ ไข
ทังหมด
้
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง
เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การที่
ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข / ปั ญหาที่
ต้ องแก้ ไขทังหมด
้
จํานวนครัง้ ที่ผ้ รู ับบริ การร้ องทุกข์ร้ องเรี ยน
จํานวนครัง้ ความบกพร่องที่พบ
จากการสุม่ ตรวจ
จํานวนครัง้ ที่ไม่สามารถให้ บริ การ
ได้ ตามที่กําหนดไว้
จํานวนครัง้ ที่เกิดการร้ องเรี ยนเรื่อง
การไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร

ปี งบ 55
เป้า
0

ข้ อมูลปี งบ 54
เป้า
ผล
0
0.6

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2553
2552
2551
0.6
10.3%
0.66%

0

0

0.6

0.6

0.6%

0.66%

10

10

0

6

0

0

10

10

0

3

3

0

10

10

0

3

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

2

25

0

0

0

1

0

0
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เสาที่ 4 งานบริการวิชาการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานให้บริ การวิชาการ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริ การวิชาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิม
พระเกียรติ ได้ผลดังนี้
ตัวชี้วดั คุณภาพ
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 55
20 KQIs
เป้า
จํานวนการบริ การวิชาการที่แล้ วเสร็จ 48/200
(24%)
(ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ) /
จํานวนบริ การทังหมด
้
จํานวนการบริ การที่สนองตอบต่อ
100%
ความต้ องการของสังคมในรอบปี /
จํานวนบริ การทังหมดในรอบปี
้
จํานวนการบริ การที่มีความร่วมมือ
4
กับหน่วยงาน–องค์กรในระดับชาติ /
จํานวนบริ การทังหมด
้
จํานวนข้ อตกลง-ความร่วมมือ / ปี
3
จํานวนหน่วยงานที่มาเยี่ยมชมดูงาน
/ปี
จํานวนรางวัลที่ได้ รับ / ปี

จํานวนผู้รับบริ การที่กลับมาใช้ บริ การ
ซํ ้า / จํานวนทังหมด
้

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2553
2552
2551
42/200
95/300 42 (40-2) /
(21%)
(31.66%) 47(89.36%)

100%

84/223
(38%)

93/200
46.5%

300/300

100

4

4

4/42
(9.5%)

67/300
(22.33%)

13 / 47
(27.65%)

3

4

0

25

11

1

1

24

7

23

31

0

0

1

0

0

0

4

4

4

4.3

4.0

100

100

100

0

ไม่ได้
จัดทํา
แผน
99,884

29 ล้ าน

17.6 ล้ าน

ระดับคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวก
4
ของผู้รับบริ การ-สังคมที่มีตอ่
หน่วยงาน
เปอร์ เซ็นต์การดําเนินการให้ บรรลุ
100
ตามแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน
ค่าใช้ จ่ายต่อจํานวนบุคลากรประจํา 130,000
(บาท/คน)
รายรับ/ปี
24.1 ล้ าน
รายรับต่อจํานวนบุคลากรประจํา
(บาท/คน)
จํานวนผู้รับบริ การ (จํานวนคน/ปี )

ข้ อมูลปี งบ 54
เป้า
ผล
79/223
48/200
(35%)
(24%)

130,000

120,000

24.1 ล้ าน 32.19 ล้ าน 23.7 ล้ าน

3 ล้ าน

3 ล้ าน

2.6 ล้ าน

4,050

4,050

117,593

3,447

0

0

113,888

134/1302
=10.29%
(เฉพาะศูนย์
การแปลฯ)

1.0 ล้ าน
84,637
(4,154)
74,743

3,049
15.08%
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No.
20 KQIs
KQI จํานวนการบริ การที่สามารถส่งมอบ
Sa14 ได้ ตามเงื่อนไขทุกประการ/ จํานวน
ทังหมด
้
KQI จํานวนผู้รับบริ การที่ได้ รับประโยชน์
Sa15 โดยมิได้ คาดหวังผลกําไร (จํานวน
หน่วยงาน) / ปี
KQI จํานวนบุคลากรภายนอก/องค์กร (ที่
Sa16 ด้ อยโอกาส) ที่ได้ รับการพัฒนา/ปี
KQI จํานวนโครงการด้ าน
Sa17 ศิลปะวัฒนธรรม/ปี
KQI ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การที่
Sa18 มีตอ่ การบริ การ
KQI การได้ รับการรับรอง
Sa19
KQI การมีแนวปฏิบตั ิด้านจรรยาบรรณ
Sa20

ปี งบ 55
เป้า
100%

ข้ อมูลปี งบ 54
เป้า
ผล
100%
100%

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2553
2552
2551
100%
205
98.36%

0

0

26

1

0

4

0

0

0

0

1

0

20

33

23

33

37

13

4

4

4

4

4.3

4.11

มี

มี

-

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ตัวชี้วดั ความเสี่ ยง
No.
KRI
Sa1
KRI
Sa2
KRI
Sa3
KRI
Sa4

ปี งบ 55
4 KRIs
เป้า
จํานวนงานบริ การฯ ที่มีรายจ่ายเหนือ
0
รายได้ /จํานวนโครงการทังหมด
้
จํานวนผู้รับบริ การระดับองค์กรที่ไม่
0
กลับมาใช้ บริ การอีกในช่วง 5 ปี /
จํานวนทังหมด
้
จํานวนครัง้ ที่ถกู ร้ องเรี ยน และ/หรือ
0
ดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวน
ทังหมด
้
จํานวนครัง้ ที่ให้ ข้อมูลทางวิชาการ
0
ผิดพลาด / ปี

ข้ อมูลปี งบ 54
เป้า
ผล
0
0

ข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี
2553
2552
2551
1
0
0

0

0

0

7

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน : 3 KQI 1 KRI
รหัส
ตัวชี้วดั

รายการตัวชี้วดั

รอบการ
เป้ าหมาย
รายงาน
ปี ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
(54)
(54)

ค่าตัวชี้วดั
ใน 3 รอบรายงานในอดีต
2553

2552

2551

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลที่ใช้
ประกอบในการ
คํานวณค่า
ตัวชี้วดั

(1)
KQI
1.1

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ร้อยละของการบรรลุ 80.36 % ≥50% 43.42 47.44
รายงาน SDA
้
เปาหมายตาม
(85.71%)
(65.78%) (78.97) (82.52%) ของฝา่ ยวางแผน
ตัวชีว้ ดั ของการ
ปฏิบตั งิ าน/ปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี ท่ี
กําหนด (SDA)

KQI
1.2

จํานวนงานทีไ่ ด้รบั
การปรับปรุงเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ

29

5

26

20

KQI
1.4

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ ตี ่อ
การบริหารจัดการ
จํานวนครัง้ ทีม่ กี าร
รายงานเหตุการณ์ท่ี
ไม่ปกติ (Incident
Report)

3.67

3.5

3.36

3.5

3

2

0

2

KRI
1.1

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(9)
บรรลุตามแผน ≥100%
จํานวนตัวชีว้ ดั ทีบ่ รรลุเป้าหมาย 33 ตัว
จํานวนตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 76 ตัว
คิดเป็ น 80.36 %
หมายเหตุ
นับแบบเดิม (บรรลุตามแผน ≥80%)
จํานวนตัวชีว้ ดั ทีบ่ รรลุเป้าหมาย 36 ตัว
จํานวนตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 76 ตัว
คิดเป็ น 85.71 %
11 รายงานกิจกรรม ส่วนกลางคณะ 2 เรือ่ ง
คุณภาพ
ฝา่ ยประกันคุณภาพ 1 เรือ่ ง
ประจําวัน
ฝา่ ยวางแผน 1 เรือ่ ง
ฝา่ ยวิจยั 1 เรือ่ ง
ฝา่ ยบริหาร 2 เรือ่ ง
บริการการศึกษา 1 เรือ่ ง
ภูมศิ าสตร์ 1 เรือ่ ง
ศิลปการละคร 4 เรือ่ ง
ไทยศึกษา 2 เรือ่ ง
ภาษาศาสตร์ 2 เรือ่ ง
ภาษาตะวันออก 2 เรือ่ ง
ปรัชญา 1 เรือ่ ง
ภาษาตะวันตก 2 เรือ่ ง
ประวัตศิ าสตร์ 1 เรือ่ ง
ประวัตศิ าสตร์ 1 เรือ่ ง
ศูนย์สารนิเทศ 5 เรือ่ ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 เรือ่ ง
ไม่ม ี ผลการสํารวจ
ค่าเฉลีย่ จากความพึงพอใจของ
การ จาก
บุคลากร 3.67
ประเมิน มหาวิทยาลัย
1
แฟ้มการบริหาร ภาควิชาศิลปะการละคร 3 ครัง้
ความเสีย่ ง และ
รายงานกิจกรรม
คุณภาพ
ประจําวันของ
ฝา่ ยประกัน
คุณภาพ
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ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศและความรู : 2 KQI 1 KRI
รหัส
ตัวชี้วดั

รายการตัวชี้วดั

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั (54)

เป้ าหมายปี
ปัจจุบนั
(54)

ค่าตัวชี้วดั
ใน 3 รอบรายงานในอดีต
2553

2552

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
KQI ค่าใช้จ่ายด้าน IT/
4.99 ล้าน: 3.45 ล้าน: 5.4 ล้าน: 2.87 ล้าน:
2.1 ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต่อปี
102.4 ล้าน 126.24 ล้าน 91.9 ล้าน 87.18 ล้าน
=3.44% =5.87% =3.29%
(Hardware+Humanware =4.87 %
+Software)

KQI จํานวนกิจกรรมทีม่ กี าร
2.2 ใช้ KM ในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ย
รูปแบบต่างๆ

14

5

9

11

KRI จํานวนครัง้ ทีร่ ะบบ IT
2.1 เสียฉุกเฉิน

5

0

7

3

*ไม่มีขอ้ มูลเนื่องจากเป็ นตัวชี้วดั ที่ปรับปรุ งใหม่

2551

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลที่ใช้
ประกอบในการ
คํานวณค่า
ตัวชี้วดั

(7)
(8)
N/A* ข้อมูลจากฝา่ ย
วางแผนฯและ
งานคลังและ
พัสดุ

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(9)
ข้อมูลจากการเงิน (สดมภ์ 3)
รวมค่าHardware+Software
= 3,098,619.87
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร IT
= 1,889,400
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่รวมงบลงทุน
= 102,404,088.84
ข้อมูลจากฝา่ ยวางแผน (สดมภ์4)
รวมค่าHardware+Software
= 1,291,500
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร IT
= 3,056,078
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่รวมงบลงทุน
= 126,237,200
N/A* รายงานกิจกรรม ฝา่ ยวิจยั 3 ครัง้
คุณภาพ
ฝา่ ยวิชาการ 6 ครัง้
ประจําวัน
ฝา่ ยประกันคุณภาพ 1 ครัง้
BALAC 1 ครัง้
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 ครัง้
ภาควิชาตะวันตก(เยอรม้น)1ครัง้
ภาควิชาภูมศิ าสตร์ 1 ครัง้
7
บันทึกความ Internet ใช้งานไม่ได้
ผิดปกติศนู ย์ (เหตุเกิดจากภายนอกหน่วยงาน)
คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2554 - 1 ครัง้
เมษายน 2554 - 2 ครัง้
มิถุนายน 2554 - 1 ครัง้
ไฟฟ้าดับ
กันยายน 2554 - 1 ครัง้
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ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย และกายภาพ : 1 KQI 1 KRI

2553

2552

2551

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลที่
ใช้ประกอบใน
การคํานวณ
ค่าตัวชี้วดั

(7)

(8)

ค่าตัวชี้วดั
รหัส
ตัวชี้วดั

รายการตัวชี้วดั

รอบการ
รายงานปัจจุบนั
(54)

เป้ าหมายปี
ปัจจุบนั (54)

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

KQI
3.1

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ ตี ่อการ
บริหารสินทรัพย์และ
กายภาพ

3.44

3.5

3.43

3.55

KRI
3.1

มูลค่าการซ่อมแซม
สินทรัพย์/ค่าใช้จา่ ย
ทัง้ หมดต่อปี (ไม่รวม
งบลงทุน)

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(9)

ไม่มกี าร ผลการสํารวจ จากรายงานระดับความพึง
ประเมิน จาก
พอใจของบุคลากรทีม่ ตี ่อ
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน ตามตัวชีว้ ดั ฐาน
บ้าน ปี การศึกษา 2553 คณะ
อักษรศาสตร์3.44
420,184.67:
322,000 :
367,957.96: 408,928.45: N/A รายงานจาก ข้อมูลจาก ฝ่ ายการเงิ น
102,404,088.84 126,237,200 91,907,389.18 87,176,706.17 * ฝา่ ยการเงิน (สดมภ์ 3)
ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์ และค่าซ่อม
บาท
บาท
บาท
บาท
ยานพาหนะ= 420,184.67
=0.40%
=0.47%
=0.41 %
=0.26%
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่รวมงบ
ลงทุน = 102,404,088.84
ข้อมูลจาก ฝ่ ายวางแผน
(สดมภ์ 4)
ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์ และค่าซ่อม
ยานพาหนะ= 322,000
งบแผ่นดิน 62,000
งบรายได้ 260,000
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่รวมงบ
ลงทุน = 126,237,200

*ไม่มีขอ้ มูลเนื่องจากเป็ นตัวชี้วดั ที่ปรับปรุ งใหม่
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ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล : 3 KQI 2 KRI
ค่าตัวชี้วดั
รหัส
ตัวชี้วดั

(1)

รายการตัวชี้วดั

(2)

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(54)

เป้ าหมาย
ปี ปัจจุบนั
(54)

2553

2552

(3)

(4)

(5)

(6)

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

2551

ข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ที่ใช้ประกอบใน
การคํานวณค่า
ตัวชี้วดั

(7)

(8)

(9)

ข้อมูลจากฝา่ ย
วางแผนฯ และ
งานคลังและ
พัสดุ

ค่าสัมมนาบุคลากร(สาย
สนับสนุ น)
206,672.27
เงินเดือนงบรายได้
8,884,210.44
เงินเดือนงบแผ่นดิน
37,363,974.16
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
102,404,088.84
จากรายงานระดับความพึง
พอใจของบุคลากรทีม่ ตี ่อ
หน่วยงาน ตามตัวชีว้ ดั ฐาน
บ้าน ปี การศึกษา 2553 คณะ
อักษรศาสตร์3.61
สัมมนาบุคลากร(สาย
สนับสนุ น) 99 คน/ จํานวน
บุคลากรทัง้ หมด117 คน
อาจารย์ 8 คน /187 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน / 117 คน

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

KQI
4.1

ร้อยละค่าใช้จา่ ยพัฒนา 46.45 ล้าน 48.32 ล้าน 21.05% 8.18% 13.70%
บุคลากร (สายสนับสนุ น) :102.40ล้าน :126.24ล้าน
/ ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ไม่ = 45.36 % = 38.28 %
รวมงบลงทุน)

KQI
4.2

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทีม่ ตี ่อระบบ
บริหาร(ทรัพยากรบุคคล)

KQI
4.3
KRI
4.1
KRI
4.3

3.27

3.61

3.5

ร้อยละบุคลากร (สาย
สนับสนุ น) ทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาความรู้ / ทักษะ
อัตราการลาออกของ
บุคลากร (ทุกประเภท)

84.62%

90%

5.92%

≤ 5%

1.91%

จํานวนร้องทุกข์ ร้องเรียนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี

1

≤5

1

3.38

67.20% 87.72%

ไม่มกี าร ผลการสํารวจ
ประเมิน จาก
มหาวิทยาลัย

80%

ข้อมูลจากงาน
บริหารและ
ธุรการ
4.62% 5.86% ข้อมูลจากงาน
บริหารและ
ธุรการ
0
2
แฟ้มเรือ่ ง
ร้องเรียน

บุคลากรในทีน่ ้หี มายถึง
บุคลากรภายในคณะ ข้อ
ร้องเรียนจากบุคลากรภายใน
คณะทีม่ าจากตูร้ บั ข้อคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน
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ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน : 1 KQI 1 KRI
ค่าตัวชี้วดั
รหัส
ตัวชี้วดั

(1)

รายการตัวชี้วดั

(2)

KQI ร้อยละของ
5.1 งบประมาณใช้จริง/
งบประมาณทีไ่ ด้รบั

KRI ค่าใช้จา่ ยด้าน
5.1 บุคลากร(ทุก
ประเภท)/ค่าใช้จา่ ย
ทัง้ หมด

ใน 3 รอบรายงานในอดีต

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(54)

เป้ าหมายปี
ปัจจุบนั
(54)

2553

2552

2551

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ข้อมูล/
แหล่งข้อมูล
ที่ใช้ประกอบ
ในการ
คํานวณค่า
ตัวชี้วดั

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(8)

(9)

103.1ล้าน: 108.08 ล้าน: 92.3 ล้าน: 87.5 ล้าน: 92 ล้าน: ข้อมูลจาก ข้อมูลจากการเงิ น (สดมภ์ 3) = 103.1 ล้าน
135.1 ล้าน 135.1 ล้าน 106.2ล้าน 135ล้าน 124.7ล้าน ฝา่ ยวางแผน งบรายได้ปี 54 ทีใ่ ช้จริง = 58,968,868.38
= 76.31% =80% =86.9% =64.81% =73.77% และฝา่ ย
งบแผ่นดินปี 54 ทีใ่ ช้จริง = 44,087,527.46
การเงิน
รวมใช้จริง 103,056,395.84

46.25 ล้าน: 48.32 ล้าน: 47.0 ล้าน: 45.7ล้าน:
102.40ล้าน 126.24 ล้าน 91.9 ล้าน 87.5ล้าน
=45.17 % 38.28 % =51.14% =52.22%

N/A*

ข้อมูลจากฝ่ ายวางแผน (สดมภ์ 3)=135.1ล้าน
งบรายได้ปี 54 ทีไ่ ด้รบั = 88,405,000
งบแผ่นดินปี 54 ทีไ่ ด้รบั = 46,680,700
รวมงบประมาณทีไ่ ด้รบั 135,085,700
ข้อมูลจาก ข้อมูลจากการเงิ น (สดมภ์ 3)
ฝา่ ยวางแผน ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร = 46,248,184.60 ล้าน
และฝา่ ย
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ไม่รวมงบลงทุน)=
การเงิน
102,404,088.84 ล้าน
ข้อมูลจากฝา่ ยวางแผน (สดมภ์ 4)
งบประมาณด้านบุคลากร = 48.32 ล้าน
แผ่นดิน 54 = 40,124,100
รายได้ 54= 8,194,512
รวมงบประมาณด้านบุคคลากร=48,318,612
งบประมาณไม่รวมงบลงทุน = 126.24 ล้าน
แผ่นดิน 54 = 46,362,700
รายได้ 54 = 79,874,500
งบประมาณไม่รวมงบลงทุน = 126,237,200

*ไม่มีขอ้ มูลเนื่องจากเป็ นตัวชี้วดั ที่ปรับปรุ งใหม่
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ฐานที่ 6 การตรวจติดตามการปองกันและการรับมือ : 3 KQI 2 KRI
ค่าตัวชี้วดั
รหัส
ตัวชี้วดั

(1)

รายการตัวชี้วดั

(2)

KQI ร้อยละของหัวข้อการ
6.1 ปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ จริง
ภายหลังการตรวจ
ประเมิน
KQI ระดับความพึงพอใจ
6.2 ของผูร้ บั บริการ และ
บุคลากร

รอบการ
รายงาน
ปัจจุบนั
(54)

เป้ าหมายปี
ปัจจุบนั (54)

(3)
100%

ใน 3 รอบรายงานในอดีต
2553

2552

2551

(4)

(5)

(6)

(7)

100%

100%

100%

80%

ข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่
ใช้ประกอบในการ
คํานวณค่าตัวชี้วดั

ค่าข้อมูลของปี ปัจจุบนั

(8)

(9)

ข้อมูลจากทุก
ทุกข้อทีผ่ ตู้ รวจประเมิน
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั เสนอแนะและได้
การตรวจคุณภาพ ดําเนินการแล้วทุก
หน่วยงาน
3.64
3.5
3.41
3.49
3.68
ผลการสํารวจจาก จากรายงานระดับความ
มหาวิทยาลัย
พึงพอใจของบุคลากรทีม่ ี
ต่อหน่วยงาน ตาม
ตัวชีว้ ดั ฐานบ้าน ปี
การศึกษา 2553 คณะ
อักษรศาสตร์ 3.64
KQI ระยะเวลาโดยเฉลีย่
การ
การ
การ
การ
ข้อมูลจากฝา่ ย
การสนองตอบ
≤2
6.4 ในการสนองตอบต่อ สนองตอบ = สัปดาห์ สนองตอบ = สนองตอบ= สนองตอบ= ประกันคุณภาพ
เรือ่ งที่ 1 = 4 วัน
ข้อร้องเรียน
2 วัน
1.66 วัน
6 วัน
6 วัน
เรือ่ งที่ 2 = 2 วัน
ทัง้ สอง
การ
การ
การ
การ
เรือ่ งที่ 3 = 0 วัน
กรณี
ปฏิบตั กิ าร=
ปฏิบตั กิ าร= ปฏิบตั กิ าร= ปฏิบตั กิ าร=
เฉลีย่ 2 วัน
5 วัน
8.83 วัน
8.2 วัน
14 วัน
การปฏิบตั กิ าร
เรือ่ งที่ 1 = 8 วัน
เรือ่ งที่ 2 = 1 วัน
เรือ่ งที่ 3 = 3 วัน
เฉลีย่ 5 วัน
KRI ร้อยละประเด็นความ
0%
0%
0%
0%
0% แผนและรายงานผล ความเสีย่ งทุกข้อในด้าน
6.1 เสีย่ งในระดับสูงทีย่ งั
การดําเนินการ
การเงินงบประมาณ
ไม่ได้ดาํ เนินการ
บริหารจัดการความ การเรียนการสอน
รับมือ
เสีย่ งและวางระบบ การวิจยั
การควบคุมภายใน การบริหาร
ประจําปี งบประมาณ
2553
KRI จํานวนข้อร้องทุกข์ – 2 ฉบับ
3 ฉบับ
6 ฉบับ
5 ฉบับ
3 ฉบับ แฟ้มรายงาน
5 ฉบับ
6.3 ร้องเรียนจาก
ข้อคิดเห็น/
ผูร้ บั บริการ ต่อปี
ข้อร้องเรียน
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3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวชีว้ ดั เชิงเปรียบเทียบ
จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั CU-QA 84 Model : 4 เสา 6 ฐาน ที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้างต้น เมื่อ
พิจารณาเชิงเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายและผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา พบว่ามีการดําเนินงานบาง
เรื่ องที่น่าสนใจควรแก่การกล่าวถึงดังต่อไปนี้
แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชี้วดั เชิงเปรียบเทียบ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหน่ วยงาน
รหัสตัวชี้วดั

KQI 1.1

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ดั
ของการปฏิบตั งิ าน/ปฏิบตั ริ าชการประจําปี
ทีก่ าํ หนด (SDA)

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชี้วดั ทั้งหมดในกลุ่ม
สถานะ

เป้ าหมาย



≥50%

2554

3 KQI 1 KRI
ค่าตัวชี้วดั
2553
2552

80.36 %
43.42
(85.71%) (65.78%)

47.44
(78.97)

2551

(82.52%)

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ปั ญหาผลการดําเนินงาน SDA ตํ่า เป็ นปัญหาของคณะอักษรศาสตร์ ในช่วงระยะ 2-3 ปี ที่ผา่ นมานี้ ปั ญหานี้เป็ นผลมา
จากการตั้งค่าเป้ าหมายตามคณะผูบ้ ริ หารชุดก่อน และปัญหาการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่ งในการวิเคราะห์
ตัวชี้วดั นี้ในปี งบประมาณก่อน ได้เสนอไว้วา่ จะนําเสนอปัญหานี้ ต่อคณะผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั เพื่อปรับแก้ค่าเป้ าหมายให้
เหมาะสมต่อไป ในปี งบประมาณ 2554 นี้ ได้นาํ เสนอปัญหานี้ต่อผูบ้ ริ หารแล้ว โดยได้ขอปรับค่าเป้ าหมายให้เหมาะสมกับการ
ดําเนิ นงานในปั จจุบนั
สําหรับผลการดําเนินงาน SDA ปี งบประมาณ 2554 นี้ ได้ปรับปรุ งวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วย โดยใช้ขอ้ มูลที่งาน
ประกันคุณภาพรวบรวมไว้ ทําให้ผลการดําเนินงาน SDA หลังการเพิ่มข้อมูลจากงานประกันคุณภาพ เป็ นที่น่าพอใจ กล่าวคือ
-ผลการดําเนินงาน SDA ปี 2554 เดิม มีตวั ชี้วดั 56 ตัว มีตวั ชี้วดั ที่ดาํ เนินงานบรรลุเป้ าหมาย (ร้อยละ 100 ของ
ค่าเป้ าหมาย) จํานวน 31 ตัว คิดเป็ นร้อยละความสําเร็ จของตัวชี้วดั เปรี ยบเทียบแผน-ผล คือร้อยละ 55.36 ทั้งนี้ยงั มี
ตัวชี้วดั ที่ไม่ทราบผลเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็ นผูป้ ระมวลข้อมูลอีก 6 ตัวชี้วดั
เมื่อรวมผลการดําเนินงาน SDA ที่ฝ่ายประกันคุณภาพรวบรวมไว้ ได้ปรับผลการดําเนินงาน SDA ดังนี้
-ผลการดําเนินงาน SDA ปี 2554 ใหม่ มีตวั ชี้วดั 56 ตัว มีตวั ชี้วดั ที่ดาํ เนินงานบรรลุเป้ าหมาย (ร้อยละ 100
ของค่าเป้ าหมาย) จํานวน 45 ตัว คิดเป็ นร้อยละความสําเร็ จของตัวชี้วดั เปรี ยบเทียบแผน-ผล คือร้อยละ 80.36

หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้
 : มีค่าสู ง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็ นที่น่าสนใจ
: มีค่าพฤติกรรมที่น่าสงสัย แต่ยงั ไม่อาจระบุทิศทางได้วา่ ส่ อไปในทางลบหรื อไม่ หากเพียงเป็ นที่น่าสงสัย หรื อมีการตั้งข้อสังเกต หรื อควรเฝ้ าระวัง
 : มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรื อ มีพฤติกรรมที่น่าเป็ นห่ วงอย่างยิง่ มีความผิดปกติที่ส่อไปในทางลบเมื่อเทียบกับ 3 ปี ที่ผา่ นมา
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แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชี้วดั เชิงเปรียบเทียบ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

ฐานที่ 2 การบริหารข้ อมูล สารสนเทศและความรู้
รหัสตัวชี้วดั

KQI 2.2

รายการตัวชี้วดั

จํานวนกิจกรรมทีม่ กี ารใช้ KM ในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบต่างๆ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

จํานวนตัวชี้วดั ทั้งหมดในกลุ่ม
สถานะ

เป้ าหมาย



5

2554

14

2 KQI 1 KRI
ค่าตัวชี้วดั
2553
2552

9

11

2551

N/A*

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่มีการใช้ KM ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะมี KM ด้านการเรี ยน
การสอนและการวิจยั ซึ่ งจัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบภาระกิจนี้ โดยตรง คือ ฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายวิจยั แล้ว ยังมีกิจกรรมที่จดั
โดยหน่วยงานอื่นด้วย สะท้อนว่า คณะอักษรศาสตร์ มีวฒั นธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนางาน
ภาควิชา

หัวข ้อการเสวนา/กิจกรรม/วิชาทีป
่ ระชุมกลุม
่

ฝ่ ายวิจัย

อาศรมวิจัย เรือ
่ ง “"Writing for Diogenes"

ฝายวิชาการ

การอบรมการใช ้โปรแกรม Turnitin เพือ
่ ป้ องกันและ
ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิส
์ งิ่ พิมพ์ออนไลน์
การบรรยายเรือ
่ ง "ระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหาร
หลักสูตรของจุฬาฯ (Chulalongkorn University
Administration System : CU-CAS) พ.ศ.2554"
วิธก
ี ารเขียนรายงานประเมินตนเอง

ฝายวิชาการ
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
BALAC
ภูมศ
ิ าสตร์
ฝ่ ายวิจัย

ภาษาอังกฤษ
ฝ่ ายวิจัย
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง “การจัดทํา e-Portfolio ด ้วย
ระบบ Blackboard”
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง “การพัฒนาหลักสูตรทีม
่ งุ่
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Learning Outcomes)” ครัง้ ที่ 2
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง “บรรยายพิเศษเรือ
่ ง “การจัดทํา
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)” "
่ อิเล็กทรอนิกส์ใน
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง “การผลิตสือ
รูปแบบวิดโี อ"
เสวนาอาจารย์ผู ้สอนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการสัมมนาผู ้สอนวิชาพืน
้ ฐานอักษรศาสตร์ วิชา
2205200
โครงการอาศรมวิจัย เรือ
่ ง"การบริหารทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกให ้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ"
-คําแนะนํ าในการตัง้ งบประมาณในโครงการวิจัยแหล่งทุน
ภายนอก
-แนวทางการดําเนินการเรือ
่ งการเงินอย่างถูกระเบียบ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเมือ
่ ท่านได ้รับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
-การยืมเงินทดรองจ่าย 2 แบบ
-ข ้อควรรู ้เกีย
่ วกับภาษี สําหรับนั กวิจัย
้ ของและการจ ้างคนในโครงการวิจัย
-การซือ
จัดอบรมเรือ
่ ง “การใช ้ภาษาอังกฤษในพิธก
ี ารต่างๆ” ให ้แก่
อาจารย์ในภาควิชาฯ
่ ระชาคม
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง "การเตรียมความพร ้อมเข ้าสูป
อาเซียนในปี ค.ศ. 2015"
การสัมมนาในหัวข ้อเรือ
่ งเกีย
่ วกับการสอนวรรณคดีเยอรมัน
่ วชาญจากเยอรมัน (Prof.Berbeli Wanning)
โดยผู ้เชีย

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง

3 ก.พ. 54 เวลา 12:00-13:30
้ 6
น.ห ้องประชุม 601/17 ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
16 มี.ค.54 10.00-11.00 น. ณ
ห ้อง 203 (ศูนย์คอมฯ)อาคารบรมฯ
17 มี.ค.54 13.30-15.30 น. ณ
ห ้อง 304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

อาจารย์ 18
บุคคลภายนอก10

20 พ.ค. 54 ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะอักษรศาสตร์
พ. 23 มิ.ย.54 ณ ห ้อง 203
ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร
อ. 26 ก.ค. 54 ณ โรงแรมเลอ
เมอ ริเดียน
ศ. 1 ก.ค. 54 ณ ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
พ. 13 -พฤ. 14 ก.ค. 54 ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
อ. 6 ก.ย. 54
8 ก.พ.54 เวลา 9.00-14.00 น.
4 ส.ค. 54
เวลา 12:00-14:00 น.
ณ ห ้องประชุม 501/21 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

อาจารย์ 31
เจ ้าหน ้าที่ 3
อาจารย์ 89
เจ ้าหน ้าที่ 6
อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่
อาจารย์ 10
บุคลากร 13
อาจารย์ 30
บุคลากร 1
อาจารย์ 51
บุคลากร 17
อาจารย์ 12
บุคลากร 2
อาจารย์ 20 คน
เจ ้าหน ้าที่ 2 คน
อาจารย์ 5
อาจารย์เกษี ยณ 8
เจ ้าหน ้าที่ 3
อาจารย์ 24
บุคลากร 25

22 ก.ค. 54 เวลา 13.00–15.00น. อาจารย์ 20
ณ ห ้องประชุม 707อาคารบรมฯ
อ. 29 มี.ค. 54 10.00-12.00 น. อาจารย์ 14
ห ้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี
ิ อาจารย์
1-31 ส.ค.54
นิสต
บุคคลภายนอก
รวม 20 คน

หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้
 : มีค่าสู ง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็ นที่น่าสนใจ
: มีค่าพฤติกรรมที่น่าสงสัย แต่ยงั ไม่อาจระบุทิศทางได้วา่ ส่ อไปในทางลบหรื อไม่ หากเพียงเป็ นที่น่าสงสัย หรื อมีการตั้งข้อสังเกต หรื อควรเฝ้ าระวัง
 : มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรื อ มีพฤติกรรมที่น่าเป็ นห่ วงอย่างยิง่ มีความผิดปกติที่ส่อไปในทางลบเมื่อเทียบกับ 3 ปี ที่ผา่ นมา
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แบบการประเมิน วิเคราะห์ ตามตัวชี้วดั เชิงเปรียบเทียบ

ผู้ประเมินและวิเคราะห์

ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน
รหัสตัวชี้วดั

KQI 5.1

จํานวนตัวชี้วดั ทั้งหมดในกลุ่ม

รายการตัวชี้วดั

สถานะ

ร้อยละของงบประมาณใช้จริง/งบประมาณที่
ได้รบั



เป้ าหมาย

2554

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

1 KQI 1 KRI
ค่าตัวชี้วดั
2553
2552

2551

108.08 ล้าน: 103.1ล้าน: 92.3 ล้าน : 87.5 ล้าน : 92 ล้าน:
135.1 ล้าน 135.1 ล้าน 106.2 ล้าน 135 ล้าน 124.7 ล้าน
=80% = 76.31% =86.9% =64.81% =73.77%

บทประเมิน และวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
ในปี งบประมาณ 2552 คณะอักษรศาสตร์ ใช้งบประมาณได้นอ้ ย จึงได้วิเคราะห์ปัญหาซึ่ งรองคณบดีฝ่ายวางแผนได้
รับทราบปัญหานี้แล้ว ในปี งบประมาณ 2553 ได้มีการใช้งบประมาณได้ดีข้ ึน
เมื่อวิเคราะห์ดูการใช้งบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553-2554 จะเห็นว่ามีผลการดําเนินงานที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ใช้งบประมาณแผ่นดินได้มีประสิ ทธิภาพมากถึงกว่าร้อยละ 90 แต่ใช้งบประมาณรายได้ ได้นอ้ ย แม้จะ
มีระบบการติดตามการใช้งบประมาณทุกไตรมาสและรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะฯ
ปี งบประมาณ 2552
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
ปี งบประมาณ 2553
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
ปี งบประมาณ 2554
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ

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

55,350,200 ล้านบาท
50,893,200 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

89.95
92.29
86.99

88,405,000 ล้านบาท
46,680,700 ล้านบาท
135,085,700 ล้านบาท

ใช้จริ ง
58,968,868.38
ใช้จริ ง
44,087,527.46
รวมใช้จริ ง 103,056,395.84

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

66.74
94.43
76.31

หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้
 : มีค่าสู ง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็ นที่น่าสนใจ
: มีค่าพฤติกรรมที่น่าสงสัย แต่ยงั ไม่อาจระบุทิศทางได้วา่ ส่ อไปในทางลบหรื อไม่ หากเพียงเป็ นที่น่าสงสัย หรื อมีการตั้งข้อสังเกต หรื อควรเฝ้ าระวัง
 : มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรื อ มีพฤติกรรมที่น่าเป็ นห่ วงอย่างยิง่ มีความผิดปกติที่ส่อไปในทางลบเมื่อเทียบกับ 3 ปี ที่ผา่ นมา
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3.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี
จากรายงานข้างต้น สรุ ปผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการด้านคุณภาพตามตัวชี้วดั ได้ดงั นี้
จุดเด่ น
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนความรู ้เพื่อพัฒนางานในโอกาสต่างๆ โดยเป็ นกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การสัมมนา เสวนา ประชุม อบรม มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ในหมู่
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เนื้อหาความรู ้ที่แลกเปลี่ยนครอบคลุมการทํางานในทุกด้าน เช่น การจัดการการเรี ยน
การสอน การวิจยั ทักษะภาษาอังกฤษ และการประกันคุณภาพ สะท้อนว่าคณะอักษรศาสตร์มีวฒั นธรรมการ
พัฒนางานที่ดี
จุดทีค่ วรพัฒนา
การใช้งบประมาณเงินรายได้ ในปี งบประมาณ 2554 นี้ ใช้งบประมาณได้นอ้ ย ทั้งที่มีการติดตามการ
ใช้งบประมาณ ทั้งแบบฟอร์ มรายงานการใช้งบประมาณที่ภาควิชา/หน่ วยงานจัดทํารายงานส่ งงานวางแผน
และรายงานสรุ ปการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาสที่ งานวางแผนจัดทําและนําเข้ามาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะฯ
แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
ทบทวนการวางแผนการติดตามการใช้งบประมาณ โดยอาจเสนอให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
ประจําปี เพื่อวางแผนการทํางานและการใช้งบประมาณที่ชดั เจนมากขึ้น
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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
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4.1 สรุปขอเสนอแนะทีไ่ ดรบั จากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน
คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการตรวจคุณภาพภายในโดยรวม 1 ครั้งในรอบปี 2554 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม
2554 เป็ นการตรวจแบบบูรณาการ กล่าวคือ ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆในคณะตามตัวชี้วดั ของระบบ
คุณภาพ CU-QA 84 และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วดั ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สรุปภาพรวมของการตรวจประจําปี งบประมาณ 2554
ช่ วงเวลาตรวจ
26 กรกฎาคม
2554
9.30-12.00 น.
15.00-16.00 น.

ประเภท

ผู้รับการตรวจ

ผลสรุ ปการตรวจ

ตรวจประเมินผลการดําเนิน
งานในปี การศึกษา 2553 ตาม
ตัวชี้วดั ในองค์ประกอบคุณ
ภาพของสกอ. และตรวจสอบ
ข้อมูลหลักฐานการดําเนินงาน

- ผูบ้ ริ หารคณะ
- หัวหน้าหน่วยงาน
ในสํานักงาน
เลขานุการคณะ

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
อยูใ่ นระดับดี (4.23)
(ดูหน้าถัดไป)

26 กรกฎาคม
2554
13.30-15.00 น.

ตรวจประเมินผลการดําเนิน
งานในปี การศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 2 ภาควิชา
ภาษาไทย และภาควิชา
ภาษาศาสตร์

-คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทย
-คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทย อยู่
ในระดับดีมาก (4.67)
ภาควิชาภาษาศาสตร์
อยูใ่ นระดับดีมาก
(4.75)

27 กรกฎาคม
2554
9.00-10.30 น.

ตรวจประเมินผลการดําเนิน
งานในปี การศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 2 หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2551)
ตรวจติดตามผลการดําเนิน
งานตามตัวชี้วดั ของระบบ
คุณภาพ CU-QA 84 ใน 2
ฐาน ได้แก่
 ฐานที่ 1 การบริ หารจัดการ
หน่วยงาน
 ฐานที่ 4 การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรอักษร
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2551)
- ผูบ้ ริ หารคณะ
(รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
และรองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ)

อยูใ่ นระดับพอใช้
(3.91)

26 กรกฎาคม
2554
13.00-13.30 น.

ลักษณะคณะผู้ตรวจ

คณะผูต้ รวจประกอบด้วย A3
คณะกรรมการจํานวน 4 A4
คนซึ่งคณบดีเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
โดยได้รับความห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
อํานวยการการประกัน
คุณภาพคณะอักษร
ศาสตร์

คณะผูต้ รวจเป็ นชุด
เดียวกัน

A1

สาระสํ าคัญทีต่ รวจ

ไม่พบ Finding Sheet
หรื อ CAD

หมายเหตุ : A0 = ตรวจเยีย่ ม A1 = ตรวจติดตาม A2 = ตรวจรับรอง A3 = ตรวจประเมิน A4 = ตรวจสอบ และ A5 = ตรวจอื่นๆ
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ ปี การศึกษา 2553 ตามเกณฑ์ มาตรฐานของสกอ.
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554
ตามที่ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2554 (ปี การศึกษา 2553) เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554
มีกรรมการผูต้ รวจประเมินดังนี้
รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
ประธานกรรมการ
ผศ.อุษาวดี เอกแสงศรี
กรรมการ
อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
กรรมการ
อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
กรรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. มีดงั นี้
ตัวชีว้ ดั ชื่อตัวชีว้ ดั

ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลีย่ นแปลงคะแนน
ปีการศึกษา 53 การศึกษา 53

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

4

4

4

4

4.61
2.67

4.61
2.59

องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต

2.1

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

2.2
2.3

อาจารย์ประจําทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
อาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ

2.4
2.5

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้

3
4

3
5

2.6

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

4

5

2.7

ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา

5

5

5

5

4

5

5

5

2.8

ค่าร้อยละของผลลัพธ์ไม่ได้
คํานวณทศนิยมตําแหน่งทีส่ อง
เกณฑ์ขอ้ 7. พบว่ามีการ
ปรับปรุงกระบวนการตามผล
การประเมิน
มีการดําเนินการประเมินครบ
ทุกรายวิชา แต่นิสติ เข้าประเมิน
ไม่ครบ

องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมพัฒนานิ สิตนักศึกษา

3.1
3.2

ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

พบผลการประเมินตามเกณฑ์ขอ้
6.
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ตัวชีว้ ดั ชื่อตัวชีว้ ดั

ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลีย่ นแปลงคะแนน
ปีการศึกษา 53 การศึกษา 53

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั

4.1

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

3

4

4.2

ระบบและกลไกจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์

4

5

4.3

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา

5

5

คะแนนไม่ตรงกับเกณฑ์การ
ประเมิน
พบการดําเนินงานด้านทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาตามเกณฑ์ขอ้ 5 และ 6
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม

5.1

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม

3

3

5.2

กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

3

3

4

5

3

3

3
5
4

3
5
4

5

5

4
3.97

4
4.23

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม

6.1

ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

พบเกณฑ์ขอ้ 6. การกําหนด
หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ น
ทีย่ อมรับในระดับชาติ

องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูน้ ําของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของ
สถาบัน
การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสีย่ ง

องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการตรวจประเมินตัวชี้วดั ของระบบ CU-QA
ได้ตรวจประเมินฐานที่ 1 การบริ หารจัดการหน่วยงาน และ ฐานที่ 4 การบริ หารทรัพยากรบุคคล ไม่พบ Finding
แต่ประการใด
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4.2 การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวชีว้ ดั ในปถดั ไป
การกําหนดเป้ าหมายตัวชี้วดั ได้เน้นงานประจําเป็ นหลัก การกําหนดเป้ าหมายได้กระทําในลักษณะดังนี้
 ทิศทาง Top-Down สําหรับตัวชี้วดั ในกระบวนการสนับสนุ น (ฐานบ้าน) บางตัว ผูบ้ ริ หารคณะที่
ดูแลตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องเป็ นผูก้ าํ หนดโดยพิจารณาข้อมูลก่อนหน้านี้ท้ งั หมดประกอบการกําหนด
 ทิศทาง Bottom-Up สําหรับตัวชี้ วดั ในกระบวนการสนับสนุ น (ฐานบ้าน) บางตัว และตัวชี้ วดั ใน
กระบวนการหลัก (เสาบ้าน) เฉพาะในเสาที่ 3 ภารกิ จด้านการบริ การและสนับสนุ น และเสาที่ 4
ภารกิจด้านการบริ การวิชาการ แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายในเบื้องต้นเพื่อให้
ผูบ้ ริ หารคณะพิจารณากําหนดเป้ าหมายโดยรวมสุ ดท้าย

เป้าหมายประจําปี งบประมาณ 2555
เสาที่ 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
KRI Ss4

ตัวชีว้ ัดคุณภาพ 15 KQIs
จํานวนผู้รับบริ การที่แสดงความประทับใจในบริ การ / จํานวนแบบประเมินทังหมด
้
จํานวนครัง้ ในการเข้ าเยี่ยมชมดูงานจากหน่วยงานภายนอก
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การที่มีตอ่ การให้ บริ การ
จํานวนงาน/กิจกรรม ที่มีรอบระยะเวลาในการให้ บริการที่ลดลง
ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองต่อการร้ องขอ คําร้ อง ข้ อเสนอแนะ
จํานวนงาน/กิจกรรม ที่มีขนตอนการให้
ั้
บริการที่ลดลง

เป้าหมาย

จํานวนขันตอนและ/หรื
้
อกฎ และ/หรื อระเบียบที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้ บริ การ

6

จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหม่ๆ
จํานวนช่องทางในการให้ บริการ
ร้ อยละการให้ บริ การ on line / การบริการทังหมด
้
ร้ อยละการให้ บริ การ self-service / การบริการทังหมด
้
ร้ อยละการให้ บริ การ one stop service / การบริ การทังหมด
้
จํานวนครัง้ และ/หรื อช่องทาง และ/หรื อวิธีการใหม่ในการสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ รู ับบริการ
ร้ อยละการลดลงของการใช้ เอกสารของผู้รับบริ การ
จํานวนกิจกรรมที่มีการใช้ เอกสารของผู้รับบริการลดลง
ตัวชีว้ ัดความเสี่ยง 8 KRIs
ร้ อยละของผู้รับบริการที่ได้ รับผลจากความผิดพลาดของการให้ บริการ
ร้ อยละจํานวนครัง้ ข้ อผิดพลาดในการให้ บริการ / จํานวนการให้ บริการทังหมด
้
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การที่ต้องแก้ ไขซํ ้า /
ปั ญหาที่ต้องแก้ ไขทังหมด
้
ร้ อยละของกรณีปัญหา ข้ อร้ อง เรี ยน/การร้ องขอของผู้รับบริ การที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข

3

80%
20
3.5
4
1 สัปดาห์
3

9
21.7
17.7
15
5 ช่องทาง
50%
3
0
0
0
0
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No.
KRI Ss5
KRI Ss6
KRI Ss7
KRI Ss8

ตัวชีว้ ัดคุณภาพ 15 KQIs
/ ปั ญหาที่ต้องแก้ ไขทังหมด
้
จํานวนครัง้ ที่ผ้ รู ับบริการร้ องทุกข์-ร้ องเรี ยน
จํานวนครัง้ ความบกพร่องที่พบจากการสุม่ ตรวจ
จํานวนครัง้ ที่ไม่สามารถให้ บริ การได้ ตามที่กําหนดไว้
จํานวนครัง้ ที่เกิดการร้ องเรี ยนเรื่ องการไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร

เป้าหมาย
0
0
0
0

เสาที่ 4 งานบริการวิชาการ
No.
ตัวชีว้ ัดคุณภาพ 15 KQIs
้
KQI Sa1 จํานวนการบริ การวิชาการที่แล้ วเสร็จ (ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ) / จํานวนบริ การทังหมด

เป้าหมาย
48/200
(20%)

้
KQI Sa2 จํานวนการบริ การที่สนองตอบต่อความต้ องการของสังคมในรอบปี /จํานวนบริ การทังหมดในรอบปี

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

100%

จํานวนการบริ การที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน–องค์กรในระดับชาติ / จํานวนบริการทังหมด
้

4

จํานวนข้ อตกลง-ความร่วมมือ / ปี
จํานวนหน่วยงานที่มาเยี่ยมชมดูงาน /ปี
จํานวนรางวัลที่ได้ รับ / ปี
ระดับคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผู้รับบริ การ-สังคมที่มีต่อหน่วยงาน
เปอร์ เซ็นต์การดําเนินการให้ บรรลุตามแผนการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
ค่าใช้ จ่ายต่อจํานวนบุคลากรประจํา (บาท/คน)
รายรับ/ปี
รายรับต่อจํานวนบุคลากรประจํา (บาท/คน)
จํานวนผู้รับบริ การ (จํานวนคน/ปี )
จํานวนผู้รับบริ การที่กลับมาใช้ บริการซํ ้า / จํานวนทังหมด
้
จํานวนการบริ การที่สามารถส่งมอบได้ ตามเงื่อนไขทุกประการ/ จํานวนทังหมด
้
จํานวนผู้รับบริ การที่ได้ รับประโยชน์ โดยมิได้ คาดหวังผลกําไร (จํานวนหน่วยงาน) / ปี
จํานวนบุคลากรภายนอก/องค์กร (ที่ด้อยโอกาส) ที่ได้ รับการพัฒนา/ปี
จํานวนโครงการด้ านศิลปะวัฒนธรรม/ปี
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การที่มีตอ่ การบริ การ
การได้ รับการรับรอง
การมีแนวปฏิบตั ิด้านจรรยาบรรณ
ตัวชีว้ ัดความเสี่ยง 4 KRIs
จํานวนงานบริการฯ ที่มีรายจ่ายเหนือรายได้ /จํานวนโครงการทังหมด
้
จํานวนผู้รับบริ การระดับองค์กรที่ไม่กลับมาใช้ บริการอีกในช่วง 5 ปี / จํานวนทังหมด
้
จํานวนครัง้ ที่ถกู ร้ องเรี ยน และ/หรื อดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวนทังหมด
้
จํานวนครัง้ ที่ให้ ข้อมูลทางวิชาการผิดพลาด / ปี

3
1
0
4
100
130,000
25 ล้ าน
4,050
0
100%
0
0
20
4
มี
มี
0
0
0
0
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เป้าหมายประจําปี งบประมาณ 2555 ส่ วนกระบวนการสนับสนุน
ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหน่ วยงาน
รหัสตัวชี้วดั
รายการตัวชี้วดั
KQI 1.1
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ดั ของการปฏิบตั งิ าน/ปฏิบตั ิ
ราชการประจําปีทก่ี าํ หนด (SDA)
KQI 1.2
จํานวนงานทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
KQI 1.4
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการ
KRI 1.1
จํานวนครัง้ ทีม่ กี ารรายงานเหตุการณ์ทไ่ี ม่ปกติ (Incident Report)

เป้ าหมาย
60%
5
3.5
0

ฐานที่ 2 การบริหารข้ อมูล สารสนเทศและความรู้
รหัสตัวชี้วดั
รายการตัวชี้วดั
KQI 2.1
ค่าใช้จ่ายด้าน IT/ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต่อปี
(รวมHardware+Humanware+Software)
KQI 2.2
KRI 2.1

จํานวนกิจกรรมทีม่ กี ารใช้ KM ในการแลกเปลีย่ น
เรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบต่างๆ
จํานวนครัง้ ทีร่ ะบบ IT เสียฉุกเฉิน

เป้ าหมาย
งบHardware+Software=294,000
งบค่าใช้จา่ ยบุคลากร =2,268,006
งบทัง้ หมดไม่รวมงบลงทุน =120,544,500
=2.13 %
5
0

ฐานที่ 3 การบริหารสิ นทรัพย์ และกายภาพ
รหัสตัวชี้วดั
รายการตัวชี้วดั
KQI 3.1
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี ่อการบริหาร
สินทรัพย์และกายภาพ
KRI 3.1
มูลค่าการซ่อมแซมสินทรัพย์/ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต่อปี
(ไม่รวมงบลงทุน)

เป้ าหมาย
3.44
420,184.67:
102,404,088.84
=0.41 %
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ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รหัสตัวชี้วดั
รายการตัวชี้วดั
KQI 4.1
ร้อยละค่าใช้จา่ ยพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุ น)/
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ไม่รวมงบลงทุน)

KQI 4.2
KQI 4.3
KRI 4.1
KRI 4.3

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี ่อระบบ
บริหาร(ทรัพยากรบุคคล )
ร้อยละบุคลากร (สายสนับสนุ น) ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ความรู้ / ทักษะ
อัตราการลาออกของบุคลากร (ทุกประเภท)
จํานวนร้องทุกข์ - ร้องเรียนจากบุคลากร(ทุก
ประเภท) ต่อปี

เป้ าหมาย
สัมมนาบุคลากร(สายสนับสนุน)200,000
เงินเดือนงบรายได้9,579,900
เงินเดือนงบแผ่นดิน6,931,276/
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด120,544,500
=13.70%
3.5
90%
5%
 5

ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน
รหัสตัวชี้วดั
รายการตัวชี้วดั
KQI 5.1
ร้อยละของงบประมาณใช้จริง/งบประมาณทีไ่ ด้รบั

KRI 5.1

ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร(ทุกประเภท)/ค่าใช้จา่ ย
ทัง้ หมด

เป้ าหมาย
ข้อมูลจากฝ่ ายวางแผน
งบแผ่นดิน 44,895,600
งบรายได้ 76,000,000
รวม 120,895,600
80% ของ120,895,600 =96,716,480
ข้อมูลจากฝ่ ายวางแผน
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร(ทุกประเภท)
เงินรายได้ 9,812,700
แผ่นดิน 35,668,100
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ไม่รวมงบลงทุน)
120,544,500
=37.73 %

ฐานที่ 6 การตรวจติดตามการป้ องกันและการรับมือ
รหัสตัวชี้วดั
KQI 6.1
KQI 6.2
KQI 6.4
KRI 6.1
KRI 6.3

รายการตัวชี้วดั
ร้อยละของหัวข้อการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ จริงภายหลังการตรวจประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และบุคลากร
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ในการสนองตอบต่อข้อร้องเรียน
ร้อยละประเด็นความเสีย่ งในระดับสูงทีย่ งั ไม่ได้ดาํ เนินการรับมือ
จํานวนข้อร้องทุกข์ – ร้องเรียนจากผูร้ บั บริการ ต่อปี

เป้ าหมาย
100%
3.5
 2 สัปดาห์ ทั้งสองกรณี
0%
3 ฉบับ
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4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ภารกิจด้ านการพัฒนาคณาจารย์
จํานวนอาจารย์ที่มีตาํ แหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ

จํานวนอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งวิชาการ
เพิ่มขึ้น

ภารกิจด้ านการวิจัย
1. การจัดเก็บข้อมูลการผลิตผลงานวิชาการ -จํานวนรายการข้อมูล
-จํานวนรายการข้อมูล
2. การจัดเก็บข้อมูล Publication บน
ฐานข้อมูลนานาชาติ

เป้ า
หมาย

2

แนวทาง/การปฏิบตั ิการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ฝ่ ายบริ หาร
จัดทําแผนการขอกําหนด
ตําแหน่งวิชาการและวางแผน
ภาระงานอาจารย์เพื่อให้อาจารย์
สามารถทําผลงานวิชาการและ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งได้

20 -ใช้ขอ้ มูลจากแบบสํารวจภาระงาน ฝ่ ายประกัน
15 -สํารวจจากฐานข้อมูล ISI และ คุณภาพ/
ฝ่ ายวิจยั
Scopus ในช่วงใกล้สิ้น
ปี งบประมาณ

4.4 ความตองการการสนับสนุนจาก หนวยงานทีเ่ หนือขึน้ ไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน
สิ่ งที่ต้องการให้ สนับสนุน

ปริมาณ

อบรมผูต้ รวจประเมิน
คุณภาพระบบสกอ.

ปี ละ 1 คณะอักษรศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้และสามารถ
เป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์
ครั้ง
มาตรฐานของสกอ.จํานวนน้อยมาก
ปี ละ 1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังคงกําหนดให้คณะฯ
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระบบ CU-QA อยู่
ครั้ง
แต่ผทู้ ี่ผา่ นการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพระบบ
CU-QA จํานวนมากได้เกษียณ/ลาออก และเนื่องจาก
ช่วงระยะหลัง เน้นการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. การตรวจระบบ CU-QA จึงอาจขาดความ
ชํานาญหรื อมีความเข้าใจในตัวชี้วดั คลาดเคลื่อนกัน
ได้ระหว่างผูร้ ับตรวจและผูต้ รวจ
ปี ละ 1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการตรวจ CUCQA แบบใหม่เป็ นแบบ AUN แต่ยงั มีอาจารย์ที่มี
ครั้ง
ความรู้ความเข้าใจระบบนี้จาํ นวนน้อย

อบรมผูต้ รวจประเมิน
คุณภาพระบบ CU-QA

อบรมอาจารย์เรื่ อง การ
ตรวจประเมินคุณภาพ
CU-CQA แบบ AUN

เหตุผลความจําเป็ น

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ หาก
ได้ รับการสนับสนุน

คณะอักษรศาสตร์มีผตู้ รวจ
ประเมินคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
ปี ละ 2-5 คน
คณะอักษรศาสตร์มีผตู ้ รวจ
ประเมินคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
ปี ละ 2-5 คน

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

177
177
177
177

176

177

5.1 ปญหาทีพ่ บจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ระบบ CU-QA
มหาวิทยาลัยยังคงกําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพระบบ CU-QA อยู่ แต่เนื่องจากเน้นการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ระบบสกอ. บุคคลากรจึงขาดความชํานาญในตัวชี้วดั ระบบ CU-QA การรายงาน
ข้อมูลบางตัวไม่สมํ่าเสมอ การรับตรวจและการตรวจไม่ชาํ นาญเท่ากับการตรวจตามระบบสกอ.
นอกจากนี้ การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรในปัจจุบนั ก็มีทิศทางไม่ค่อยชัดเจนเช่นก่อน เนื่องจากมี
ระบบ CU-CQA และระบบ AUN บุคลากรขาดความรู ้ในเรื่ องตัวชี้วดั และเกณฑ์ต่างๆ
ระบบ สกอ.
CDS บางตัวที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ ได้ผลออกมาช้ามาก เช่น คะแนนประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริ หารจัดการหน่วยงาน คะแนนความพึงพอใจของนิสิตในด้านต่างๆ ซึ่งบางตัว ใช้ในการ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง

5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพิม่ เติม ปรับลด ตัวชีว้ ดั และเหตุผลประกอบการ
ปรับเปลีย่ น
- ได้วิเคราะห์และเสนอไว้ในรายงานคุณภาพประจําปี งบประมาณ 2552 แล้ว จึงไม่ขอเสนอเพิม่ เติมอีก

5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม
ข้อมูล CDS รอบปี งบประมาณ ซึ่งมีกาํ หนดปิ ดฐานข้อมูลเร็ ว หากพบข้อผิดพลาดก่อนปิ ดฐานข้อมูลปี
การศึกษา อยากให้เปิ ดโอกาสให้แก้ไขได้ เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมา แม้วา่ เจ้าภาพจะตรวจสอบใหม่และยอมรับ
ข้อมูลใหม่ แต่ไม่แก้ไขให้

5.4 ปญหา และขอเสนอเพือ่ การปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
1. ควรจัดอบรมผูต้ รวจคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบบ สกอ. และ CU-QA
2. มหาวิทยาลัยได้จดั ทําระบบคุณภาพ CU-RQA ออกมา แต่ไม่มีการดําเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการ
ใช้ระบบดังกล่าว ในระดับคณะจึงไม่มีความสนใจที่จะนํามาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม ระบบ CU-QA 84 จึงยังไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจตามหลักการ มหาวิทยาลัยควรมีความคิดที่ชดั เจนในเรื่ องนี้

178

179

ภาคผนวก

จํานวนงานที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management)
รายชื่อคณาจารย
รายชื่ออาจารยชาวตางประเทศ
รายชื่อผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการชุดตางๆ

181
182
183
188
189

180

181

จํานวนงานทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ลําด ับ
1

ภาควิชา/
หน่วยงาน
คณะอักษร

2

คณะอักษร

3

ประกันคุณภาพ

4

ฝ่ ายวางแผน

5

ฝ่ ายวิจัย

6

ฝ่ ายบริหาร

7

ฝ่ ายบริหารและ
ธุรการ
บริการการศึกษา

8

งานทีไ่ ด้ร ับการปร ับปรุงกระบวนการภายในเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการบริหารจัดการในการ update ฐานข ้อมูลวิทยานิพนธ์คณะอักษร
ศาสตร์ โดยให ้ฝ่ ายวิชาการรับเป็ นงานประจํา
ปรับปรุงวิธก
ี ารติดประกาศทีอ
่ าคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ปรับปรุงระบบข ้อมูลกิจกรรมคุณภาพประจําวัน โดยลงกิจกรรมใน Calendar
เพือ
่ ให ้ทราบวันเวลาทีจ
่ ัดกิจกรรมล่วงหน ้า และไปเก็บข ้อมูลทีห
่ น ้างานได ้
ปรับปรุงระบบเก็บข ้อมูลการใช ้งบประมาณ โดยให ้ภาควิชารายงาน
งบประมาณทีใ่ ช ้จริงส่งมายังฝ่ ายวางแผน โดยใช ้ แบบรายงานการใช ้
งบประมาณของภาควิชา และแบบฟอร์มประมาณการรายได ้ของศูนย์ต ้นทุน
และหลักสูตรทีม
่ รี ายได ้ ซึง่ เป็ นไฟล์ Excel เพือ
่ คํานวณยอดงบประมาณ
คงเหลือ อนุมัตใิ นการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร์ ครัง้ ที่
1/2554
ปรับปรุงระบบเก็บข ้อมูลผลงานวิชาการ โดยใช ้แบบฟอร์มลงทะเบียนการ
ผลิตผลงานวิชาการ และแบบรายงานการผลิตผลงานวิชาการตามทีอ
่ นุมัตใิ น
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ครัง้ ที่ 1/2554
ปรับปรุงการสือสารกับคณาจารย์ โดยสร ้างกลุม
่ E-mail เครือข่ายชุมชน
่ สารและถ่ายทอดความรู ้และส่งเสริมพัฒนาผู ้ร่วมงานเพือ
คณาจารย์เพือ
่ สือ
่ ให ้
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามศักยภาพ
ปรับปรุงการแบ่งหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายธุรการใหม่
ปรับปรุงพืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน ในห ้องบริการการศึกษา เพือ
่ Flow การทํางานทีด
่ ข
ี น
ึ้

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ
ตัง้ แต่ 21 มกราคม
2554 เป็ นต ้นไป
ตัง้ แต่ 31 มกราคม
2554 เป็ นต ้นไป
ปี งบประมาณ 2554
ม.ค. 54
ตัง้ แต่ มกราคม
2554

ตัง้ แต่ มกราคม
2554
ตัง้ แต่ 18 ส.ค.
2554
มีนาคม 2554
พฤษภาคม 2554

9

ภูมศ
ิ าสตร์

ภาควิชาส่งจดหมายอีเมล์มากขึน
้ แทนการถ่ายเอกสารแจกอาจารย์

ปี งบประมาณ 2554

10

ศิลปการละคร

ภาควิชาส่งจดหมายอีเมล์มากขึน
้ แทนการถ่ายเอกสารแจกอาจารย์

ปี งบประมาณ 2554

11

ศิลปการละคร

ปี งบประมาณ 2554

12

ศิลปการละคร

ภาควิชาเปิ ดไฟล์รายงานการประชุมจากโน๊ตบุค
๊ แทนการถ่ายสําเนาเอกสาร
แจก
ใช ้โปรมแกรม Excel คํานวนค่าถ่ายเอกสารแทนเครือ
่ งคิดเลข

13

ไทยศึกษา

เวียนหนั งสือทางอีเมล์ ให ้อาจารย์ในภาคแทนการถ่ายสําเนาเอกสารแจก

ปี งบประมาณ 2554

14

ไทยศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมส่ง E-mail แทนการถ่ายเอกสารแจก

ปี งบประมาณ 2554

15

ภาษาศาสตร์

ปี งบประมาณ 2554

16

ภาษาศาสตร์

17

ภาษาตะวันออก

18

ภาษาตะวันออก

19

ปรัชญา

20

ภาษาตะวันตก

ิ ปั จจุบน
เปิ ด facebook เป็ นกลุม
่ ของภาควิชาให ้ศิษย์เก่า นิสต
ั อาจารย์
่ สารกันรวดเร็วขึน
เจ ้าหน ้าที่ เป็ นสมาชิกพูดคุยสือ
้
แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบลา หนั งสือรับรอง สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์
แทนการเดินไปขอจากหน่วยงาน
แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบลา หนั งสือรับรอง สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์
แทนการเดินไปขอจากหน่วยงาน
ตรวจงานหรือแก ้ไขรายงานการประชุมจากไฟล์ทส
ี่ ง่ เป็ นจดหมายเมล์มาแทน
การแก ้ไขในกระดาษ
ิ ปั จจุบน
เปิ ด facebook เป็ นกลุม
่ ของภาควิชาให ้ศิษย์เก่า นิสต
ั อาจารย์
่ สารกันรวดเร็วขึน
เจ ้าหน ้าที่ เป็ นสมาชิกพูดคุยสือ
้ และเป็ นการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ได ้
แก ้ไขงานพิมพ์จากไฟล์ทส
ี่ ง่ เป็ นจดหมายเมล์มาแทนการแก ้ไขในกระดาษ

21

ภาษาตะวันตก

ใช ้โปรมแกรม Excel คํานวนค่าถ่ายเอกสารแทนเครือ
่ งคิดเลข

ปี งบประมาณ 2554

22

ประวัตศ
ิ าสตร์

ใช ้กระดาษรียส
ู พิมพ์รา่ งจดหมาย และสําเนาเอกสาร

ปี งบประมาณ 2554

23

ศูนย์สารนิเทศ

่ ในบัตรยืมหนั งสือ ใช ้อ่านบาร์โค๊ดแทนเซ็นชือ
่
ยกเลิกการเขียนชือ

ปี งบประมาณ 2554

24

ศูนย์สารนิเทศ

อนุญาตให ้จองหนั งสือผ่านเว็บไซต์แทนการเขียนจองในบัตรยืม

ปี งบประมาณ 2554

25

ศูนย์สารนิเทศ

เปิ ดบริการตอบคําถามทาง MSN

ปี งบประมาณ 2554

26

ศูนย์สารนิเทศ

ยุบรวมบริการยืม-รับคืน อยูจ
่ ด
ุ เดียวกัน

ปี งบประมาณ 2554

27

ศูนย์สารนิเทศ

มีตู ้รับคืนหนั งสือนอกเวลา (นํ าเข ้าระบบวันรุง่ ขึน
้ ได ้)

ปี งบประมาณ 2554

28

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ปี งบประมาณ 2554

29

ศิลปการละคร

ให ้บริการเชิงรุกด ้วยการไปดูปัญหาของเครือ
่ งคอมฯ พร ้อมแก ้ไขก่อนให ้
ผู ้รับบริการเขียนใบแจ ้งซ่อมส่งมาทีศ
่ น
ู ย์คอมฯ
จัดทําFacebook ป.โท และเทศกาลละคร, Facebook และ Fanpage ของ
่ มวลชน สปอนเซอร์และผู ้ชมละคร
แมคเบธ, จัดทําฐานข ้อมูลสือ

ปี งบประมาณ 2554

ปี งบประมาณ 2554
ปี งบประมาณ 2554
ปี งบประมาณ 2554
ปี งบประมาณ 2554
ปี งบประมาณ 2554

ตัง้ แต่ มิถน
ุ ายน
2554
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กิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Knowledge Management)
ภาควิชา
ฝ่ ายวิจัย

หัวข ้อการเสวนา/กิจกรรม/วิชาทีป
่ ระชุมกลุม
่
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง “"Writing for Diogenes"

ฝายวิชาการ

การอบรมการใช ้โปรแกรม Turnitin เพือ
่ ป้ องกันและ
ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิส
์ งิ่ พิมพ์ออนไลน์
การบรรยายเรือ
่ ง "ระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหาร
หลักสูตรของจุฬาฯ (Chulalongkorn University
Administration System : CU-CAS) พ.ศ.2554"
วิธก
ี ารเขียนรายงานประเมินตนเอง

ฝายวิชาการ
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
BALAC
ภูมศ
ิ าสตร์
ฝ่ ายวิจัย

ภาษาอังกฤษ
ฝ่ ายวิจัย
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง “การจัดทํา e-Portfolio ด ้วย
ระบบ Blackboard”
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง “การพัฒนาหลักสูตรทีม
่ งุ่
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Learning Outcomes)” ครัง้ ที่ 2
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง “บรรยายพิเศษเรือ
่ ง “การ
จัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)” "
่ อิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง “การผลิตสือ
ในรูปแบบวิดโี อ"
เสวนาอาจารย์ผู ้สอนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการสัมมนาผู ้สอนวิชาพืน
้ ฐานอักษรศาสตร์ วิชา
2205200
โครงการอาศรมวิจัย เรือ
่ ง"การบริหารทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกให ้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ"
-คําแนะนํ าในการตัง้ งบประมาณในโครงการวิจัยแหล่ง
ทุนภายนอก
-แนวทางการดําเนินการเรือ
่ งการเงินอย่างถูกระเบียบ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเมือ
่ ท่านได ้รับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
-การยืมเงินทดรองจ่าย 2 แบบ
-ข ้อควรรู ้เกีย
่ วกับภาษี สําหรับนั กวิจัย
้ ของและการจ ้างคนในโครงการวิจัย
-การซือ
จัดอบรมเรือ
่ ง “การใช ้ภาษาอังกฤษในพิธก
ี ารต่างๆ”
ให ้แก่อาจารย์ในภาควิชาฯ
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง "การเตรียมความพร ้อมเข ้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015"
การสัมมนาในหัวข ้อเรือ
่ งเกีย
่ วกับการสอนวรรณคดี
่ วชาญจากเยอรมัน (Prof.Berbeli
เยอรมัน โดยผู ้เชีย
Wanning)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
3 ก.พ. 54 เวลา 12:00-13:30 น.
้ 6 อาคาร
ห ้องประชุม 601/17 ชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
16 มี.ค.54 10.00-11.00 น. ณ
ห ้อง 203 (ศูนย์คอมฯ) อาคารบรมฯ
17 มี.ค.54 13.30-15.30 น. ณ
ห ้อง 304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
20 พ.ค. 54 ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ
อักษรศาสตร์
พ. 23 มิ.ย.54 ณ ห ้อง 203
ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
อ. 26 ก.ค. 54 ณ โรงแรมเลอเมอ
ริเดียน
ศ. 1 ก.ค. 54 ณ ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
พ. 13 -พฤ. 14 ก.ค. 54 ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
อ. 6 ก.ย. 54
8 ก.พ.54 เวลา 9.00-14.00 น.
4 ส.ค. 54
เวลา 12:00-14:00 น.
ณ ห ้องประชุม 501/21 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

22 ก.ค. 54 เวลา 13.00–15.00 น.
ณ ห ้องประชุม 707 อาคารบรมฯ
อ. 29 มี.ค. 54 10.00-12.00 น.
ห ้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี
1-31 ส.ค.54

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

อาจารย์ 18
บุคคลภายนอก10
อาจารย์ 31
เจ ้าหน ้าที่ 3
อาจารย์ 89
เจ ้าหน ้าที่ 6
อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่
อาจารย์ 10
บุคลากร 13
อาจารย์ 30
บุคลากร 1
อาจารย์ 51
บุคลากร 17
อาจารย์ 12
บุคลากร 2
อาจารย์ 20 คน
เจ ้าหน ้าที่ 2 คน
อาจารย์ 5
อาจารย์เกษี ยณ 8
เจ ้าหน ้าที่ 3
อาจารย์ 24
บุคลากร 25

อาจารย์ 20
อาจารย์ 14
ิ อาจารย์
นิสต
บุคคลภายนอก
รวม 20 คน
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รายชื่อคณาจารย์
ภาควิชา
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก

สถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
ใกล้รุ่ง อามระดิษ
ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต
ณัฐพร พานโพธิ์ ทอง
เทพี จรัสจรุ งเกียรติ
ธี รนุช โชคสุ วณิ ช
วิภาส โพธิแพทย์
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
ชัยรัตน์ พลมุข
ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
นํ้าผึ้ง ปัทมลางคุล
ปรมินท์ จารุ วร
ประไพพรรณ พึ่งฉิ ม
มิ่งมิตร ศรี ประสิ ทธิ์
มุจลินท์ สุ ดเจริ ญ
ศิริพร ภักดีผาสุ ข
อาทิตย์ ชีรวณิ ชย์กลุ
จิราภรณ์ ภัทราภานุภทั ร
ศิราพร ณ ถลาง
สุ กญั ญา สุ จฉายา
สุ จิตรา จงสถิตย์วฒั นา
สุ นนั ท์ อัญชลีนุกลู
ชมนาด ศีติสาร
ชัญญพร ปริ ญญาวุฒิชยั
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
นูรีดา หะยียะโกะ
พัชนี ตั้งยืนยง
มนธิ รา ราโท
วรวุฒิ จิราสมบัติ
ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
สุ รีย ์ ชุณหเรื องเดช
กนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ
กมล บุษบรรณ์
ชาญวิทย์ ทัดแก้ว

ตําแหน่ ง
อ.ดร.
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
ศ.ดร.
รศ.
รศ.ดร.
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
อ. ดร.
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร
อ.
อ.ดร.
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ภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
ทัศนีย ์ สิ นสกุล
ธี รวัฒน์ ธีรพจนี
นํ้าทิพย์ เมธเศรษฐ
ภัทรพร ปรัศว์เมธี กลุ
มานพ อาดัม
ศศิพร เพชราภิรัชต์
สมพรนุช ตันศรี สุข
สื บพงศ์ ช้างบุญชู
สุ ภาพร บุญรุ่ ง
หทัย แซ่เจี่ย
อภิรดี เจริ ญเสนี ย ์
อรรถยา สุ วรรณระดา
อัษฎายุทธ ชูศรี
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
มณฑา พิมพ์ทอง
ร.ท.บรรจบ บรรณรุ จิ
เสาวลักษณ์ สุ ริยะวงศ์ไพศาล
จิรันธรา ศรี อุทยั
ดาริ นทร์ ประดิษฐทัศนีย ์
นํ้าทิพย์ ภิงคารวัฒน์
ปรี ณา แข่งขัน
ปรี มา มัลลิกะมาส
ภัคพรรณ ทิพยมนตรี
รศนาภรณ์ วีรวรรณ
รองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์
ศุภกาญจน์ เอี่ยมหฤท
สุ เบญจา เผ่าเหลืองทอง
จิตติมา พฤฒิพฤกษ์
ฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี
ณิ ดา ติรณสวัสดิ์
ดวงฤดี เจริ ญบัณฑิต
มธุริน ลีละเศรษฐกุล
มัทธนี พลังเทพินทร์
รักสงบ วิจิตรโสภณ

ตําแหน่ ง
ผศ.
อ.
อ.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.
อ.
อ.ดร.
อ.
ผศ.ดร.
อ.
ผศ.ดร.
รศ.
ผศ.ดร.
รศ.ดร
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
รศ.
อ.
อ.
ผศ.
ผศ.
อ.
อ.
อ.
อ.ดร.
อ.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.

185

ภาควิชา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก

สถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
คาริ นา โชติรวี
ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ปทมา อัตนโถ
พจี ยุวชิต
สงวนศรี ขันธวิเชียร
สมจิต จิระนันทิพร
สุ นิจ สุ ตณั ฑวิบูลย์
สุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์
สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ
สุ วมิ ล รุ่ งเจริ ญ
สาวิตรี เจริ ญพงศ์
สุ เนตร ชุตินธรานนท์
จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
ธนาพล ลิ่มอภิชาต
พิพาดา ยังเจริ ญ
ภาวรรณ เรื องศิลป์
เรื อโทดินาร์ บุญธรรม
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
วิลลา วิลยั ทอง
จันทรา ประมูลทรัพย์
ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
วิภาดา เพ็ชรรักษ์
วิลิตา ศรี อุฬารพงศ์
สุ วรรณา สถาปัตย์พฒั นา
หนึ่งฤดี โลหผล
อารตี แก้วสัมฤทธิ์
นิธิวดี ศรี หงส์
ปาจรี ย ์ ทาชาติ
พิริยะดิศ มานิตย์
เพ็ญพิสาข์ ศรี วรนารถ
ภาสุ รี ลือสกุล
รมย์ ภิรมนตรี
วรุ ณี อุดมศิลป
วิลาสิ นีย ์ แฝงยงค์

ตําแหน่ ง
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
ผศ.
รศ.
ผศ.ดร.
ผศ.
ผศ.
รศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
รศ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
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ภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ

ลําดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

ชื่อ-สกุล
สุ กิจ พูพ่ วง
หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
อติพร เสถียรสุ ต
กาญจนา บุนนาค
ขจิตรา ภังคานนท์
ถนอมนวล โอเจริ ญ
ปณิ ธิ หุ่นแสวง
พรสรรค์ วัฒนางกูร
พูนศรี เกตุจรู ญ
วรรณา แสงอร่ ามเรื อง
สถาพร ทิพยศักดิ์
สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์
สิ ริวรรณ จุฬากรณ์
ธิ ดาวดี สกุลโพน
สมภาร พรมทา
สุ ภคั วดี อมาตยกุล
กนิษฐ์ ศิริจนั ทร์
เกษม เพ็ญภินนั ท์
ศิรประภา ชวะนะญาณ
ศิริญญา อรุ ณขจรศักดิ์
เนื่องน้อย บุณยเนตร
สิ ริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
สุ วรรณา สถาอานันท์
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
ดวงเนตร วงศ์ประทีป
พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์
สมศักดิ์ ศรี บริ สุทธิ์ สกุล
เนณุภา สุ ภเวชย์
วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
เสาวภา หลิมวิจิตร
อรนุช เศวตรัตนเสถียร
จารุ ณี หงส์จารุ
ดังกมล ณ ป้ อมเพชร

ตําแหน่ ง
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
รศ.ดร.
ศ.
ผศ.ดร.
ศ.ดร.
รศ.
รศ.ดร.
รศ.ดร.
ผศ.
อ.ดร.
อ.
ศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
รศ.
ผศ.ดร.
รศ.ดร.
รศ.ดร.
ผศ.
อ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
อ.
อ.
อ.ดร.
รศ.
อ.
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ภาควิชา
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
1

ชื่อ-สกุล
ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
กุลธิ ดา มณี รัตน์
ปริ ดา มโนมัยพิบูลย์
พันพัสสา ธูปเทียน
กฤษรา วริ ศราภูริชา
ปวิตร มหาสาริ นนั ทน์
พรรัตน์ ดํารุ ง
ชนิตา ดวงยิหวา
ฐิติรัตน์ ปั้นบํารุ งกิจ
ผ่องศรี จัน่ ห้าว
พรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์
ศิริวไิ ล ธีระโรจนารัตน์
อารี รัตน์ แพทยานุเคราะห์
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
ธี ราภรณ์ รติธรรมกุล
พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
ภาวดี สายสุ วรรณ
สุ ดา รังกุพนั ธุ์
ธี ระพันธ์ เหลืองทองคํา
ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
ถนอมนวล หิ รัญเทพ
ทอแสง เชาว์ชุติ
แพร จิตติพลังศรี
ศิริพร ศรี วรกานต์
สุ รเดช โชติอุดมพันธ์
จาตุรี ติงศภัทิย ์
ตรี ศิลป์ บุญขจร
ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ
อนงค์นาฎ เถกิงวิทย์
สถาพร อรุ ณวิลาศ
เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
ทองทิพย์ พูลลาภ

ตําแหน่ ง
ผศ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
ผศ.
อ.
รศ.
อ.
อ.
รศ.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
รศ.ดร.
รศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
ผศ.ดร.
ศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.
รศ.ดร.
อ.
อ.
อ.ดร.
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รายชื่ออาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
ลําดับ
1

สั ญชาติ
ฝรั่งเศส

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก

เอกวาดอร์

ภาษาตะวันตก

ฝรั่งเศส

ภาษาตะวันตก

4

นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริ โอ อินาซุนตา มาร์กา
นางสาวจูลี รัชตรณชัย - ปงโปนี (Ms. Julie Rujataronajai Pomponi)
นางสาวไรซา ซาไนวา (Ms.Raisa Dzanaeva)

รัสเซี ย

ภาษาตะวันตก

5

นางสาวลิเดีย คาลาโบร (Ms.Lidia Calabro) คนใหม่

อิตาเลียน

ภาษาตะวันตก

6

นายเคลาดิโอ คัสเพิร์ล (Mr. Claudio Kasperl)

เยอรมัน

ภาษาตะวันตก

7

นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ (Mrs. Kiyomi Iketani)

ญี่ปุ่น

ภาษาตะวันออก

8

นางสาวมิชิโกะ อิไม (Ms. Michiko Imai)

ญี่ปุ่น

ภาษาตะวันออก

9

นายจาง จงเจิ้ง (Mr.Zhang Zongzheng)

จีน

ภาษาตะวันออก

10

นายไซมอน เจพี ไรท์ (Mr.Simon J.P. Wright)

อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

11

นายโดนัล สก็อต ฮัมฟรี ยส์ (Mr.Danald Scott Hamphries)

อเมริ กนั

ภาษาอังกฤษ

12

นายโทนี่ โอ นีลล์ (Mr.Tony O'Neill)

ไอริ ช

ภาษาอังกฤษ

13

นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี (Mr.Robert Michael Crabtree)

อเมริ กนั

ภาษาอังกฤษ

14

นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนด์ริช (Mr.William Cater Handrich)

อเมริ กนั

ภาษาอังกฤษ

15

นายแอนดรู จอห์น ไรท์ (Mr.Andrew John Wright)

อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

16

นายแอนดรู เจคอป แมทธิวส์ (Mr.Andru Jacob Mathew)

อเมริ กนั

ภาษาอังกฤษ

17

นายแอลัสเดอร์ เอียน แมคมิลแลน (Mr.Alasdair Iain MacMillan)

อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

สเปน

ภาษาตะวันตก

2
3

ชื่อ-สกุล
นางลินน์ พัน แชร์แมง (Mrs.Line Phan Germain)

พนักงานประจําโครงการ
1

นางสาวมาเรี ย เด ลาส เมเซเดส ราโมส ซานเชส
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่ างประเทศ

1

นางสาวอันนา เองเงลฮาร์ดท์ (Ms.Anna Engelhardt)

เยอรมัน

ภาษาตะวันตก

2

อ.คาโรลีน มึลเวอร์ชเตท

เยอรมัน

ภาษาตะวันตก

3

นางฝาน อิ๋ง (Mrs.Fan Ying)

จีน

ภาษาตะวันออก

4

นางจาง หนิง (Mrs.Zhang Ning)

จีน

ภาษาตะวันออก

5

นางสาวหาน เจี่ยขว้าง (Ms.Han Jiekuang) คนใหม่

จีน

ภาษาตะวันออก

ออสเตรเลียน

หลักสูตรฯ

หลักสู ตรนานาชาติ
1

นายเบร็ ท แอนดรู ว์ ฟาร์เมอร์ (Mr.Brett Andrew Farmer)
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รายชือ่ ผูม สี ว นเกีย่ วของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการชุดตางๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
กรรมการ
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์
กรรมการ
นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
กรรมการ
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
8. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
กรรมการ
9. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
10. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
11. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ
12. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
13. หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
กรรมการ
14. หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
กรรมการ
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร
หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิลลา วิลยั ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์
อาจารย์ ดร. ธีรนุช โชคสุ วนิช
อาจารย์ ดร. ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ
อาจารย์ดวงเนตร วงศ์ประทีป
อาจารย์ปวิตร มหาสาริ นนั ทน์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์
นายสุ ธรรม โตฤกษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สํานักคณบดี
ประธานกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
บรรณารักษศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
ประวัติศาสตร์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
ปรัชญา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
ภาษาไทย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา แสงอร่ ามเรื อง ภาษาตะวันตก
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ภาษาตะวันตก
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วภิ าดา เพ็ชรรักษ์
ภาษาตะวันตก
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรุ ณี อุดมศิลป
ภาษาตะวันตก
กรรมการ
อาจารย์จนั ทรา ประมูลทรัพย์
ภาษาตะวันตก
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

อาจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
อาจารย์ ดร.อรรถยา สุ วรรณระดา
อาจารย์ภทั รพร ปรัศว์เมธีกลุ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ
อาจารย์ถนอมนวล หิ รัญเทพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
อาจารย์เพิม่ ทิพย์ บัวเพ็ชร์
นางสาวปั ทมา โลมาเจริ ญ
นางสาวสุ จิตรา ไชยแก้ว
นายสมชาย เผือกผ่อง
นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว
นางกฤติยา ทองเพ็ชร
นางวิภา หอมศิริ
นางสาวสุ ดารัตน์ โคตรสมบัติ
นางวรรณภา จัดสนาม
นางสาวมัลลิกา สามารถ
นางสุ ปริ ญา ลุลิตานนท์
นางวีณา เสลาคุณ
นางสาวกมลวรรณ อักษร
นางสาวนิภาพร อางควนิช
นางสาวมนัชยา ชนะประเสริ ฐ
นางสาวจารุ รัตน์ เทศลําใย
นายฉลอง แสงสิ ริวิจารณ์
นางพวงทิพา อยูบ่ าํ รุ ง
นางสาวพรลภัส ยวงงาม

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ศิลปการละคร
อารยธรรมไทย
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
เลขานุการคณะ
งานคลังและพัสดุ
งานบริ หารและธุรการ
บริ การการศึกษา
ฝ่ ายวางแผน
ฝ่ ายวิจยั
ฝ่ ายวิรัชกิจ
ศูนย์สารนิเทศฯ
ศูนย์ไทยศึกษา
ศูนย์การแปลและการล่าม
ศูนย์การแปลและการล่าม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วรรณคดีศึกษา
ศูนย์วิจยั ประมวลผล
หน่วยโสตฯ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้จัดทํารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
ปี งบประมาณ 2554
1. อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
2. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ออกแบบปกโดย
ภาพปกโดย

อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
นายดนุสิทธิ์ ชาตยาทร

ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกส่ วนงานในคณะฯและทุกท่านที่ช่วยรวบรวมข้อมูล

