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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
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บทสรุปผูบ ริหาร
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2555 เป็ นจํานวนมาก เมื่อเทียบ
กับจํานวนอาจารย์ จํานวน 186 คน และนิสิตปัจจุบนั 1,538 คน มีรายละเอียด ดังนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 35)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 10 คน
ระดับชาติ
10 คน
ระดับนานาชาติ - คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 363 รายการ
ระดับชาติ
335 รายการ
ระดับนานาชาติ 28 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 120 รายการ
ระดับชาติ
35 รายการ
ระดับนานาชาติ 85 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ 12 คน รวม 15 รายการ
ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 76)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั
39 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
44 รายการ
นิสิตปัจจุบนั
14 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
15 รายการ
ศิษย์เก่า
14 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
14 รายการ
ศิษย์เก่า
2 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
2 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 62 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 10 คน ได้สาํ เร็ จ
การศึกษาไป 5 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่ นที่ 6-8) มีจาํ นวน 25 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
49 คน จํานวน
51 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
10 คน จํานวน
13 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 92)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 17 ครั้ง
ระดับชาติ
9 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 8 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
37 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 223 กิจกรรม

ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 120)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 25 บทความ ได้รับการอ้างอิง 48 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2555 จํานวน 86 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 32 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 27 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 27 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 135)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 52 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 11,113 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 35 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 13,021 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
จํานวน 1,568 งาน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 142)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 9 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 48 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 30 คน
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จากผลการดําเนินงานต่างๆข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลงานและคุณภาพของคณะฯ ซึ่งใน
ปี งบประมาณ 2555 นี้ มีการตรวจประเมินคุณภาพ 2 ครั้ง ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และสมศ. โดยเป็ นการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์สกอ. รอบปี การศึกษา 2554 และตรวจประเมินตามเกณฑ์ สมศ. รอบปี การศึกษา 2553
สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. คณะอักษรศาสตร์ ดําเนินการในทุกด้านได้ใน
ระดับดีและดีมาก และมีผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบในระดับดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงาน
ที่ผา่ นมา จะเห็นได้วา่ มีพฒั นาการที่ดีข้ ึน เนื่องจากในปี นี้ไม่มีผลการประเมินในองค์ประกอบใดตํ่ากว่าระดับดี
ดังเช่นปี ก่อนๆ
องค์ประกอบ

ผลการตรวจ
ผลการตรวจ
ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 51 ปี การศึกษา 52 ปี การศึกษา 53
องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
ดี
ยังไม่ ได้ คุณภาพ
ดี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ดี
ดี
ดี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
พอใช้
ดี
ดี
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ยังไม่ได้คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
ดี
ดีมาก
ดี
คุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
สรุ ปรวมทุกตัวชี้วดั /องค์ ประกอบ

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 54
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

สําหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา มีผลการดําเนินงานในทุกด้านอยูใ่ นระดับดี และดีมากเช่นกัน และมีผลการดําเนินงานเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ คุณภาพ
ด้ านคุณภาพบัณฑิต
ด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ด้ านงานการบริการวิชาการแก่สงั คม
ด้ านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ด้ านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
ด้ านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
เฉลี่ย

คะแนนหลังการตรวจประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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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 ซึ่งเป็ นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองค์แรกได้ทรงตั้งคณะอักษรศาสตร์
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 ตรนี้จะได้รับประกาศนี ยบัตรครู มธั ยม
อักษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปี แรกวิชาที่สอนเป็ นวิชาอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิ ตศาสตร์ ในภายหลังได้เพิ่ม
ภาษาเยอรมันขึ้นอีกวิชาหนึ่ ง 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 จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยมเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกจากกันเป็ น
สองคณะ คือ คณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์แบ่งออกเป็ นแผนกอักษรศาสตร์
และแผนกฝึ กหัดครู แต่ในปี เดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ได้กลับยุบรวมเป็ 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 คณะอักษรศาสตร์ และครุ 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. 2555) คณะอักษรศาสตร์ ได้ผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแล้ว 76 รุ่ น มีหลักสู ตร
อักษรศาสตรบัณฑิตประกอบด้วยสาขาวิชาเอก 14 สาขา วิชาโท 24 สาขา หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
1 หลักสู ตร และมีหลักสู ตรนานาชาติ 1 หลักสู ตร สําหรั บหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสู ตรระดับ
ั ฑิต 9 หลักสู ตร ในจํานวนนี้ มีหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอน
มหาบัณฑิต 19 หลักสู ตร และระดับดุษฎีบณ
เป็ นภาษาอังกฤษอยู่ 2 หลักสู ตร และจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาฝรั่งเศส 2 หลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรสห
สาขาวิชาที่รับผิดชอบร่ วมกับคณะและสถาบันอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในระดับมหาบัณฑิ ต 4
หลักสู ตรและในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 หลักสูตร

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

4

โครงสร้างคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ตาม พ.ร.บ. จุฬาฯ 2551
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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

13

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 การทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กรในสังคม
4) สื บสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ตลอดระยะเวลา 96 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 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ในปั จจุบนั 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
คณะอักษรศาสตร์ก็ได้เริ่ มดําเนิ นการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วดั ของระบบคุณภาพ
CU-QA 84 ตั้งแต่
นั้นมา ซึ่ งได้มีการทบทวนระบบคุณภาพ CU-QA 84 และปรับตัวชี้วดั ใหม่ในปี 2552 ปั จจุบนั มีการ
ประกันคุณภาพดังนี้
การประกันคุณภาพกระบวนการหลัก ได้แก่
(1) หลักสูตร 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

เอกสารการประกันคุณภาพทีใ่ ช
(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 2555
งบประมาณเงินรายได้
76,000,000 ล้านบาท
งบประมาณเงินแผ่นดิน
44,895,600 ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
120,895,600 ล้านบาท

44,895,600
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

76,000,000

บุคลากร
จํานวนเจ้ าหน้ าทีส่ นับสนุน
ลําดับที่
ประเภท

2555

1

ข้าราชการสายสนับสนุน

1

2

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

74

3

ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน

8

4

พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ

33

5

พนักงานวิสามัญ

2
รวม

118

19

พนักงานวิสามัญ

12
13

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

11

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
ศูนย์การแปลและการล่ามฯ
รวมทั้งสิ้น

พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่ วยงาน

ข้าราชการ สาย ก.

จํานวนอาจารย์ ปี งบประมาณ 2555 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหน่ งวิชาการ/วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

รวม

6
4
1
1
6
1
3
3
0
2

9
14
7
6
13
4
5
2
6
4

5
9
17
4
8
6
1
3
0
1

0
3
10
0
8
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

20
30
35
11
36
11
9
8
6
7

1
0
0
0
1
1
0
0
0
1

3
5
4
3
3
3
0
2
1
2

4
9
11
2
7
2
3
2
2
1

12
16
20
6
25
5
6
4
3
3

20
30
35
11
36
11
9
8
6
7

15
18
11
8
17
9
4
1
2
6

5
12
19
3
19
2
5
7
4
1

0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

20
30
35
11
36
11
9
8
6
7

0

6

4

0

0

10

0

2

4

4

10

9

1

0

10

1
0
28

1
1
78

0
0
58

0
0
21

0
0
1

2
1
186

0
0
4

0
0
28

0
0
47

0
1
101

2
0
80

0
0
5

2
1
186

ตําแหน่ งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ศ. รศ. ผศ. อ.

รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม

2
2
1
1
107 186

*ข้อมูลจํานวนอาจารย์ตามตารางนี้ ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติประจําหลักสู ตรนานาชาติอีก 2 คน สามารถดูรายชื่อ
อาจารย์ได้ที่ภาคผนวก
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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 2554 และ 2555
ประเภท

หน่ วย

ทรัพยากรทีจ่ ัดซื้อ

2554
หนังสื อ
วิทยานิพนธ์/
รายงานการวิจยั
วารสาร
วีดิทศั น์
เทปบันทึกเสี ยง
ซีดีรอม
ดีวีดี/วีซีดี
สไลด์
เครื่ องแต่งกาย /ผ้า
ทอมือ
เกมฝึกสมอง

เล่ม
เล่ม

ทรัพยากรทีไ่ ด้ รับบริจาค

ทรัพยากรทีม่ ีท้งั หมด

2554
2554
2555
2555
2555
2,828
1,918
210,952
2,307
1,511
214,770
418
5,379
52
5,431

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

75
83
14
-

57
23
9
-

206
26
71
-

184
1
82
60
-

281
2,770
804
1,129
515
11
325

241
2,771
804
1, 234
584
11
325

เกม

2

2

1

-

5

7

ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั ซื้อในปี งบประมาณ 2555 แยกตามสาขาวิชา (Subject)
สาขาวิชา
การละคร
ความรู ้ทวั่ ไป
บรรณารักษศาสตร์
ปรัชญา
ประวัติศาสตร์

หนังสื อ
(เล่ม)

วารสาร
(ชื่อเรื่ อง)
39
53
50
84
311

ซีดีรอม
(ชื่อเรื่ อง)
23
1
5
1

ดีวดี ี/วีซีดี
(ชื่อเรื่ อง)

2
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ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั ซื้อแยกตามสาขาวิชา (Subject) (ต่อ)
สาขาวิชา

หนังสื อ
(เล่ม)

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)

7
210
71

ดีวดี /ี วีซีดี
(ชื่อเรื่ อง)

3
11
3

5

365
14
28
76

2

1

3

15
80
20
7
44
259

1

3
1

50
157
51

3

9
4
1
1

42
10
264

2,307

ซีดรี อม
(ชื่อเรื่ อง)

4

2

57

23

9
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1.6 ผลผลิต
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรและรายชื่อหลักสูตรที่เปิ ดสอนภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2554 และภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2555
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรใหม่ 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) หลักสู ตรใหม่ 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)
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3. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
4. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
5. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549)
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
9. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
10. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545)
11. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
12. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548)
13. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549)
14. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
15. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
16. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
17. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 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 (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2548
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จํานวนนิสติ
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้ น ปี การศึกษา 2555 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 รวมทั้งหมด
ยังไม่แยกสาขาวิชา
282
282
สาขาวิชาภาษาไทย
13
14
6
18
51
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
98
88
88
274
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
11
25
16
52
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
17
21
23
25
86
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
11
16
7
34
สาขาวิชาปรัชญา
8
3
3
14
สาขาวิชาศิลปการละคร
16
11
11
38
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
1
1
สาขาวิชาภาษาจีน
34
25
43
102
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
36
46
53
135
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
19
6
17
42
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
8
16
9
33
สาขาวิชาภาษาสเปน
8
10
14
18
50
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
14
12
9
35
รวม
320
300
292
317
1,229

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสู ตรนานาชาติ ภาคต้ น ปี การศึกษา 2555
สาขาวิชา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 รวมทั้งหมด
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
100
76
70
63
309

รวมนิสิตปริ ญญาตรี ท้ งั หมด

1,538 คน
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้ น ปี การศึกษา 2555 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
การแปลและการล่ามฯ
พุทธศาสน์ศึกษา
รวม

16
48
27
25
22

19
31
7
-

35
79
27
32
22

14
23
19
37
9
16
11
12
7
7
93
2
388

7
41
14
7
1
1
128

21
23
60
37
14
9
23
11
12
8
8
93
2
516
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จํานวนบัณฑิต
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2554 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สารนิเทศศึกษา
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาอิตาเลียน

จํานวน
21
91
8
17
24
5
13
30
32
17
14
22
9

รวม

303
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2554 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฝรั่งเศส สู่โลกธุรกิจ

1
14
9
2
4
2
5
5
3
3
1
6
2
4
2

5
4
1
2
-

6
18
9
2
4
2
6
5
2
3
3
1
6
2
4
2

การแปลและการล่ามฯ
พุทธศาสน์ศึกษา

16
-

-

16
5

79

12

91

รวม
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ผลงานทีต่ พี มิ พในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
จัดพิมพ์หนังสื อและวารสาร จํานวน 12 รายการ ดังนี้
ปีที่
เดือน
พิมพ์

รายการหนังสือ

2554

พ.ย. ประมวลศัพท์เทคนิค:
งานด้านฉากและเวที
ธ.ค. สํานวนภาษาเยอรมันน่ารู้
ธ.ค. วารสารอักษรศาสตร์
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1
2555 ม.ค. การค้นคว้าและการเขียน
รายงาน
ม.ค. ภาษาจีนกลางขัน้ พื้นฐาน 1
เม.ย. วารสารอักษรศาสตร์
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
เม.ย. วารสารอักษรศาสตร์
ฉบับพิเศษ
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
พ.ค. วารสารอักษรศาสตร์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1
พ.ค. ศักดิ์ศรีวรรณกรรม
มิ.ย. ปรัชญาการศึกษา
มิ.ย. การแปลไทย-จีน เบื้องต้น
มิ.ย. การจัดแสงเบื้องต้น

ผู้แต่ง
ผศ. ดร.กฤษรา (ซูไรมาน)
วริศราภูริชา
รศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง
กองบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์
คณาจารย์ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
กองบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์
กองบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์
กองบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์
ศ. ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิทย์
วิศทเวทย์
อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
ผศ. กฤษรา วริศราภูริชา

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิมพ์
รวม
ค่าลิขสิทธิ์
129,800.00

พิมพ์ครั้งที่

จํานวน
พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 1

700

184,750.00
77,020.00

พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพ์ครั้งที่ 1

300
500

113,000.00 พิมพ์ครั้งที่ 11

2,000

146,500.00
57,110.00

พิมพ์ครั้งที่ 7
พิมพ์ครั้งที่ 1

1,000
500

33,000.00

พิมพ์ครั้งที่ 1

500

51,360.00

พิมพ์ครั้งที่ 1

500

141,501.00
129,352.50

พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพ์ครั้งที่ 1

700
700

83,000.00
52,500.00

พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพ์ครั้งที่ 1

1,000
500

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของคณาจารย์ที่ตีพมิ พ์ที่แหล่งอื่นๆอีก โปรดดูรายละเอียดที่หวั ข้อ ผลงานที่
ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในปี 2555 อีก จํานวน 86 รายการ ที่หน้า 127
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บทที่ 2
กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเสีย่ งของหนวยงาน

2.1 กิจกรรมดานคุณภาพที่มีการดําเนินการ
2.2 กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปที่สะทอนการพัฒนาคุณภาพ
ดานอาจารย
ดานนิสิต
ดานกิจกรรม
ดานการวิจัย
ดานบริการวิชาการ
ดานนานาชาติ
2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง

31
33
35
76
92
120
135
142
146

30

31

2.1 กิจกรรมดานคุณภาพทีม่ กี ารดําเนินการ
ในปี งบประมาณ 2555 งานประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมด้านคุณภาพ ดังนี้

ดานการบริหารความเสีย่ ง
 รายงานผลการดํา เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2554”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทํา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555” เสนอในการประชุ มผูบ้ ริ ห ารคณะอักษรศาสตร์ วัน ที่ 28
พฤศจิกายน 2554 เพื่อจัดทําแผนฯดังกล่าว
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555” เวียน
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555” เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพคณะอักษรศาสตร์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะประเด็นต่างๆซึ่ งได้
ไปปรั บปรุ ง“แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555”
ต่อไป
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2555 และ ตุลาคม 2555

ดานการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
 กิจการนิสิต คุยกับกิจการนิสิตเพื่อทบทวนความเข้าใจและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลกิจการนิสิตที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ [ต.ค. 54]
 จัดทําตัวอย่างแบบประเมินผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยออกแบบแบบสํารวจหรื อข้อมูลที่ตอ้ งจัดเก็บจากการศึกษา
จากรายงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เผยแพร่ ไปยังภาควิชาต่างๆเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป [พ.ค. 55]
 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตลอดปี โดย
o ข้อมูลประกันคุณภาพทัว่ ไป รวบรวมและส่ งให้ส่วนงานต่างๆตรวจสอบข้อมูล 3 ครั้ง เมื่อ
พฤศจิกายน 2554 เมษายน 2555 และ มิถุนายน 2555
o ข้อมูลทุนวิจยั ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ Citation รวบรวมและส่ งให้ส่วนงานต่างๆ
ตรวจสอบข้อมูล เมื่อ มกราคม 2555
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ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ.
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาํ หนดการดังนี้
23 กรกฎาคม 2555
ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการประกันคุณภาพ คณะอักษรศาสตร์ เพื่อรับทราบ
แนวทางการตรวจประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ปี การศึ กษา 2554 และวาง
นโยบายการตรวจระบบ CU-QA และเลือกกรรมการผูต้ รวจ
25 กรกฎาคม 2555
ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ คณะอักษรศาสตร์ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมสําหรั บการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2554
และพิจารณากรรมการผูต้ รวจ
6 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2555 ภาควิชา/ศูนย์ จัดทํารายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ ที่
2.1, 2.6, 2.7 (และข้ออื่นๆ ถ้ามี)
26 กรกฎาคม 2555
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ
หรื อ เจ้า หน้า ที่ ที่ จ ัด ทํา รายงานประเมิ น ตนเอง ของภาควิ ช า นัด กัน ทํา รายงาน
ประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 ด้วยกัน ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ ห้อง 712 อาคารมหาจักรี สิรินธร
31 กรกฎาคม 2555
ภาควิชา/ศูนย์ที่มีหลักสู ตร ส่ งรายงานประเมินตนเอง (รายงาน พร้อม CD) ที่งาน
ประกันคุณภาพ สํานักคณบดี
1-6 สิ งหาคม 2555
งานประกันคุณภาพสรุ ปข้อมูลจากภาควิชา สําหรับจัดทํารายงานประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 2 ของคณะฯ
8 สิ งหาคม 2555
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมส่ งรายงานประเมินตนเองให้ผตู ้ รวจ
และกําหนดภาควิชาที่จะตรวจประเมินคุณภาพ
แจ้งภาควิชาที่จะตรวจประเมินคุณภาพในการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะ
อักษรศาสตร์
17 สิ งหาคม 2555
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
ดํา เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก โดยเป็ นการตรวจข้อ มู ล การดํา เนิ น งาน รอบปี
การศึกษา 2553 ซึ่งได้ดาํ เนินการต่างๆ ดังนี้
 ประชุมเรื่ องการเก็บข้อมูล สมศ. และการเขียนรายงานประเมินตนเอง [22 ธ.ค. 54, ม.ค. 55, 6 มี.ค.55]
 ส่ ง SAR สมศ. เมื่อ 20 เม.ย. 55
 ตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. ที่คณะอักษรศาสตร์ เมื่อ 14 มิ.ย. 55
 ประชุมปิ ดการตรวจ สมศ. เมื่อ 16 ก.ค. 55
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2.2 กิจกรรมทีส่ รางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปทสี่ ะทอนการพัฒนา
คุณภาพ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2555 เป็ นจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 35)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 10 คน
ระดับชาติ
10 คน
ระดับนานาชาติ - คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 363 รายการ
ระดับชาติ
335 รายการ
ระดับนานาชาติ 28 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 120 รายการ
ระดับชาติ
35 รายการ
ระดับนานาชาติ 85 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ 12 คน รวม 15 รายการ
ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 76)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั
39 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
44 รายการ
นิสิตปัจจุบนั
14 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
15 รายการ
ศิษย์เก่า
14 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
14 รายการ
2 รายการ
ศิษย์เก่า
2 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 62 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 10 คน ได้สาํ เร็ จ
การศึกษาไป 5 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่ นที่ 6-8) มีจาํ นวน 25 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
49 คน จํานวน
51 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
10 คน จํานวน
13 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 92)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 17 ครั้ง
ระดับชาติ
9 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 8 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
37 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 223 กิจกรรม

ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 120)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 25 บทความ ได้รับการอ้างอิง 48 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2555 จํานวน 86 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 32 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 27 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 27 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 135)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 52 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 11,113 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 35 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 13,021 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
จํานวน 1,568 งาน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 142)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 9 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 48 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 30 คน
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ดานอาจารย
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 10 คน
ระดับชาติ
10 คน
ระดับนานาชาติ - คน
รางวัลระดับชาติ 10 คน
ลําดับ

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
เมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.
ประจําปี 2554

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
สกว.

คติชนสร ้างสรรค์:พลวัต
และการนํ าคติชนไปใช ้
ในสังคมไทยร่วมสมัย
ดุษฎีบณ
ั ฑิตโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษกดีเด่น ประจําปี
2554
ผลงานวิจัย เรือ
่ ง "จัก
วาฬทีปนี: ลักษณะเด่น
ภูมป
ิ ั ญญาและคุณค่า"

ดุษฎีบณ
ั ฑิตโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษกดีเด่น ประจําปี
2554
ผลงานวิจัยระดับดีเด่น
สาขาปรัชญา

สกว.

26-พ.ย.54

สกว.

2-ก.พ.-55

ได ้รับเลือกเป็ นศิลปิ น
แห่งชาติ ปี 2554 สาขา
ศิลปะการแสดง (ละคร
เวทีและละครโทรทัศน์)
หนั งสือ เรือ
่ ง ก่อร่าง
สร ้างเรือ
่ ง: เรือ
่ งเล่า อัต
ลักษณ์ และชุมชนใน
วรรณกรรมสตรีชายขอบ

ศิลปิ นแห่งชาติ ปี 2554
สาขาศิลปะการแสดง

กระทรวง
วัฒนธรรม

รางวัลผลงานทาง
วิชาการดีเด่น TTF
AWARD
บุคคลผู ้มีผลงานการ
สร ้างสรรค์ ด ้านการใช ้
ภาษาไทยได ้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถ
ความชํานาญ มีผลงาน
ดีเด่นเป็ นทีย
่ อมรับและ
เป็ นแบบอย่างให ้แก่
บุคคลในองค์กร และ
สังคม
บุคคลผู ้มีผลงานการ
สร ้างสรรค์ ด ้านการใช ้
ภาษาไทยได ้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถ
ความชํานาญ มีผลงาน
ดีเด่นเป็ นทีย
่ อมรับและ
เป็ นแบบอย่างให ้แก่
บุคคลในองค์กร และ
สังคม
บุคคลผู ้มีผลงานการ
สร ้างสรรค์ ด ้านการใช ้
ภาษาไทยได ้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถ
ความชํานาญ มีผลงาน
ดีเด่นเป็ นทีย
่ อมรับและ
เป็ นแบบอย่างให ้แก่
บุคคลในองค์กร และ
สังคม

มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์และ
มูลนิธโิ ตโยต ้า
แห่งประเทศ
ไทย
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

1

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

2

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ปรมินทร์
จารุวร

3

หอพระ
ไตรปิ ฏก

4

ศิลปการ
ละคร

อาจารย์แม่ช ี
วิมต
ุ ติยา (รอง
ศาสตราจารย์
ดร. สุภาพรรณ
ณ บางช ้าง)
รศ.สดใส พันธุม
โกมล

5

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

6

ภาษาไทย

ผศ.ดร.คมคาย
นิลประภัสสร

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

7

ภาษา
ตะวันออก

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

8

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
26-พ.ย.54

26-ม.ค.55
4-พ.ค.-55

29-ก.ค.55

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

29-ก.ค.55

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

29-ก.ค.55

36
่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ

ลําดับ

ภาควิชา

9

ภาษาไทย

รศ.ดร.สุจต
ิ รา
จงสถิตย์วัฒนา

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

10

ภาษาไทย

ผศ.ดุษฎีพร
ชํานิโรคศานต์

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
บุคคลผู ้มีผลงานการ
สร ้างสรรค์ ด ้านการใช ้
ภาษาไทยได ้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถ
ความชํานาญ มีผลงาน
ดีเด่นเป็ นทีย
่ อมรับและ
เป็ นแบบอย่างให ้แก่
บุคคลในองค์กร และ
สังคม
บุคคลผู ้มีผลงานการ
สร ้างสรรค์ ด ้านการใช ้
ภาษาไทยได ้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถ
ความชํานาญ มีผลงาน
ดีเด่นเป็ นทีย
่ อมรับและ
เป็ นแบบอย่างให ้แก่
บุคคลในองค์กร และ
สังคม

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
29-ก.ค.55

29-ก.ค.55

นอกจากนี้ยงั มีอาจารย์ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยอีก 1 คน ดังนี้
ลําดับ

ภาควิชา

1

ภาษาศาสตร์

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

่ ผลงาน
ชือ
อาจารย์รน
ุ่ ใหม่ทม
ี่ ค
ี วาม
มุง่ มั่นและให ้
ความสําคัญกับการเรียน
การสอนควบคูไ่ ปกับ
ภาระงานด ้านการวิจัย
ิ การบริการ
กิจการนิสต
วิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
รางวัลเพือ
่ ส่งเสริมความ
เป็ นเลิศในการปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านการเรียนการสอน
สําหรับอาจารย์รน
ุ่ ใหม่
กองทุนกาญจนภิเษก
เฉลิมพระเกียรติ ประจําปี
2554

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
มีนาคม 55
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 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 363 รายการ
ระดับชาติ
335 รายการ
ระดับนานาชาติ 28 รายการ
อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 335 รายการ
ลําดับ
1

ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

2

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

3

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

4

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

5

บรรณารักษ
ศาสตร์
บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

7

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

8

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

9

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

10

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

11

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

12

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

13

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย ยิม
้
ประเสริฐ

14

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

6

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณารูปแบบการส่งเสริม
การใช ้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยากร เรือ
่ ง โอกาสและความเป็ นไป
ได ้ในการใช ้ Cloud Computing ใน
วิชาชีพ สารสนเทศในประเทศไทย ใน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
“เทคโนโลยี Cloud Computing กับงาน
สารสนเทศ”
ผู ้ทรงคุณวุฒวิ พ
ิ ากษ์ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
่ สาร (หลักสูตรใหม่)
และการสือ
วิทยากร โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์ และนั กเอกสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นั กศึกษาป.
เอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
วิทยากรอภิปรายเรือ
่ ง "การพัฒนา
่ ระชาคมอาเซียน" ร่วมกับ
ห ้องสมุดสูป
วิทยากรชาวต่างประเทศ 3 ท่าน
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “การพัฒนา
จดหมายเหตุองค์กรสูร่ ะบบดิจท
ิ ัล”
บรรยายเรือ
่ ง"Doing literature review:
Traditional and systematic
techniques" เนือ
่ งในงานวันวิจัย
บรรยายเรือ
่ ง"Doing literature review:
Traditional and systematic
techniques" ให ้นั กศึกษา ป.เอก
Program Innovative and Khawladge
Management
บรรยายการสัมมนาและฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่
่ ารเป็ นผู ้เชีย
่ วชาญ
เตรียมความพร ้อมสูก
เฉพาะสาขา
กองบรรณาธิการวารสารสารสนเทศ
ศาสตร์ (บทความวิจัย 1 เรือ
่ ง - ธ.ค.54;
บทความวิชาการ 1 เรือ
่ ง - ก.พ.55)
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ประเมินการวิจัย เรือ
่ งการ
ใช ้สารสนเทศทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตอําเภอปราณบุร ี จังหวัด
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาและให ้
ข ้อเสนอแนะ การเขียนบทความวิชาการ
เรือ
่ ง "Scripts and Written Language"
เพือ
่ ตีพม
ิ พ์ใน วารสาร BU Academic
Review ปี ท ี่ 11 ฉบับที่ 1
่
วิทยากรในหัวข ้อ ศาสนาและความเชือ
ใน อยุธยา-พุทธ/พราหมณ์ อิสลาม
คริสต์ ในงาน สัมมนาวิชาการ เรือ
่ ง "500
ปี ความสัมพันธ์ สยามประเทศ กับ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พ.ค.-55

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทยร่วมกับฝ่ ายบริการ
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สํานั กงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ม.มหาสารคาม

3-4 พ.ค. 55

จ. 14 พ.ค. 55
เวลา 9.0016.00 น.
27-ส.ค.-55

ม.ขอนแก่น

28-ส.ค.-55

สํานั กหอสมุด
ม.ธรรมศาสตร์

ศ. 31 ส.ค. 55
เวลา 13.3016.20 น.
พ.28 มี.ค. 55
เวลา 13.00–
16.00 น.

สํานั กวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บรรณ
่ การศึกษา
สารและสือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ม.กรุงเทพฯ

9-ส.ค.-55

ม.กรุงเทพฯ

1-ก.ย.-55

ศูนย์วท
ิ ยทรัพยากร

13 ก.ย. 55-29
มี.ค.56

ม.ขอนแก่น

ตัง้ แต่ 18 มิ.ย.
55 เป็ นต ้นไป

ศูนย์วจิ ัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

มิ.ย.-55

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มูลนิธโิ ครงการตํารา
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ศ. 25 พ.ย. 54
เวลา 08.30 –
10.30 น.

38
ลําดับ

15

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

16

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

17

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

18

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

19

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

20

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

21

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

22

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

23

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

24

25

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

26

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ธนาพล ลิม
่
อภิชาต

27

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ธนาพล ลิม
่
อภิชาต

28

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์

29

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
โปรตุเกส และชาติตะวันตก ในอุษาคเนย์
2054-2554"
ร่วมเป็ นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการ
เรือ
่ ง "สุเหร่ามุสลิม: ภาพสะท ้อนบ ้าน
แห่งหัวใจ 'ไทย'" ของโครงการพิทักษ์
มรดกสยาม
วิทยากรอภิปราย เรือ
่ ง “มัสยิด: ภาพ
สะท ้อนทางวัฒนธรรม”
บรรยาย หัวข ้อ "ศาสนาอิสลาม: แนวคิด
เกีย
่ วกับความขัดแย ้ง การใช ้ความรุนแรง
ทางการเมืองและสันติภาพ" ในโครงการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
ภาคพิเศษ
วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง "อาณาจักร
้
สุโขทัย"ให ้แก่นักเรียนระดับชัน
ประถมศึกษาปี ท ี่ 4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรในงานเสวนาเทิดพระเกียรติของ
สมเด็จพระเจ ้าตากสินมหาราช
บรรยายหัวข ้อ"เราเรียนรู ้อะไรจาก
ประวัตศ
ิ าสตร์" สําหรับนั กศึกษาแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์การแพทย์
วิทยากรพิเศษบรรยายหัวข ้อ มรดกทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์ ณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์พเิ ศษสอนวิชาอารยธรรม
ให ้แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาล สภากาชาดไทย
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนายธน
เทพ ศิรพ
ิ ัลลภ
ร่วมเสวนาเพือ
่ นํ าเสนอเรือ
่ งราวความ
่ มโยงของพระมหากษั ตริยไ์ ทยกับ
เชือ
พระพุทธศาสนาในบริบทผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ ในงานแถลงข่าว
เปิ ดตัวหนั งสือ "พระมหากษั ตริยไ์ ทยกับ
พระพุทธศาสนา"
กรรมการตัดสินบทความ ในโครงการ
ประกวดบทความชิงรางวัลราชนาวิกสภา
ในโอกาสพระราชพิธม
ี หามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555
วิทยากรในหัวข ้อ ความยอกย ้อนของพหุ
วัฒนธรรมในสังคมไทย ในการประชุม
ทางมานุษยวิทยา ครัง้ ที่ 10 หัวข ้อ
"อาเซียน: ประชาคมในมิตท
ิ างวัฒนธรรม
ความขัดแย ้ง และความหวัง"
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
“แนวทางและวิธก
ี ารทําวิทยานิพนธ์ให ้มี
คุณภาพสูงและเสร็จเร็ว”
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นั กศึกษาปริญญาโท
วิทยากรในหัวข ้อ ปริศนาอุษาคเนย์: จุด
กําเนิด ความเป็ นการเมืองและพรมแดน
วัฒนธรรม ในการประชุมทาง
มานุษยวิทยา ครัง้ ที่ 10 หัวข ้อ
"อาเซียน: ประชาคมในมิตท
ิ าง
วัฒนธรรมความขัดแย ้งและความหวัง"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
พระนครศรีอยุธยา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

สยามสมาคม

23 พ.ย. 54

ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒส
ิ ภา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์

24-พ.ย.-54

4 มี.ค. 55
09.00-12.00
น.

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

21 มี.ค. 55
08.00-10.00
น.

มูลนิธอ
ิ ต
ู่ อ
่ เรือสมเด็จพระ
เจ ้าตากสินมหาราช
จังหวัดจันทบุร ี

อ. 8 เม.ย. 55
เวลา 13.00–
16.00 น.

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์

21 พ.ค. 55
9.30-14.00 น.

คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย

7 ส.ค. 55
13.30-16.30
น.
25 ต.ค. 54 ถึง
11 ก.พ.55

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริษัทอมรินทร์พริน
้ ติง้
แอนด์พับลิซซิง่ จํากัด
(มหาชน)

25 มี.ค. 55
10.00 น.
อ.15 พ.ค.55
9.00-12.00 น.

ราชนาวิกสภา กองทัพเรือ

12 ส.ค. 55

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)

24 พ.ย. 54
เวลา 1415.30

สาขาวิชาประวัตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ิ ธร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
(องค์การมหาชน)

15 ส.ค. 55
เวลา 13.00–
14.30 น.
14 มิ.ย. 55
23 พ.ย. 54
เวลา 13-14.30

39
ลําดับ
30

่ อ.
ภาควิชา
ชือ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

31

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

32

ปรัชญา

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"พัฒนาการเศรษฐกิจและผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไก่เนือ
้ ในประเทศไทย พ.ศ.
ั ดิ์ อัศวโชค
2510-2546" ของนายนิตศ
ิ ก
อนั นต์นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์พเิ ศษเพือ
่ สอนนั กศึกษาปริญญา
้ ปี ท ี่ 1 วิชา RANS
เอก ชัน
608:Philosophy of Science and
Nursing Science

33

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

34

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

35

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

36

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

37

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

38

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

39

ปรัชญา

40

ขออนุมัตบ
ิ ค
ุ ลากรไปบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง
"ลัทธิขงจือ
้ " ในลักษณะวิชา มธ.110
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
ขออนุมัตบ
ิ ค
ุ ลากรเป็ นอาจารย์พเิ ศษ
บรรยายหัวข ้อ "Religion and Politics in
Contemporary Thailand"
อาจารย์พเิ ศษสอนในหัวข ้อ Philosophy,
Philosophy of Sciences, and
Epistemology ให ้แก่นักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาล
ขออนุญาตให ้ รศ.ดร.สุวรรณา สถา
อานั นท์ เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เรือ
่ ง "งามอย่างอิสลาม: ความปรารถนา
วัตรปฏิบต
ั ท
ิ างศาสนา และการต่อรอง
ของสตรีมส
ุ ลิม" โดย นางสาวธัญญธร
สายปั ญญา
เชิญบุคลากรเป็ นวิทยากร เรือ
่ ง นิตริ ัฐกับ
ปรัชญา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
22 มิ.ย. 55
เวลา 13.00–
15.00น.
10 มี.ค. 55
09.00-12.00
น.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาล โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

17 ก.ย.-1 ต.ค.
55

คณะรัฐศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

พฤ. 22 มี.ค.
55 เวลา 9.0012.00 น.
ภาคต ้น 55

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 10 ก.พ.
55

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ม.
ธรรมศาสตร์

ปี การศึกษา
2555

สมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย

ศ. 11 พ.ค. 55
เวลา 12.30–
14.00 น.
พ. 22 ส.ค. 55
เวลา 14.00–
16.00 น.

ศ.ดร.สมภาร พรม
ทา

วิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ
ประจําสัปดาห์ (วิชาการวันพุธ) ในหัวข ้อ
Bioethics Conference in Palliative
care เรือ
่ ง “อะไรคือ Euthanasia”
วิทยากรการอบรมวิชาการประจําปี 2555
เรือ
่ งนิตริ ัฐกับปรัชญา

สมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

อาจารย์ผู ้บรรยายวิชา สห.826 ทฤษฎี
สังคม

วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.
ธรรมศาสตร์

41

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

บรรยายในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

42

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

คณะรัฐศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

43

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

ขออนุมัตข
ิ ้าราชการเป็ นกรรมการสอบ
เค ้าโครงวิทยานิพนธ์ ให ้กับ นายธนศักดิ์
สายจําปา เรือ
่ ง "การเมืองของความ
ปรารถนา: การสร ้างพืน
้ ทีส
่ งั คมการ
เมืองไทยผ่านการปฏิวัตจิ ต
ิ ไร ้สํานึกทาง
สังคม"
กรรมการสอบเค ้าโครงการค ้นคว ้าอิสระ
เฉพาะเรือ
่ งของนั กศึกษาปริญญาโท
(ภาคคํา่ ) คณะรัฐศาสตร์ สาขาการ
ปกครอง

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะรัฐศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

ส. 12 พ.ค. 55
เวลา 09.30–
11.00 น.
ภาคการศึกษาที่
2/54 ทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา
13.30–16.30 น.
9 ม.ค.-20
พ.ค. 55 ทุกวัน
พุธ 14.0017.00
17-ก.พ.-55

จ. 20 ก.พ. 55
เวลา 14.00 น.

40
ลําดับ
44

ภาควิชา
ปรัชญา

่ อ.
ชือ
อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

45

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ขออนุมัตใิ ห ้ข ้าราชการในสังกัดเป็ น
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นายภู ร ้อยแก ้ว เรือ
่ ง "การอบรมบ่มเพาะ
ในความคิดของปั ญญาชนฝ่ ายปกครอง
สยาม ทศวรรษ 1900-1920"
อาจารย์สอนพิเศษ ในรายวิชา 215 424
สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 1

46

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

คณะอนุกรรมการด ้านการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมืองและสังคม

47

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

อาจารย์พเิ ศษเพือ
่ สอนนั กศึกษาปริญญา
้ ปี ท ี่ 1 วิชา RANS
เอก ชัน
608:Philosophy of Science and
Nursing Science

48

ปรัชญา

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

49

ปรัชญา

50

ปรัชญา

อ.ดร.ศริญญา
อรุณขจรศักดิ์
อ.ดร.ศริญญา
อรุณขจรศักดิ์

อาจารย์พเิ ศษสอนนั กศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
วัฒนธรรมและการพัฒนา(หลักสูตรปกติ)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
่ วิชา Principle
สอนวิชา LCCS 510 ชือ
Concepts in Cultural Studies หัวข ้อ
้ สร ้าง
เรือ
่ ง แดร์รด
ิ า : การรือ
(Deconstruction)
อาจารย์พเิ ศษวิชาปรัชญาและศาสนา

51

ปรัชญา

52

ปรัชญา

53

ปรัชญา

54

ปรัชญา

อ.ธิดาวดี สกุล
โพน

อาจารย์พเิ ศษวิชา ILB 107 ESTHICS

55

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

ผศ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป

วิทยากรโครงการ “เสวนาวิชาการ
ระดับชาติหวั ข ้อ เขียนอ่านหญิง หญิง
อ่าน เขียน”
ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ําหน ้าทีป
่ ระเมินผลงาน
ทางวิชาการระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์

56
57

58
59
60

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

อ.ดร.ศิรประภา
ชวะนะญาณ
อ.ดร.ศิรประภา
ชวะนะญาณ
อ.ดร.ศิรประภา
ชวะนะญาณ

รศ.ดร.ขจิตรา ภัง
คานนท์

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
21 มี.ค. 55
เวลา 15.00 น.

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและการ
พิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะกรรมการด ้าน
การสือสารทางการเมือง
ของรัฐสภา สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาล โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุกวันพุธ ปี
การศึกษา
2555

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

ขออนุมัตใิ ห ้บุคลากรในสังกัดเป็ น
ผู ้บรรยายพิเศษ หัวข ้อ "ความกตัญญูใน
ปรัชญาขงจือ
้ "
อาจารย์พเิ ศษวิชาปรัชญาและศาสนา

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พเิ ศษวิชาปรัชญาและศาสนา

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

อาจารย์พเิ ศษสอนวิชาตรรกวิทยาเบือ
้ งต ้น วิทยาลัยพยาบาล
้ ปี ท ี่ 1
ให ้แก่นักศึกษาพยาบาลชัน
สภากาชาดไทย
วิทยาลัยนานาชาติ
(BUIC) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี การศึกษา
2555

5 พ.ย.

19 ก.ค. 55
เวลา 09.00–
12.00 น.

11 เม.ย.55-8
พ.ค.55
15-ส.ค.-55
19 มี.ค.55-10
เม.ย. 55
19 มี.ค.55-10
เม.ย. 55
ตัง้ แต่ 5 มิ.ย.
55 ถึง 22 ก.ย.
55
14 ม.ค.55-5
พ.ค.55
24 ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยรังสิต

9-ก.พ.-55

มูลนิธส
ิ มเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ ้า

ม.ค.-55

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

แปลสมุดภาพพระราชประวัตแ
ิ ละพระราช
กรณียกิจสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรม
ราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้าเป็ น
ภาษาฝรั่งเศส
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ภาษาฝรั่งเศส
เชิงธุรกิจ”

คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.24 ก.พ. 55

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

วิทยากรในการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวทางของท่านอาจารย์อบ
ู าขิน
่

10-22 เม.ย.
55

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

ล่ามให ้กับการประชุม Business Forum

มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์
สํานั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

อ.ดร.นิธวิ ดี ศรี
หงส์

25 มิ.ย. 55
เวลา09.00–
12.00 น.

41
ลําดับ
61

่ อ.
ชือ
อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ล่ามให ้กับการประชุมระหว่าง
ประธานาธิบดี ซึง่ ใช ้ภาษาฝรั่งเศสเป็ น
ภาษาราชการและนั กธุรกิจไทย
วิทยากรบรรยายโครงการเพือ
่ การสัมมนา
ทางวิชาการของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพือ
่
อาชีพ หัวข ้อเรือ
่ ง “การใช ้ภาษาเยอรมัน
ในการแปล”
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงานวิจัย/ตํารา
คณะมุษยศาสตร์

ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาประเมินบทความ
วารสารวิชาการ

65

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

ผศ.วิภาดา เพชร
รักษ์

66

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

รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ์

วิทยากรบรรยายความรู ้ด ้านวรรณกรรม
สเปน โครงการรางวัลศิลปะเพือ
่ เยาวชน
ไทย (Young Thai Artist Award) ณ
ห ้องสมุด William Warren หอศิลป์ บ ้าน
จิม ทอมป์ สัน
วิทยากรในโครงการค่ายอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน

อ.ดร.เพ็ญพิสาข์
ศรีวรนารถ

วิทยากรในโครงการค่ายอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

24-26 ส.ค. 55

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

วิทยากรในการอบรมล่ามของกองทัพ
ไทย

กองทัพไทย

(ภาคต ้น 55)

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

วิทยากรอบรมเทคนิคการล่ามเบือ
้ งต ้น
สําหรับเจ ้าหน ้าที่ รพ.กรุงเทพ

รพ.กรุงเทพ(โครงการ
ของศูนย์แปลฯ)

17-ธ.ค.-54

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธ ิ
เอเชีย

23 มี.ค. 55
เวลา 09.30 น.

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

17 พ.ค. 2555

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ทีป
่ รึกษาในการประชุมเพือ
่ ออกแบบ
หลักสูตรการอบรมล่ามสําหรับตํารวจใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
วิทยากรในการเสวนาแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
เกีย
่ วกับการปฏิบัตห
ิ น ้าทีล
่ า่ มสู่
มาตรฐานสากล
ล่ามในการประชุม Extravaganza Asia
Pacific 2012

บริษัทเฮอร์บล
ั ไลฟ์

18-20 พ.ค.
2555

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

วิทยากรอบรมล่ามภาษาไทย/มลายูปั ตตานี (สําหรับล่ามประจําสถานีตํารวจ

มูลนิธเิ อเชียประจํา
ประเทศไทย

24–27 มิ.ย. 55

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

13 ก.ค. 55
เวลา 09.00–
16.00 น.

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

16 ก.ค. 55

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

วิทยากรโครงการฝึ กอบรมล่ามอิสระ
ระดับสูงในภูมภ
ิ าค ครัง้ ที่ 2 บรรยายเรือ
่ ง
“เทคนิคการเป็ นล่าม” เรือ
่ ง
“ภาษาศาสตร์”
วิทยากรโครงการอบรมล่ามภาษาไทย–
เมียนม่าร์ ระดับสูง ในหัวข ้อการบรรยาย
เรือ
่ ง “บุคลิกภาพของล่าม”
วิทยากรในโครงการฝึ กอบรมล่ามอิสระ
ระดับสูงในภูมภ
ิ าค ครัง้ ที่ 3 ในหัวข ้อ
เรือ
่ ง "เทคนิคการเป็ นล่าม" และ เรือ
่ ง"
ภาษาศาสตร์"
วิทยากรในโครงการค่ายอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

23 ส.ค. 55เวลา
9.00 - 12.00 น.
และ 13.0016.00 น.
24-26 ส.ค. 55

สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ปี การศึกษา
54/55

62

63
64

67
68
69
70
71
72

73
74

75
76

77
78

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

รศ.ดร.วรรณา แสง
อร่ามเรือง

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

กรรมการรคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาล
สาธารณรัฐอิตาลีประจําปี การศึกษา
2554/2555

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สํานั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
24-27 ก.ค. 55

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 ส.ค. 55

คณะมุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 พ.ย.54-30
ก.ย. 2557

สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปั ญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มูลนิธเิ อสซีจ ี

24-พ.ย.-54

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

24-26 ส.ค. 55

30 ก.ย. 55 /
เวลา 9.0012.00 น.

42
ลําดับ
79

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้แปลภาษาอิตาเลียน-อังกฤษ-ไทย ใน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ ้าผืนไทย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
บริษัท มิวท์ จํากัด

80

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.กมล บุษบรรณ์

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาคุณภาพตํารา เรือ
่ ง
"สังคมและวัฒนธรรม"

81

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

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

ประธานสอบวิทยานิพนธ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

่ และ
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและพัฒนาสือ
ตําราการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ

สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

18 พ.ค 55

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

84

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

85

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

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

่
คณะกรรมการ การจัดทําและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษา : การตรวจสอบ การแปล
สํานวนภาษาและรูปแบบ เนือ
้ หาของ
่ และตําราฯ (Edit) ครัง้ ที่ 6
ต ้นฉบับสือ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความตีพม
ิ พ์ใน
วารสารจีนศึกษา ปี ท ี่ 5 ฉบับที่ 5
(เมษายน 2555 - มีนาคม 2556)
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความตีพม
ิ พ์ใน
วารสารจีนศึกษา

มีวาระ 2 ปี
การศึกษา
ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
55 จนถึง 31
พ.ค. 2557
24 - 26 พ.ย.
54 - ภาค
การศึกษาปลาย
54

82
83

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาโครงการวิจัยด ้าน
จีนศึกษา ซึง่ ขอทุนส่งเสริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
16-18 ก.ค. 55
/ ระหว่างเวลา
9.00 - 16.00
น.
1 ปี ก.ย.54ก.ย.55
30-ม.ค.-55

10-ต.ค.-54
17 ต.ค. 54
ภาคการศึกษา
ต ้น 54
24-ม.ค.-55
จ. 30 ม.ค. 55

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

25-ก.พ.-55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 เม.ย 55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ผู ้ทรงคุณวุฒภ
ิ ายนอกประจํากอง
บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

25 เม.ย 55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

มหาวิทยาลัยหัวฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

15 พ.ค.55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

กรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินบทความวารสาร
กระแสวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสยาม

21 พ.ค 55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระจํากองบรรณาธิการ
วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

มหาวิทยาลัยหัวฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

25 พ.ค.55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินบทความวารสาร
กระแสวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสยาม

21 พ.ค 55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

กรรมการกลุม
่ ผลิตชุดวิชาภาษาจีน
่ สาร
พืน
้ ฐานเพือ
่ การสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช

1 มิ.ย 55

43
ลําดับ
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107

108
109
110
111

112
113

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

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาโครงร่างงานวิจัย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
18 ก.ค 55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

กรรมการบริหาร

7 ส.ค 55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ประธานกรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงานทางวิชาการ
ทีไ่ ด ้รับทุนจากมหาวิทยาลัย

สมาคมภาษาและหนั งสือ
แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

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

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

่
คณะกรรมการ การจัดทําและพัฒนาสือ
สํานั กงานคณะกรรมการ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
การอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา : การตรวจสอบ การแปล
สํานวนภาษาและรูปแบบ เนือ
้ หาของ
่ และตําราฯ (Edit) ครัง้ ที่ 6
ต ้นฉบับสือ
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์
ราชบัณฑิตยสถาน
ปั จจุบน
ั ภาษาไทย-ภาษาจีน

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ “มารยาทและ
วัฒนธรรมจีน”

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความต ้นฉบับ
ในวารสารมนุษยศาสตร์

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

่ และ
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและพัฒนาสือ
ตําราการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําพจนานุกรม จีนไทย

อ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย
อ.ดร.ศศิพร เพ
ชราภิรัชต์

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

อ.ดร.ศศิพร เพ
ชราภิรัชต์

ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

อ.ดร.ศศิพร เพ
ชราภิรัชต์
อ.ดร.หทัย เจีย
่
อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

ส. 1 ก.ย. 55
เวลา 11.00–
15.00 น.
24 ก.ย 55
24 - 26 พ.ย.
54 - ภาค
การศึกษาปลาย
54
ภาคการศึกษา
ปลาย 54

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิต ี้
ดีเวล็อปเม ้นต์ คอร์
่ จํากัด
ปอเรชัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ. 19 ต.ค. 54
เวลา 13.30 –
16.30 น.
6-ม.ค.-55

สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

18 พ.ค 55

ราชบัณฑิตยสถาน

18 พ.ค 55

่
คณะกรรมการ การจัดทําและพัฒนาสือ
สํานั กงานคณะกรรมการ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
การอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา : การตรวจสอบ การแปล
สํานวนภาษาและรูปแบบ เนือ
้ หาของ
่ และตําราฯ (Edit) ครัง้ ที่ 6
ต ้นฉบับสือ
ี อ
่ ง3
ออกรายการ "ช่วยคิดช่วยทํา" เพือ
่
ไทยทีวส
ี ช
สนทนาประเด็นเนือ
่ งในเทศกาลตรุษจีน

24 - 26 พ.ย.
54 - ภาค
การศึกษาปลาย
54
23 ม.ค. 55
เวลา 05.2005.45 น.
18 พ.ค 55

่ และ
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและพัฒนาสือ
ตําราการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
อาจารย์พเิ ศษ วิชาการเขียนจีน 2

สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 พ.ค-15 ก.ค.
55

่
คณะกรรมการ การจัดทําและพัฒนาสือ
และตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษา : การตรวจสอบ การ
แปลสํานวนภาษาและรูปแบบ เนือ
้ หา
่ และตําราฯ (Edit) ครัง้ ที่
ของต ้นฉบับสือ
6
่ และ
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและพัฒนาสือ
ตําราการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
อาจารย์พเิ ศษ วิชาการอ่านจีน 2

สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

24 - 26 พ.ย.
54 - ภาค
การศึกษาปลาย
54

สํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

18 พ.ค 55

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

31 มี.ค -15
ก.ค.55

44
ลําดับ
114

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
อาจารย์พเิ ศษบรรยายรายวิชา JPN 304
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษา 4: วรรณคดี ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2555

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มหาวิทยาลัยรังสิต

115

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ

กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

116

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
"วรรณคดีญป
ี่ น"
ุ่

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

อาจารย์พเิ ศษ

มหาวิทยาลัยรังสิต

118

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

อาจารย์พเิ ศษบรรยายรายวิชา JPN 304
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษา 4: วรรณคดี ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2555

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

119

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

อาจารย์พเิ ศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 วิชา ญ.261 วรรณกรรม
ญีป
่ นเบื
ุ่
อ
้ งต ้น

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

120

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

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ให ้แก่
นั กศึกษาปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

กรรมการสมาคม

่ นศึ
ุ่ กษาใน
สมาคมญีป
ประเทศไทย

อ.นํ้ าทิพย์ เมธ
เศรษฐ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย (สกว.)

พ. 22 ส.ค. 55
เวลา 13.30–
16.30 น.
อา. 22 ม.ค.
55

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

สมาคมครูภาษาจีนแห่ง
ประเทศไทย

อา. 5 ก.พ.55

สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย (สกว.)

จ. 20 ก.พ. 55

126

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 เม.ย. 55
เวลา 13.0015.00 น.

127

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “การรับ
วัฒนธรรมและวรรณกรรมญีป
่ นสมั
ุ่
ยใหม่
ในประเทศไทย”
ให ้เข ้าร่วมฟั งการรายงานความก ้าวหน ้า
และให ้ข ้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่
นั กศึกษาทีไ่ ด ้รับทุนจํานวน 1 กลุม
่ หัวข ้อ
รวมวิทยานิพนธ์จํานวน 2 เรือ
่ ง
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ “สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีกบ
ั การเรียนการสอนภาษาจีน”
ผู ้วิจารณ์ (ร่าง) งานวิจัยเรือ
่ ง “ประกอบ
สร ้างความรู ้เรือ
่ งอยุธยาตอนปลาย” ใน
หัวข ้อ การค ้าขายเครือ
่ งถ ้วยจีนสมัยต ้น
ราชวงศ์ชงิ ในพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.
2187-2310 และหัวข ้อ ราชประเพณีสมัย
ึ ษาพระราช
อยุธยาตอนปลาย : กรณีศก
พิธรี าชาภิเษก
วิทยากรบรรยายปาฐกถา เรือ
่ ง
“หม่อมหลวงบุญเหลือฯ กับความห่วงใย
เรือ
่ งการสอนภาษาไทยและวรรณคดี
ื ต่อมาถึงปั จจุบน
ไทย : นั ยทีส
่ บ
ั ” ในงาน
เสาหลักของแผ่นดิน ครัง้ ที่ 64 ชุด “100
ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ม.ล.บุญเหลือ
(กุญชร) เทพยสุวรรณ”
วิทยากรบรรยายธรรมให ้พนั กงาน กฟน.

สโมสรการไฟฟ้ านคร
หลวง

อ. 11 ต.ค. 54
เวลา 09.0012.00 น.

117

121
122
123

124
125

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ทุกวันจันทร์
เวลา 9.0011.30 น.
ตัง้ แต่ 20 ส.ค.
ถึง 1 ต.ค. 55
มีวาระ 2 ปี
การศึกษา
ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
55 จนถึง 31
พ.ค. 2557
17 ก.พ. 55
เวลา 13.0015.00 น.
ทุกวันจันทร์
เวลา 9.0011.30 น.
ตัง้ แต่ 11 มิ.ย.
ถึง 23 ก.ค.
55
ตัง้ แต่จ.ที่ 11
มิ.ย. ถึงจ.ที่ 23
ก.ค. 55 เวลา
09.00–11.30
วันที่ 25 มิ.ย10 ก.ย 55
เวลา 13.3016.30 น.
15 ส.ค. 55
เวลา 13.3015.30 น.
2555-2557

45
ลําดับ
128
129
130
131
132

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

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

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

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

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

บรรยายธรรมกิจกรรมวันวิสาขบูชา วัน
สําคัญสากลโลก

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

วิทยากรบรรยายถวายความรู ้เรือ
่ ง การ
วิเคราะห์ธรรมในพระไตรปิ ฏก

วัดบางโฉลงใน ต.บาง
โฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540
สํานั กงานเจ ้าคณะภาค
16

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “ศาสนา
เปรียบเทียบ”

สํานั กปลัด
กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาการดูแล
ผู ้ป่ วยแบบ Palliative

โรงพยาบาลเลิดสิน
กรมการแพทย์

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง “ชีวต
ิ หลังความ
ตายและชีวต
ิ ใหม่ทส
ี่ ดใส”

โรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร

อ.ดร.ชาญวิทย์
ทัดแก ้ว

วิทยากร บรรยายในหัวข ้อ "โลกอุดมคติ
ในพุทธศาสนา"

อ.ดร.ชาญวิทย์
ทัดแก ้ว

วิทยากรบรรยายพิเศษให ้แก่นักเรียนใน
โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน (ODOS) รุน
่ ที่
3 จํานวน 100 คน
ขอเชิญเป็ นคณะกรรมการออกข ้อสอบ
ตรวจข ้อสอบ และคัดเลือก

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญีป
่ น)
ุ่

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายธรรมะใน 2 หัวข ้อเรือ
่ ง
คือ 1.พ ้นวิกฤต ด ้วยธรรมะ 2.วิถจ
ี ต
ิ
ั ว์
เสียสละ วิถจ
ี ต
ิ พระโพธิสต
่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
ผู ้เชีย

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

เสวนาหัวข ้อ ท่องแดนพุทธภูมต
ิ ามรอย
พุทธองค์

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

เชิญเป็ นวิทยากรร่วมเสวนางานฉลองสัม
พุทธชยันตี เรือ
่ ง"พุทธศาสนาในสัมพุทธ
ศตวรรษที่ 27"
เสวนาธรรม หัวข ้อเรือ
่ ง "ศาสนา
การเมือง ความสุข ความสําเร็จ"

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สหกรณ์เครดิตยูเนีย
่ นรวม
นํ้ าใจท่ายาง จํากัด
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
สํานั กพิมพ์สข
ุ ภาพใจ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมาธิการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒส
ิ ภา
ถนนอูท
่ องใน
มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศเพือ
่ นบ ้าน

สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมสถานเอก
อัครราชฑูต สาธารณรัฐ
อิสลามแห่งอิหร่าน
ประจํากรุงเทพฯ
สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์

143

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

วิทยากร เสวนาเรือ
่ ง" บทบาทสตรีตอ
่
การเปลีย
่ นแปลงของโลก"

144

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาตรวจ
แก ้ไขและให ้ข ้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษามาเลย์มลายูธรุ กิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
12-พ.ย.-54

8-เม.ย.-55
17-20 พ.ค. 55
เวลา 14.0016.00 น.
1 มิ.ย. 55 เวลา
07.00-16.00
น. ณ รัฐสภา
3 มิ.ย. 55
อาคารมหาจุฬา
ห ้อง 303
3 มิ.ย. 55 เวลา
09.00 น.
15 มิ.ย. 55
เวลา 08.00–
15.00 น.
20 มิ.ย. 55
เวลา 09.00–
12.00 น.
26 มิ.ย. 55
23 ส.ค. 55
เวลา 13.30–
16.30 น.
อ. 21 ส.ค. 55
เวลา 13.1516.45 น.
ศ. 31 ส.ค. 55
จ. 12 มี.ค. 55
เวลา 09.0015.00 น.
ประชุมครัง้ ที่
1/55 วันที่ 18
ก.พ. 55
ครัง้ ที่ 3/2555
วันที่ 23 พ.ค.
55
20 พ.ค. 55
เวลา 13.3016.00 น.
1-มิ.ย.-55
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ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์
ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย์

่ อ.
ชือ
อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

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

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

วิทยากรดําเนินรายการเสวนา

บริษัท นานมี บุค
๊ ส์ จํากัด

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

วิทยากรในหัวข ้อ “ไทยในการรับรู ้และ
ความเข ้าใจของประเทศลุม
่ นํ้ าโขง”

ศูนย์มานุษยวิทยา สิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ขอเชิญเป็ นคณะกรรมการออกข ้อสอบ
ตรวจข ้อสอบ และคัดเลือก

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

153

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

154

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

คณะทํางานเพือ
่ จัดทํายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ครัง้ ที่ 1/2555
อาจารย์พเิ ศษเพือ
่ ทําการสอนรายวิชา
LAEN 434 Contemporary Asian
Literature ภาคการศึกษาที่ 1/2555
บรรยายในหัวข ้อ“Vietnamese
literature”
เชิญเป็ นวิทยากรในการประชุม บรรยาย
ในหัวข ้อ "การแปลวรรณกรรมเวียดนาม"

155

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

วิทยากร เสาวนา เรือ
่ ง "เพือ
่ นบ ้านมอง
ไทย"

156

อ.ดร.มานพ อาดัม

ทีป
่ รึกษาสํานั กงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย

อ.ดร.มานพ อาดัม

158

ภาษา
ตะวันออก/
อาหรับ
ภาษา
ตะวันออก/
อาหรับ
ภาษาไทย

159

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

กรรมการสอบภาษาอาหรับ ณ โรงเรียน
ฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ ถนนประชา
อุทศ
ิ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาและให ้
ข ้อเสนอแนะการเขียนบทความวิชาการ
เรือ
่ ง ผลงานสร ้างสรรค์ "พาสา วิวัด วิ
บัด" (ตีพม
ิ พ์ในวารสารนั กบริหาร ปี ท ี่ 32
ฉบับที่ 3 ประจําปี 2555)
อาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ "ถ ้อยคํานั ย
ผกผัน : แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ใน
ิ ระดับปริญญาโท
ภาษาไทย" ให ้แก่นส
ิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (กลุม
่ S01)
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

ลําดับ
145
146
147
148

149
150
151
152

157

อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ
อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ
อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ อ่านประเมินผลงานทาง
วิชาการ เรือ
่ ง"ภาษามาเลเซีย เบือ
้ งต ้น
1"
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงานทางวิชาการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศเพือ
่ นบ ้าน
ผู ้บรรยายประจํารายวิชา SE 382 ภาษา
มาเลเซียระดับกลาง 1 ภาคการศึกษาที่
1/2555

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ภาคต ้น 55
ภาคต ้น 55
ภาคต ้น 55
ตัง้ แต่ 25 มิ.ย.
ถึง 6 ต.ค. 55
ทุกวันอังคาร
เวลา 09.30–
12.30 น.ณ
ห ้อง 503
ส. 8 ต.ค. 54
เวลา 18.0019.00 น.
23 พ.ย. 54
เวลา 14.45 –
17.30 น.
อ. 13 มี.ค. 55
เวลา 09.0015.00 น.
7 ส.ค. 55
เวลา 13.30 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

16 ส.ค. 55
เวลา 12.30–
15.30 น.

ศูนย์การแปลและล่าม
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธ
มณฑล สาย 4 ศาลายา
นครปฐม
โครงการความมั่นคงศึกษา
(คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
ร่วมกับสถาบันการข่าวกรอง
สํานั กข่าวกรองแห่งชาติ
สํานั กงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย
โรงเรียนฝรั่งเศส
นานาชาติ

ศ. 21 ก.ย. 55
เวลา 08.0017.00 น.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

พ. 19 ก.ย. 55
เวลา 09.0012.00 น.
ตลอดภาค
การศึกษา
พฤ. 21 มิ.ย.
55 เวลา 13.00
น.
พ.ค.-55

28 ม.ค.55
เวลา 9.00 12.00 น. ณ
้ 4
ห ้อง 246 ชัน
อาคาร 2

47
ลําดับ
160

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

161

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

162

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

163

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

164

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"การสร ้างสรรค์ภาษาและสภาพสะท ้อน
สังคมของเพลงตลกคําเมือง"
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาและให ้
ข ้อเสนอแนะการเขียนบทความวิชาการ
เพือ
่ ตีพม
ิ พ์ในวารสารนั กบริหาร ปี ท ี่ 32
ฉบับที่ 3 ประจําปี 2555 จํานวน 1
บทความ เรือ
่ งผลงานสร ้างสรรค์ “พาสา
วิวัด วิบด
ั ”
วิทยากรบรรยายในโครงการเสวนา
วรรณกรรม "โครงสร ้างนิยมกับการ
วิเคราะห์นท
ิ านและตํานานพืน
้ บ ้าน"
อาจารย์พเิ ศษ วิชา 01376512 ทฤษฎี
คติชนวิทยา (Theories of Folklore)
หัวข ้อหลักการเก็บข ้อมูลภาคสนาม
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขันระดับ
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 1-3 รอบชิงชนะเลิศ

165

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ให ้กับ
นั กศึกษาปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

166

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผาสุข

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

167

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผาสุข

กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"อนุภาคความวิเศษในนวนิยายมหัศจรรย์
เรือ
่ ง เดอะไวท์โรด" ของนางสาวสริตา
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
ปั จจุสานนท์ นิสต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "ฉลาดเลือก เลือกสุขภาพ : การศึกษาโฆษณาสินค ้า
เพือ
่ สุขภาพจากมุมมองวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ " -โครงการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ เรือ
่ ง ทีทรรศน์
่ สาร
ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสือ
ในโลกยุคเปลีย
่ นผ่าน

168

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผาสุข

กรรมการประเมินบทความของวารสาร
(Referee)

169

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผาสุข

กรรมการพิจารณาหัวข ้อวิทยานิพนธ์

170

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผาสุข

171

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผาสุข

172

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

กรรมการตัดสินการประกวดการกล่าว
สุนทรพจน์ของนั กเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในโครงการ “ร่วมใจไกล่
เกลีย
่ ” ประจําปี พ.ศ.2555
กรรมการตัดสินการประกวดการกล่าว
สุนทรพจน์ของนั กเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
วิทยากรโครงการฝึ กอบรมนั กศึกษา
สาขาการสอนภาษาไทยเพือ
่ เป็ นครู
ภาษาไทย(ภาคใต ้)

173

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

วิทยากรผู ้ดําเนินการบรรยาย เรือ
่ ง
“นโยบายศาสนา : ของมีคา่ ทีถ
่ ก
ู ลืม”

174

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

วิทยากรในการอภิปราย เรือ
่ ง “ศรัทธากับ
งานสร ้างสรรค์ทางศาสนา : วรรณกรรม”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พ. 3 ก.ค. 55
เวลา 09.30 น.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พ.ค.-55

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
วชิราวุธวิทยาลัย

25 ม.ค. 55
เวลา 14.00 17.00 น.
ศ. 27 ก.ค. 55
เวลา 9.00–
12.00 น.
พฤ. 23 ส.ค.
55 เวลา
09.30–12.00
น.
25 ก.ย. 55
เวลา 09.30–
12.00 น.
14 มี.ค. 55
เวลา 13.00 14.30 น.

่
สาขาวิชาภาษาไทยเพือ
่ สาร คณะ
การสือ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทย ร่วมกับ สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
่ สาร
คณะภาษาและการสือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้

3-พ.ค.-55

ภาคต ้น 55
5 ก.ค. 55
เวลา 14.0016.00 น.
ศ. 27 ก.ค. 55
เวลา 13.00 น.

ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้

พฤ. 30 ส.ค.
55

ราชบัณฑิตยสถาน

18 ก.พ. 55 ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
11 พ.ค. 55
เวลา 09.45–
11.00 น.

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

12 พ.ค. 55
เวลา 13.00–
15.00 น.

48
ลําดับ
175

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์
วรรณคดีไทย ราชบัณฑิตยสถาน

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ราชบัณฑิตยสถาน

176

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

สมาคมครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย

177

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

178

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

179

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

วิทยากรบรรยายเรือ
่ งสาระการเรียนรู ้หลัก
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยในหนั งสือ
เรียน "ความรู ้และการสอนวรรณคดีไทย
ระดับมัธยมศึกษา"
วิทยากรโครงการฝึ กอบรมนั กศึกษา
สาขาการสอนภาษาไทยเพือ
่ เป็ นครู
ภาษาไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เรือ
่ ง "เป้ าหมายและกลวิธก
ี ารสอน
วรรณคดี"
วิทยากรร่วมเสวนาในหัวข ้อ นิราศ
สุพรรณ : ความสามารถและความคิด
สร ้างสรรค์ของสุนทรภูใ่ นการแต่งโคลงสี่
สุภาพ
วิทยากรในการอภิปราย เรือ
่ ง “แนว
ทางการวิจัยเกีย
่ วกับประชาคมวัฒนธรรม
อาเซียนด ้านภาษาและวรรณกรรม”

180

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

วิทยากรผู ้ดําเนินการอภิปราย เรือ
่ ง “การ
สร ้างมาตรฐานทางวิชาการของงาน
ศิลป์ ”

181

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

182

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

ประธานกรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์หวั ข ้อ "การจัดทําฐานข ้อมูล
ตํานานประจําถิน
่ ภาคกลางของไทย"
ั นิสต
ิ หลักสูตร
ของนายเจษฎาพร ศรวิชย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานวัฒนธรรม
ผู ้ทรงคุณวุฒก
ิ ารจัดทําคลังข ้อมูลมรดก
ภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรม ครัง้ ที่ 2/2555

183

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

184

ภาษาไทย

185

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

186

ภาษาไทย

187

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ทุกวันพุธ
สัปดาห์ท ี่ 1,3
และ 5 ประชุม
ระหว่างเวลา
13.00–15.00
น. และทุกวัน
พุธสัปดาห์ท ี่ 2
และ 4 ประชุม
ระหว่างเวลา
09.00–11.00
น.
16–17 มิ.ย. 55

ราชบัณฑิตยสถาน

ส. 23 มิ.ย. 55

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

25 มิ.ย. 55
เวลา 14.00 16.00 น.

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สาขาปรัชญา
สํานั กงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 ก.ค. 55
เวลา 15.3017.00 น.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

26 ส.ค. 55
เวลา 15.00–
16.30 น.

2 เม.ย. 55
เวลา 14.00 น.

วิทยากรอภิปรายเรือ
่ ง "วรรณคดีไตรภูม ิ
ในสังคมไทย (กรณีไตรภูมอ
ิ ส
ี าน)" ใน
งานสัมมนาทางวิชาการเรือ
่ ง "คติไตรภูม ิ
: อิทธิพลต่อวิถส
ี งั คมไทย"
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงานวิชาการ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน
คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ

สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรม
ศิลปากร

26 เม.ย. 55
เวลา 08.30–
16.30 น.
พฤ. 28 มิ.ย.
55 เวลา 13.00
น.-16.30 น.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

31 ก.ค. 55

สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรม
ศิลปากร

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง “วรรณกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท ้องถิน
่ ”
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินบทความ ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวจิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย ครัง้ ที่ 6"

27 ส.ค. 55
24 ก.ย. 55
เวลา 13.0016.00 น.
พ. 5 ก.ย. 55

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดประชุดเวที
7 ก.ย. 55
วิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
ครัง้ ที่ 6 คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทย

49
ลําดับ
188

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ิ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให ้กับนิสต
ระดับปริญญาโท เรือ
่ งอภิไทโพธิบาทว์

189

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

190

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

191

ภาษาไทย

192

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา
ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

193

ภาษาไทย

อ.ชัยรัตน์ พลมุข

194

ภาษาไทย

อ.ชัยรัตน์ พลมุข

195

ภาษาไทย

อ.ชัยรัตน์ พลมุข

196

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง "เศรษฐกิจ
สร ้างสรรค์กบ
ั การจัดการศิลปวัฒนธรรม"
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง "พระลักพระลาม: นิทานพระรามของลาว" ในการ
ประชุมวิชาการเรือ
่ ง รามายณะ: มรดก
วัฒนธรรมร่วมของอาเซียน
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงานวิชาการ
ตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
ผู ้ทรงคุณวุฒภ
ิ ายนอกในการประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่
(2556)
อาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา 01376345
ิ
พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชต
ชิโนรส ในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2554
วิชา 01376596 เรือ
่ งเฉพาะทาง
วรรณคดีไทย(Selected Topics in Thai
Literature) หัวข ้อ การเดินทางผ่านโลก
้ นํ า: เรือ
ทัศน์ชนชัน
่ งเทีย
่ วทีต
่ า่ งๆ
อาจารย์พเิ ศษ วิชา 01376345 พระ
ิ ชิโนรส
นิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชต
(Literary Works of Prince
Paramanuchit) หัวข ้อ พระนิพนธ์กบ
ั
พระราชพิธ:ี ลิลต
ิ กระบวนแห่พระกฐิน
พยุ-หยาตราฯ
วิทยากรในหัวข ้อ “ไทยในการรับรู ้และ
ความเข ้าใจของประเทศลุม
่ นํ้ าโขง”

197

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

198

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

199

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

200

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี จรัสจรุง
เกียรติ

201

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี จรัสจรุง
เกียรติ

202

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี จรัสจรุง
เกียรติ

203

ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุ
ทะศรี

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ไทยในการ
รับรู ้ของกัมพูชา : การศึกษาจาก
วรรณกรรมและหนั งสือพิมพ์”
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขันระดับ
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 1-3 รอบชิงชนะเลิศ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พ.19 ก.ย. 55
เวลา 13.0016.00 น.
ส. 22 ก.ย. 55
เวลา 10.0012.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์
ศ.28 ก.ย. 55
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 10.0011.00 น.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30 ก.ย. 55

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

16 มิ.ย. 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 และ 12
ม.ค.55 เวลา
9.30 - 11.00
น.
คณะมนุษยศาสตร์
ศ. 29 มิ.ย.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 4 ก.ค. 55
เวลา 09.00–
12.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์
อ. 3 ก.ค. 55
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพฤ. 5 ก.ค.
55 เวลา
13.00-14.30
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วชิราวุธวิทยาลัย

อาจารย์พเิ ศษเพือ
่ ทําการสอนรายวิชา
LAEN 434 Contemporary Asian
Literature ภาคการศึกษาที่ 1/2555
บรรยายในหัวข ้อ “Cambodian
literature”
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขันระดับ
มัธยมศึกษาปี ท ี่ 1-3 รอบชิงชนะเลิศ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรโครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ "แนว
ทางการวิเคราะห์ภาษาโฆษณาใน
ภาษาไทย
อาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา 01376541
วรรณคดีร ้อยแก ้วและร ้อยกรอง ในภาค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2554

คณะศิลปศาสตร์ บพิตร
พิมข
ุ จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วชิราวุธวิทยาลัย

23 พ.ย. 54
เวลา 14.45 –
17.30 น.
อ. 31 ก.ค. 55
เวลา 08.4512.15 น.
พฤ. 23 ส.ค.
55 เวลา
09.30–12.00
น.
30 ส.ค. 55
เวลา 12.30–
15.30 น.
พฤ. 23 ส.ค.
55 เวลา
09.30–12.00
น.
23 ธ.ค. 54
เวลา 9.00 16.00 น.
21 ม.ค. 55
เวลา 9.00 12.00 น.
19 และ 26
ม.ค. 55 เวลา
13.00 - 16.00
น.

50
ลําดับ
204

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุ
ทะศรี

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

205

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล

206

ภาษาไทย

207

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล
อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล

่ และ
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและพัฒนาสือ
ตําราการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
วิทยากรการอบรมเรือ
่ ง การเพิม
่ องค์
ความรู ้ด ้านการอ่านและการเขียน
ประชุมตรวจและบรรณาธิการต ้นฉบับ
หนั งสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5

208

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล

อาจารย์พเิ ศษบรรยาย หัวข ้อ "เก่ง
ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) โดย
ภาษาไทยไม่ออ
่ นแอ"

209

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล

210

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล

211

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล

212

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

213

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

วิทยากรในโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย เรือ
่ งความรู ้และการสอน
หลักภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตาม
การบังคับใช ้กฎหมายและมาตรการ
เกีย
่ วกับการพิทักษ์ สถาบัน
พระมหากษั ตริย ์ วุฒส
ิ ภา
วิทยากรบรรยายเรือ
่ งสาระการเรียนรู ้หลัก
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยในหนั งสือ
เรียน
อาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ "ข ้อควร
คํานึงในการศึกษาวรรณคดีพท
ุ ธศาสนา"
ิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ให ้แก่นส
ิ ต
ภาษาไทย (กลุม
่ S01) ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อเรือ
่ ง “การเขียน
คํากล่าวในพิธ”ี

214

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

อาจารย์พเิ ศษสอนในหัวข ้อ “การศึกษา
แนวคิดพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย”

215

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

อาจารย์พเิ ศษ วิชา 01376596 เรือ
่ ง
เฉพาะทางวรรณคดีไทย (Selected
Topics in Thai Literature)

216

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

วิทยากรโครงการ KM เพือ
่ พัฒนาการ
สอนและการวิจัยสําหรับบุคลากรภาควิชา
ภาษาตะวันออก

217

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

218

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ธีราภรณ์ รติ
ธรรมกุล

วิทยากรในวาระการประชุมที่ 2 หัวข ้อ
“Exchange of best practices in
safeguarding and promoting
language and cultural diversity in
Asia and Europe”
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนั กศึกษา
่ สาร
สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพือ
่ การสือ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
หลักสูตรสหสาขาวิชา
ธุรกิจ เทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย
สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
14 ก.ย. 55
เวลา 18.00 น.

สมาคมครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย
สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

17-19, 22-24
ต.ค. 54
23 ก.พ., 1
มี.ค.,30 มี.ค.
55
25 ก.พ. 55
เวลา 13.30 15.30 น.

โครงการหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
สํานั กงานเขตพืน
้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
วุฒส
ิ ภา

ภาคการศึกษา
ปลาย 54

ภาคต ้น 55
ศ. 8, 15 มิ.ย.
55 เวลา 14.00
น.

สมาคมครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย

16–17 มิ.ย. 55

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

14 ม.ค. 55
เวลา 13.00 16.00 น.

สํานั กงานก.พ.

พฤ. 17 พ.ค.
55 เวลา
13.00–16.00
น.
คณะมนุษยศาสตร์
11 ส.ค. 55
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ เวลา 13.00–
โรฒ
16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์
พ. 15, 22,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 29 ส.ค.
และ 5 ก.ย. 55
เวลา 9.0012.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์
พฤ. 23 ส.ค.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
55 เวลา
09.00–16.30
น.
กระทรวงการต่างประเทศ
18–19 ก.ย. 55
ณ เมืองยอกยา
การ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 เม.ย. 55
เวลา 15.00 น.

51
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219

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

่ อ.
ชือ
อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

220

ภาษาศาสตร์

221

ภาษาศาสตร์

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

222

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

223

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

224

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
ภาษาอังกฤษ ผศ.ปทมา อัตนโถ

225

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ควบคุมการค ้นคว ้าวิจัยของ น.ส.อร
ประพิณ กิตติเวช นั กศึกษาระดับปริญญา
ดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์
นั กศึกษาปริญญาโท
กรรมการสอบวัดคุณสมบัตน
ิ ั กศึกษา
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา
2554
อาจารย์พเิ ศษเพือ
่ ทําการสอนรายวิชา
LAEN 434 Contemporary Asian
Literature ภาคการศึกษาที่ 1/2555
บรรยายในหัวข ้อ “Philippines literature”
คณะกรรมการภายนอกช่วยพิจารณา
ข ้อสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเซ็น
เทเรซ่า
อาจารย์พเี่ ลีย
้ งให ้คําปรึกษาในการทํา
วิจัยแก่อาจารย์ของสถาบันฯ
คณะกรรมการภายนอกช่วยพิจารณา
ข ้อสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเซ็น
เทเรซ่า
ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ างด ้านวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ วิพากย์เนือ
้ หารายวิชา
วรรณคดีภาษาอังกฤษของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธก
ี รดําเนินรายการ ในระหว่างสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็ นประธานใน
การประชุมวิชาการนานาชาติการศึกษา
ทั่วไป “Roles and Experiences in
Cultivating Global Citizens”
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “Public
Speaking: Its Ethics and Strategies”

226

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

227

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

228

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

229

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

230

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

231

ภาษาอังกฤษ อ.ดวงฤดี เจริญ
บัณฑิต

วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “การใช ้เสียงใน
การอ่านและตีความบทกวีนพ
ิ นธ์
ภาษาอังกฤษ”
่ วชาญ วิพากย์และตรวจเนือ
ผู ้เชีย
้ หา
รายวิชาวรรณคดีของหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
กรรมการพิจารณาประเมินข ้อสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ

232

ภาษาอังกฤษ อ.รศนาภรณ์
วีรวรรณ

ประธานคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

233

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

234

ภาษาอังกฤษ ผศ.สุนจ
ิ สุตณ
ั ฑ
วิบล
ู ย์

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาสารนิพนธ์ของนั กศึกษา
ในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการ
แปลภาษาอังกฤษและไทย ภาคเรียนที่
1/2555
้
วิทยากรบรรยายพิเศษให ้แก่นักศึกษาชัน
่ สาร
ปี ท ี่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
สากล รายวิชา 01-324-342 การ
แปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย หัวข ้อ
“เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

14 ต.ค. 54
เวลา 9.30 น.
6-ม.ค.-55

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ก.ย. 55 เวลา
12.30–15.30
น.

มหาวิทยาลัยเซ็นเทเรซ่า

ทัง้ ปี การศึกษา
54

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซ็นเทเรซ่า

11-เม.ย.-55

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ก.ย. 54 ถึง
29 ก.พ. 55

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายการศึกษาทั่วไป
แห่งประเทศไทย และ
สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

11-ม.ค.-55

ทัง้ ปี การศึกษา
54

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

18 ส.ค. 55
เวลา 09.00–
16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์
13 ก.ย. 55
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 15.0018.00 น.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
22 พ.ค. 55
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเซนท์ เทเร
ตัง้ แต่ภาค
ซา อินติ
การศึกษาปลาย
54 ถึงภาค
การศึกษาปลาย
2556
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
55 จนถึง 31
พ.ค. 2557
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาคต ้น 2555
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี

ศ. 24 ส.ค. 55
เวลา 13.00–
16.00 น.
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ภาควิชา
ภูมศ
ิ าสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

236

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

237

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

238

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

บรรณาธิการสารานุกรมไทย

239

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

240

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

บรรยายให ้แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
โครงสร ้างพืน
้ ฐานและการบริหาร
รายวิชา 01217544 ระบบสารสนเทศ
ทางภูมศ
ิ าสตร์และการรับรู ้ระยะไกล ใน
หัวข ้อเรือ
่ ง "RS&GIS กับงานด ้านผัง
ิ "
เมือง และการใช ้ประโยชน์ทด
ี่ น
กรรมการในชุดคณะบรรณาธิการจัดทํา
สารานุกรมไทย

241

ภูมศ
ิ าสตร์

รศ.ผ่องศรี จั่นห ้าว

242

ภูมศ
ิ าสตร์

รศ.ผ่องศรี จั่นห ้าว

243

ภูมศ
ิ าสตร์

รศ.ผ่องศรี จั่นห ้าว

244

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.พรรณี ชีวน
ิ ศิ
ริวัฒน์

245

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.พรรณี ชีวน
ิ ศิ
ริวัฒน์

246

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จาตุร ี ติงศ
ภัทย
ิ ์

247

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จาตุร ี ติงศ
ภัทย
ิ ์
ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

248

249

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการส่ง
่ าธารณะและประชาชน โดย
ข ้อมูลสูส
ระบบ Smart Phone ในลักษณะ private
และ public chanenels
โครงการปรับปรุงข ้อมูลแนวเขตการ
ปกครองในระบบภูมส
ิ ารสนเทศ
ปี งบประมาณ 2555
กรรมการอักษรานุกรมภูมศ
ิ าสตร์

ผู ้ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเรือ
่ ง "การ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมภ
ิ าคของ
ประเทศไทย"
คณะกรรมการกลางพิจารณาศัพท์
บัญญัตท
ิ ต
ี่ า่ งกัน ในฐานะผู ้แทนจาก
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์
ภูมศ
ิ าสตร์
ผู ้ประเมินบทความวิชาการวารสาร
ภูมศ
ิ าสตร์ของสมาคมภูมศ
ิ าสตร์
วิทยากรบรรยายหัวข ้อเรือ
่ ง การวิเคราะห์
สถิตเิ ชิงพืน
้ ที่ (Spatial Statistics)
กรรมการในคณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศัพท์ระบบสารสนเทศ
ภูมศ
ิ าสตร์
วิทยากรบรรยายพิเศษในภาค 2 ปี
การศึกษา 2554 ในลักษณะวิชา มธ.110
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ หัวข ้อเรือ
่ ง
ลัทธิสมัยใหม่ Modernism
กรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธ ิ
อานั นทมหิดล
อาจารย์พเิ ศษ วิชา 01373445 พหุ
วัฒนธรรมนิยมในวรรณคดีอเมริกน
ั
(Multiculturalism in American
Literature) ห ้วข ้อ The Woman
Warrior ของ Maxine Hong
ผู ้ประสานงานโครงการ Young Thai
Artist Award 2011 ครัง้ ที่ 7

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ศูนย์เตือนภัยพิบัต ิ
แห่งชาติ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
26 มิ.ย. 55
เป็ นต ้นไป

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

1 ส.ค.55-26
ก.พ.56

ราชบัณฑิตยสถาน
(กรรมการอักษรานุกรม
ภูมศ
ิ าสตร์)

ประชุมทุกวัน
พฤหัสบดี 1315 น.ตัง้ แต่
53 - ไม่ม ี
กําหนด
ราชบัณฑิตยสถาน
ประชุมทุกวัน
(กรรมการสารานุกรม
อังคาร 9.30ไทย)
11.30 น.
ตัง้ แต่
ธ.ค. 54 - ไม่ม ี
กําหนด
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
1 เม.ย.55
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 9.00มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12.00 น.

ราชบัณฑิตยสถาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุกวันอังคาร
9.30-11.30 น.
ตัง้ แต่ 54 ไม่ม ี
กําหนด
7 ก.พ. 55

ราชบัณฑิตยสถาน

ก.พ.50ปั จจุบน
ั

สมาคมภูมศ
ิ าสตร์แห่ง
ประเทศไทย
สํานั กงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูม ิ
สารสนเทศ
ราชบัณฑิตยสถาน

22 มิ.ย.52ปั จจุบน
ั
18 พ.ค.55
เวลา 9.0015.40 น.
ตัง้ แต่ 23 ก.ค.
53 มีกําหนด
ระยะเวลา 3 ปี
16-มี.ค.-55

คณะพาณิชย ศาสตร์และ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธอ
ิ านั นทมหิดล

8-มิ.ย.-55

ภาควิชาวรรณคดี คณะ
จ.20,24, 27
มนุษยศาสตร์
ส.ค.,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ. 3 ก.ย. 55
ศ. 24, 31 ส.ค.
และ ศ. 7 ก.ย.
55 เวลา 13.00–
14.30 น.
มูลนิธซ
ิ เิ มนต์ไทย
15 ก.ย.54, 31
ต.ค.54, 6 ธ.ค.
54

53
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ภาควิชา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

่ อ.
ชือ
ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

251

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

252

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วิทยากรในการเสวนาหัวข ้อ
"หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรร:
พินจ
ิ ตัวตน พิเคราะห์คนกับงาน" ในการ
เสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง "100 ปี ชา
ตกาลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพย
สุวรรณ"

253

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

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

256

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

ทีป
่ รึกษาสมาคมฯ และเข ้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2555
ผู ้ประสานงานโครงการ โครงการ
"Young Thai Artist Award 2012"
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความวิชาการ
เพือ
่ ตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู ้ทรงคุณวุฒวิ พ
ิ ากษ์ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ
่
่ สาร
นวัตกรรมการสือ

257

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
ผศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

258

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

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

261

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร จิตติ
พลังศรี

262

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

วิทยากรในหัวข ้อ "ความยอกย ้อนของ
พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย" ในการ
ประชุมทางมานุษยวิทยาครัง้ ที่ 10 หัวข ้อ
"อาเซียน: ประชาคมในมิตท
ิ างวัฒนธรรม
ความขัดแย ้ง และความหวัง"
กรรมการพิจารณาหัวข ้อวิทยานิพนธ์ของ
นั กศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

263

ศิลปการ
ละคร

ผศ.กฤษรา วริศรา
ภูรช
ิ า

ทีป
่ รึกษาในการสร ้างโรงละครนาฏย
ศาลา หุน
่ ละครเล็ก (โจหลุยส์)

264

ศิลปการ
ละคร

ผศ.กฤษรา วริศรา
ภูรช
ิ า

265

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

ทีป
่ รึกษากิตติมศักดิใ์ นการสร ้างโรงละคร
นาฏยศาลาขึน
้ ใหม่ ในโครงการเอเชียติค
บริเวณซอยเจริญกรุง 93
วิทยากรกิจกรรมอบรมการขับร ้องเพลง
ประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้เรียน

254
255

259
260

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรเสวนาในหัวข ้อ “สิบคํา นิยาม
จีน” (China in Ten Words) และนว
นิยายทีท
่ รงอิทธิพลทีส
่ ด
ุ ของจีน “พีก
่ บ
ั
น ้อง” “คนตายยาก” และ “คนขายเลือด”
ผลงานของ “หยูหวั ” นั กเขียนชาวจีน
วิทยากรเสวนาในหัวข ้อ “การเขียน
วิจารณ์วรรณกรรมอย่างสร ้างสรรค์”

กรรมการตัดสินการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ ประจําปี 2555
กรรมการตัดสินการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี 2555
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนั กศึกษา
ปริญญาโท

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ุ๊ ส์ จํากัด
บริษัท นานมีบค
ร่วมกับสมาคมนั กเขียน
แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พ. 5 ต.ค. 54
เวลา 10.00 16.00 น.

บริษัท นานมีบค
ุ๊ ส์ จํากัด
ร่วมกับสมาคมนั กเขียน
แห่งประเทศไทย
สมาคมภาษาและหนั งสือ
แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชา
มูลนิธซ
ิ เี มนต์ไทย

13 ต.ค. 54
เวลา 8.30 16.00 น.
18 พ.ย.54

10-ก.พ.-55
24 เม.ย.55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

18 พ.ค.55

หลักสูตรภาษาไทยเพือ
่
่ สาร
นวัตกรรมการสือ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ

25 พ.ค.55

กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
(องค์การมหาชน)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการเอเชียติค ซอย
เจริญกรุง 93 นาฏยศาลา
หุน
่ ละครเล็ก (โจหลุยส์)
นาฏยศาลา หุน
่ ละครเล็ก
โจหลุยส์
รร.เตรียมอุดมศึกษา

30 พ.ค. 55
30 พ.ค.55
12-ม.ค.-55
15 พ.ค. 55
เวลา 09.30–
12.30 น.
24 พ.ย.54

22 มี.ค. 55
เวลา 09.00–
12.00 น.
ก.พ. - ธ.ค.
55
ระหว่างเดือน
ก.พ. ถึงเดือน
ธ.ค. 55
3-6, 17-25
ต.ค. 54

54
ลําดับ
266

ภาควิชา
ศิลปการ
ละคร

่ อ.
ชือ
รศ.จารุณี หงส์จารุ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ฝึ กซ ้อมประสานเสียงในงานคอนเสิรต
์
“คีตศิลป์ แผ่นดินไทย”

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
โรงเรียนจิตรลดา

267

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

เครือข่ายศิลปะดนตรีคน
พิการ

268

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

269

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

270

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด
บทเพลงคนพิการเพือ
่ ตัวแทนคนพิการ
ไทย ร่วมแสดงในงานมหกรรมดนตรีคน
พิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครัง้ ที่ 11
ผู ้อํานวยเพลงงานอธิษฐานภาวนาเพือ
่
เอกภาพคริสตชนและฝึ กซ ้อมคณะ
นั กร ้องประสานเสียงคริสตชน
วิทยากรให ้กับโครงการพัฒนาคุณภาพ
่ สารที่
ชีวต
ิ ข ้าราชการ เพือ
่ การสือ
สร ้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ สร ้าง
พลังความรัก ความสามัคคี และความ
เป็ นหนึง่ เดียวของสํานั กงาน ก.พ.
คณะกรรมการปรับปรุงเพลงไทยนมัสการ

272

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

273

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

274

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

276

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

277

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

281

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

282

ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

271

275

278
279
280

รศ.จารุณี หงส์จารุ

รศ.จารุณี หงส์จารุ

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

ผู ้ควบคุม ดูแลการฝึ กซ ้อมและกํากับวง
นั กร ้องประสานเสียงของสํานั กงาน กพ.
ในการร ้องเพลงประจําอาเชียน "The
ASEAN WAY" และเพลงอืน
่ ๆ ในงาน
เลีย
้ งรับรองการจัดประชุมคณะทํางาน
ด ้านการขนส่งทางอากาศของอาเชียน
ครัง้ ที่ 25
ผู ้ช่วยฝึ กซ ้อมคณะนั กร ้องละครเพลง
เรือ
่ ง "a boy and a Tiger" ในการ
ประชุมโรตารีสากล 2555 (Rotary
International Convention 2012)
อนุกรรมการดําเนินงานประชุมเชิงปฏิบต
ั ิ
เรือ
่ ง ดนตรี-นาฏศิลป์ อาเชียนสําหรับครู
ดนตรี
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเพลงไทย
นมัสการ ครัง้ ที่ 1/2012
วิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
โครงการพัฒนาบุคลากรด ้านนาฏดุร ิ
ยางคศิลป์
ผู ้ทรงคุณวุฒแ
ิ ผนสุขภาวะประชากรกลุม
่
เฉพาะ ประจําปี 2555
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเพลงไทย
นมัสการ ครัง้ ที่ 2 /2012
ทีป
่ รึกษาการจัดทําหลักสูตรขับร ้อง
ประสานเสียง
วิทยากร โครงการอบรมและฝึ กสอน
นั กร ้อง
แสดงดนตรีบรรเลงเพลงคูก
่ ารเขียน
ภาพสีนํ้าจากอาจารย์นุกล
ู ปั ญญาดี
ร่วมแสดงดนตรีบรรเลงเพลงคูก
่ ารเขียน
ภาพสีนํ้า ในงานนิทรรศการภาพเขียนชุด
Line Sign Sound โดยอาจารย์นุกล
ู
ปั ญญาดี
่ สาร
วิทยากรในการสัมมนา เรือ
่ ง “การสือ
ในองค์การอย่างสร ้างสรรค์และสัมฤทธิ์
ผล”

คณะกรรมการคาทอลิก
เพือ
่ ศาสนสัมพันธ์และคริ
สตสัมพันธ์
สํานั กงาน ก.พ.

สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย
คณะทํางานด ้านการ
ขนส่งทางอากาศของ
อาเชียน ครัง้ ที่ 25

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
จ.31 ต.ค. 54
เวลา 07.30–
09.20 น. และ
ทุกวันพุธ เวลา
14.00–16.00
น. ตัง้ แต่ 2
พ.ย. 54 เป็ น
ต ้นไป
13-18 พ.ย. 54

21-22 ม.ค. 55
28 ม.ค. 55
29 ม.ค. 55
ทุกวันจันทร์
เวลา 11.3013.30 น.
ระหว่างเดือน
ก.พ.–ก.ย. 55
9 มี.ค. 55
เวลา 13 น.
23 เม.ย. 55
เวลา 18.30 ย.

คณะกรรมการจัดประชุม
โรตารีสากล 2555

5 พ.ค. 55

สมาคมครูดนตรี (ประเทศ
ไทย)

7-12 พ.ค. 55

สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย
กรมศิลปากร

8-9 พ.ค. 55

สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการสร ้างเสริม
สุขภาพ (ส ส ส.)
สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ปี 2555

คณะนั กร ้องชายพระกิตติ
คุณแห่งกรุงเทพฯ
Sasipa Living Co.Ltd
SASIPA

สํานั กงาน ก.พ.

28-30 พ.ค. 55

1-มิ.ย.-55
ภาคต ้น ปี 55
13-15 ก.ค. 55
จ. 23 ก.ค. 55
เวลา 16.30–
17.45 น.
23 ก.ค. 55

พฤ. 9 ส.ค. 55
เวลา 08.30–
16.00 น.

55
ลําดับ
283

ภาควิชา
ศิลปการ
ละคร

่ อ.
ชือ
รศ.จารุณี หงส์จารุ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรในกิจกรรมอบรมการขับร ้อง
เพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส ของ
กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
รร.เตรียมอุดมศึกษา

284

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

285

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการสร ้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

286

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

287

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

291

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

ทีป
่ รึกษาโครงการ "ศิลป์ อาสา" ทุนวิจัย
จากกองทุนสนั บสนุนการสร ้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ทีป
่ รึกษาโครงการวิจัย "กระบวนการ
สร ้างบทละครร่วมสมัยทีพ
่ ัฒนาจาก
ศิลปการแสดงพืน
้ บ ้านภาคเหนือ เรือ
่ ง
ศศิภา ริชาร์ดสัน
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านวัฒนธรรม ในการ
ประชุมระดมควาเมห็น การบูรณาการ
โครงการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจําปี
พ.ศ.2555
ทีป
่ รึกษาเทศกาลละครกรุงเทพ และ
เครือข่ายการละครกรุงเทพ
กรรมการวิพากษ์ หลักสูตร
ศิลปะการแสดง
กรรมการวิพากษ์ หลักสูตร
ศิลปะการแสดง
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาและให ้
ข ้อเสนอแนะการเขียนบทความวิชาการ
เพือ
่ ตีพม
ิ พ์ในวารสาร BU Academic
Review ประจําปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 จํานวน
1 เรือ
่ ง หัวข ้อ "กว่าจะเป็ นบทละคร
่ นว
โทรทัศน์ : ปั ญหาของผู ้เรียนสูแ
ทางการสอนของผู ้สอน"
ผู ้ทรงคุณวุฒก
ิ ารจัดทําคลังข ้อมูลมรดก
ภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรม

292

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

293

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

295

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

296

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

297

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

288
289
290

294

รศ.พรรัตน์ ดํารุง
รศ.พรรัตน์ ดํารุง
รศ.พรรัตน์ ดํารุง

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการ
่ พัฒนาคุณภาพชีวต
ปรับใช ้ละครเป็ นสือ
ิ
เด็ก
ร่วมประชุมคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
สาขาศิลปะการแสดง ครัง้ ที่ 1/2555
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ
(Peer Review) ของ อ.สัญห์ไชญ์ เอือ
้
ศิลป์ เรือ
่ ง "การศึกษาหนั งกระแทก
หยวก จังหวัดจันทบุร ี คณะนายแดง
คณะดี" วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับปี ที่
15 ฉบับที่ 1 มิ.ย.-พ.ย. 55
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ
(Peer Review) ของ อ.สันติ อุดมศรี
เรือ
่ ง "เพลงช ้าเรือ
่ งพระรามเดินดง:
สํานวนกลอนระนาดเอกครูพระเพลง
ไพเราะ (โสม สุวาทิต)" วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา ฉบับปี ท ี่ 15 ฉบับที่ 1
มิ.ย.-พ.ย. 55
ร่วมเสนอข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอแนะใน
การประชุมระดมความคิดเห็น ในการ
จัดทํายุทธศาสตร์สง่ เสริมวัฒนธรรม พ.ศ
2555-2559 กลุม
่ ที่ 1 เจ ้าของมรดกภูม ิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมและผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(ดนตรี ศิลปะการแสดง และช่างฝี มือ)
ร่วมการสัมมนาเพือ
่ เผยแพร่องค์ความรู ้
่ ระชาคมอาเชียน"
"ก ้าวทันสูป

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
20 ก.ย. - 5
ต.ค. 55 เวลา
15-17 น. 2226 ต.ค. 55
เวลา 13-17 น.
ต.ค. 54 - ม.ค.
55
พ.ย. 54 - ก.พ.
55

สํานั กนโยบายและ
ยุทธศาสตร์วัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

24 พ.ย. 54
เวลา 10-12 น.

เครือข่ายการละคร
กรุงเทพ
ม.หอการค ้า

ม.ค. - ก.พ. 55
ก.พ. 55

ม.ทักษิณ

มี.ค. 55

กองบรรณาธิการวารสาร
BU Academic Review
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
(สํานั กมรดกภูมป
ิ ั ญญา
ทางวัฒนธรรม) กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ทักษิณ

26-เม.ย.-55

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
บูรพา

22 มิ.ย. 55
เวลา 10-15 น.
ภาคต ้น ปี 55

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
บูรพา

ภาคต ้น ปี 55

กรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม สํานั ก
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม

30 ก.ค. 55
เวลา 8.3012.00 น.

กรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม สํานั ก
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม

23 ส.ค. 55
เวลา 8.3014.30 น.

27-28 เม.ย.
55

56
ภาควิชา
ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

่ อ.
ชือ
อ.ดร.กุลธิดา มณี
รัตน์
อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

300

ศิลปการ
ละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

301

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

302

ศิลปการ
ละคร
ศิลปการ
ละคร

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

304

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

305

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

306

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

307

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

308

ศิลปการ
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

309

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

310

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ

311

ศูนย์คติชน
วิทยา
ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

313

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

314

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

ประเมินผลงานทางวิชาการรอง
ศาสตราจารย์
วิทยากรในรายการโทรทัศน์เรือ
่ ง นิทาน
ไทยอะไรเอ่ย ช่องสุวรรณภูม ิ ตอน
นิทานไทยน่ารู ้
่ งสุวรรณ
บรรยายในรายการโทรทัศน์ชอ
ภูม ิ รายการ นิทานไทยอะไรเอ่ย ตอน
ขุนช ้าง-ขุนแผนน่าอ่าน
ประเมินโครงร่างงานวิจัย

ลําดับ
298
299

303

312

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ประสานงานโครงการผลิตสารคดีทาง
โทรทัศน์ชด
ุ "ปฏิบต
ั งิ านละครแมคเบธ"
่ วชาญในการพิจารณาโครงการวิจัย
ผู ้เชีย
เรือ
่ ง "การวิเคราะห์เรือ
่ งเล่า : ละครชุด
Desperate Housewives (1)"
คณะกรรมการพิจารณาตรวจข ้อสอบใน
รายวิชา บทละครไทยร่วมสมัย หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
และการแสดง
คณะอนุกรรมการคัดสรรรายการละคร
ของ ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบ ี
เอส)
่ เพือ
กรรมการอํานวยการผลิตสือ
่ เผยแพร่
องค์ความรู ้ของราชบัณฑิตยสถาน
คณะกรรมการประกวดราคาจ ้างโดย
วิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเป็ น
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน
(Terms of Reference: TOR) และร่าง
เอกสารการประกวดราคา
กรรมการในคณะกรรมการกําหนด
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference
: TOR) และเอกสารการประกวดราคา
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ละครเจเอสแอล หัวข ้อ "องค์ประกอบ
ของบทละคร การตีความและกํากับการ
แสดง"
คณะกรรมการประกวดราคาจ ้างโดย
วิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจ ้างผ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
สาระบันเทิง รายการ "แมวเหมียวเล่า
เรือ
่ งไทย" ในโครงการ รู ้ รัก ภาษาไทย
เนือ
้ หาเกีย
่ วกับไทยศึกษา
วิทยากร "โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร
การฝึ กทักษะการแสดง การกํากับการ
แสดง และการเขียนบทสําหรับพนั กงาน
บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย
จํากัด" การกํากับการแสดงละคร เรือ
่ ง
"ดาวรุน
่ ดวงใหม่"
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ รดกภูม ิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรม สาขา
ศิลปะการแสดง ครัง้ ที่ 1/2555
ิ ปะการแสดง
ประธานชมรมวิจารณ์ศล
(International Association of
Theatre Critics, Thailand Centre)

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ไทยพีบเี อสร่วมกับอักษร
ฯจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
เม.ย.54-ส.ค.
55
ศ. 23 ธ.ค. 54

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

19 -30 มี.ค.
55

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

2554-2555

ราชบัณฑิตยสถาน

ประชุมทุกวัน
จันทร์ และ ศุกร์
2555

ราชบัณฑิตยสถาน

มี.ค.-55

บ.เจเอสแอลโกลบอล
มิเดียร่วมกับศูนย์บริการ
วิชาการ อักษรฯ

ก.ย. 54 และ
เม.ย.-มิ.ย.55

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
55 เป็ นต ้นไป

บ.เจเอสแอลโกลบอล
มิเดียร่วมกับศูนย์บริการ
วิชาการ อักษรฯ

ก.ย. 54 และ
เม.ย.-มิ.ย.55

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ศ. 22 มิ.ย. 55
เวลา 10.00–
15.00 น.
ม.ค. 55 - ธ.ค.
56

ชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง
(International
Association of Theatre
Critics,
สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรม
ศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9-พ.ย.-54

มูลนิธห
ิ นั งสือเพือ
่ เด็ก

13 ม.ค.55-31
มี.ค.55
18-ก.พ.-55

มูลนิธเิ พือ
่ เด็ก

10-มี.ค.-55

มหาวิทยาลัยมหิดล

14 มี.ค.55-2
เม.ย.55

57
ลําดับ
315

ภาควิชา
ศูนย์คติชน
วิทยา

่ อ.
ชือ
รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

316

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

317

ศูนย์คติชน
วิทยา
ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา
รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

319

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

320

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

321

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

322

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

323

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

324

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

325

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

318

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
่ งสุวรรณ
บรรยายในรายการโทรทัศน์ชอ
ภูม ิ รายการ นิทานไทยอะไรเอ่ย ตอน
ตํานานสงกรานต์
จัดเสวนาทางวิชาการเรือ
่ งการแสดง
พืน
้ บ ้านภาคกลางและหลังก ้าวย่างสู่
ประชาคมอาเซียน และจัดทําหนั งสือ
ประกอบการเสวนา
ประชุมผู ้ทรงคุณวุฒจิ ัดทําคลังข ้อมูล
มรดกภูมป
ิ ั ญญา
ิ ทาง
ผู ้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สน
ปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศกลาง

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มูลนิธเิ พือ
่ เด็ก

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
14-เม.ย.-55

มูลนิธค
ิ ก
ึ ฤทธิ8์ 0

21-เม.ย.-55

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงยุตธิ รรม

26-เม.ย.-55

จัดทํารายการโทรทัศน์ทางด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม ชุด “คติชนคนสยาม”
และ “คติชนคนเอเชีย”ให ้แก่จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพือ
่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั เนือ
่ งใน
โอกาสพระราชพิธม
ี หามงคลเฉลิมพระ
่ ปี 2555
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษาเมือ
ขณะนีท
้ างมหาวิทยาลัยได ้นํ าออก
เผยแพร่ผา่ นเว็บไซด์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในชุด โครงการความรู ้สู่
สังคม หัวข ้อ “คติชนคนสยาม” ตอนที่
1 บทบาทพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั กับการเป็ นนั กคติ
ชน
่ เรือ
ตอนที่ 2 ความเชือ
่ งซ ้ายขวา
ตอนที่ 3 พระแท่นดงรัง
http://www.csr.chula.ac.th/knowled
ge_society/folklore-siam.html
วิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง
“มรดกภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรมกับความ
มั่นคงของชาติ” ในการประชุมวิชาการ
ทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม
ครัง้ ที่ 2”
คณะทํางานพิจารณาข ้อมูลงานวิจัยเรือ
่ ง
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรมท ้องถิน
่ ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ (ปั ตตานี ยะลา
นราธิวาส
เข ้าร่วมประชุม (ร่าง) นโยบายและ
มาตรการเกีย
่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพในระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2556-2559)
คณะกรรมการตัดสินผู ้ชนะเลิศระดับ
จังหวัด การประกวดผลงานในโครงการ
เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท ้องถิน
่ รักษ์
สิง่ แวดล ้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พเิ ศษบรรยายในรายวิชา RA
824 : Wisdom and Folk Art (ศว 824
ิ
ภูมป
ิ ั ญญาและศิลปะพืน
้ บ ้าน) ให ้กับนิสต
้ ปี ท ี่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
ชัน
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการคัดกรององค์ความรู ้และภูม ิ
ปั ญญาด ้านทรัพยากรชีวภาพ

23 มิ.ย. 55 4
ก.ค. 55 16
ก.ค. 55 21
ส.ค. 55 20
ก.ย. 55 17
ต.ค. 55
ม.ค.55-ออก
เผยแพร่ทาง
เว็บจุฬาฯ เมือ
่
ก.ค.55

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

พฤ. 12 ก.ค.
55 เวลา
10.30-11.30
น.

กระทรวงวัฒนธรรม

29-30 ก.ค.55

สํานั กงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

พ. 1 ส.ค. 55

สํานั กงานเลขาธิการ
วุฒส
ิ ภา

พ. 8 ส.ค. 55
เวลา 10.00 น.
ศ. 10 ส.ค. 55
เวลา 10.00 น.
และ
อ. 14 ส.ค. 55
เวลา 13.30 น.
11 และ 25
ส.ค. 55 เวลา
09.30-12.20

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

สํานั กงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

5-6 ก.ย. 2555
เวลา 9.0016.00 น.

58
ลําดับ
326

ภาควิชา
ศูนย์คติชน
วิทยา

่ อ.
ชือ
รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

327

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

328

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ รดกภูมป
ิ ั ญญาทาง
วัฒนธรรม สาขาความรู ้และแนวปฏิบต
ั ิ
เกีย
่ วกับธรรมชาติและจักรวาล ครัง้ ที่
1/2555
เข ้าร่วมประชุมเรือ
่ ง "แนวคิดและวิธก
ี าร
ปกป้ ององค์ความรู ้และภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่
ด ้านทรัพยากรชีวภาพ"
ิ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให ้กับนิสต
ระดับปริญญาโท

329

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

วิทยากรในประเด็นเกีย
่ วกับ “พระลัก-พระ
ลาม: นิทานพระรามของลาว” เมือ
่

330

ศูนย์คติชน
วิทยา/
ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

กรรมการสาขาสังคมศาสตร์ โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั

331

ศูนย์คติชน
วิทยา/
ภาษาไทย
หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

กองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มข. สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สถาพร อรุณ
วิลาศ

333

หน่วยบริหาร
วิชาอารย
ธรรมไทย

อ.สถาพร อรุณ
วิลาศ

334

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)

332

335

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
อ.11 ก.ย. 55

สํานั กงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
โครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน โดยพระ
ราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 ก.ย. 2555
เวลา 13.0016.00 น.
พ. 19 ก.ย. 55
เวลา 13.00–
16.00 น.
28 ก.ย. 55
เวลา 08.00–
16.30 น.
ภาคต ้น 55

วิทยากรอภิปรายให ้กับนั กศึกษาและ
บุคลากรทั่วไปทีส
่ นใจ เรือ
่ งอิทธิพล
ตะวันตกต่องานศิลปะสถาปั ตยกรรมและ
ผังเมืองลพบุร ี ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
วิทยากรบรรยายหัวข ้อวิชา “ความ
ภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพ
สตรี

18 ก.ค. 55
เวลา 09.1516.30 น.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

วิทยากรอภิปรายเรือ
่ ง “ไตรภูมก
ิ บ
ั โลก
ศาสตร์” ในงานสัมมนาทางวิชาการเรือ
่ ง
“คติไตรภูม:ิ อิทธิพลต่อวิถส
ี งั คมไทย”
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “บุญกิรย
ิ าวัตถุ 10”

สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรม
ศิลปากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับมูลนิธส
ิ มเด็จพระ
ญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก

จ. 30 ก.ค. 55
และ ศ. 3 ส.ค.
55 เวลา
08.00–17.00
น.
พฤ. 28 มิ.ย.
55 เวลา 9.00–
10.00 น.
พ. 11 ก.ค. 55
เวลา 12.00–
13.00 น.

ภาคต ้น 55
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อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 28 รายการ
ลําดับ ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความของ
คณะกรรมการการประชุม “6th
Knowledge Management
International Conference (KMICe
2012): Managing Knowledge for
Global & Collaborative
Innovation”
Chief Resource Person ในการ
ประชุมวิชาการ "Ethics of
Nanotechnology- Research and
applictiions"

จัดโดย College of Arts and
Sciences, Universiti Utara
Malaysia

4–6 ก.ค. 55
ณ เมือง
Johor Bharu
ประเทศ
มาเลเซีย

กรุงโคลอมโบ ประเทศศรี
ลังกา

10-12 ก.ย.
55

1

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

2

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

3

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.Francais
Calrallis

ล่ามภาษาฝรั่งเศสในการสัมมนาเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารระหว่างประเทศว่าด ้วยการ
พัฒนาทีย
่ ั่งยืน

สํานั กงาน ป.ป.ส.

26-ต.ค.-55

4

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

อ.ดร.รมย์ ภิร
มนตรี

ประชุมสัมมนาประจําปี ครัง้ ที่ 5 ของ
มูลนิธ ิ "รุสกีมรี "์ ทีร่ ัสเซีย

มูลนิธ ิ "รุสกีมรี "์

3-4 พ.ย. 54

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอก

Universidad de Alcala

14-ต.ค.-54

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ประชุมหารือเรือ
่ งการยกระดับ
คุณภาพล่ามศาล

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

5-ก.ค.-55

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

บรรยายในทีป
่ ระชุมวิชาการ
(นานาชาติ) Galileo Chini: Da
Genova a Bangkok (Convegno e
Esposizione fotografica) ที่
หอสมุด Berio เมืองเจนั ว ประเทศ
อิตาลี
บรรยายในทีป
่ ระชุมวิชาการ
(นานาชาติ) "La Collezione Chini
a Firenze. Convegno" ที่
พิพธิ ภัณฑ์ Museo di Storia
Naturale ณ เมืองฟลอเรนซ์
ประเทศอิตาลี
ทีป
่ รึกษาในการจัดทิทรรศการ
เกีย
่ วกับความสัมพันธ์ไทย-พม่าอิตาลี
ทีป
่ รึกษาในการจัดงาน Lucca Beni
Culturali 9° Edizione 2013

สํานั กงานเมืองเจนั ว
หอสมุด Berio ประเทศอิตาลี

ส. 12 พ.ย.
54

สํานั กงานเมืองฟลอเรนซ์
สํานั กงานเมืองคาไมยอเร
มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์
ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศ
อิตาลี

อ. 6 ธ.ค. 54

Cesmeo Turin (Italy)

10-11 พ.ค.
55

Lu.Be.C

14 พ.ค. 55

APEC จัดที่ Beijing
Language and Culture
University ปั กกิง่

10 ก.ย. 55/
เวลา 14.0017.00 น.

บริษัท Index Creative
Village จํากัด

12 พ.ค. 54 12 ส.ค. 55

The 3rd JSA-ASEAN
International Conference
Organizing Committee

วันที่ 22-23
ก.พ. 55

5

6

7

8

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

9

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

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

10
11

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

12

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.กมล บุษบรรณ์

13

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

Chairperson "Panel Discussion 2:
Language Education and
Cooperation under a CrossCultural Perspective."
ทีป
่ รึกษาในขัน
้ ตอนการประมูลงาน
ด ้านภาษาเกาหลี วัฒนธรรม และ
ด ้านอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ในงาน Yeosu
International Exposition 2012 ณ
เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี
Chair,(concurrent sessionc) The
JSA-ASEAN International
Conference, Malaysia

60
ลําดับ ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

วิทยากรบรรยาย หัวข ้อเรือ
่ ง "To
learn and to teach about
Japanese litcrature in foreign
countries"
วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข ้อ “การ
เขียนแผนการวิจัยและการติดต่อ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาเพือ
่ ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศญีป
่ น”
ุ่ ใน
งาน " JAPAN EDUCATION FAIR"
วิทยกร เสวนาในหัวข ้อเรือ
่ ง
"บทบาทสตรีตอ
่ ความเปลีย
่ นแปลง
โลก"
ิ ในหลักสูตร
ปฏิบต
ั งิ านเพือ
่ นํ านิสต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฏีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
นานาชาติ (สหสาขาวิชา/หลักสูตร
นานาชาติ) เข ้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ณ ประเทศนิวซีแลนด์
พิธก
ี รดําเนินรายการ ในระหว่าง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
เป็ นประธานในการประชุมนานาชาติ
2012 Chulalongkorn-EFEO
International Conference on
“Buddhist Studies: Imagination,
Narrative, and Localization”
ประธานจัดงานการอ่านบทกวีนพ
ิ นธ์
“Joining Hands for Peace, Love
and Harmony” ซึง่ เป็ นการอ่านบท
กวีนพ
ิ นธ์ โดยนั กเขียนรางวัลซีไรต์
ประจําปี 2011 จาก 8 ประเทศ
ได ้แก่ ประเทศบรูไนดารูซาเล็ม
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
นอกจากนีย
้ ังมีกวีรับเชิญชาวไทย
มาร่วมอ่านบทกวีนพ
ิ นธ์ด ้วย
พิธก
ี รหน ้าพระทีน
่ ั่ ง ในพิธเี ปิ ดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ “2012
Asian Food Heritage Forum:
Harmonizing Culture, Innovation
and Industry”

JSA-ASEAN (Japanese
Studies Association of
ASEAN )

ตลอดปี 55

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศ
ญีป
่ น
ุ่ / Embassy of Japan in
Thailand (Japan
Foundation)

อา. 26 ส.ค.
55 เวลา
14.00–16.00
น.

สถานเอกอัครราชฑูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ประจํากรุงเทพ
บัณฑิตวิทยาลัย

ภาคต ้น 55

คณะอักษรศาสตร์ สถาบันไทย
ศึกษา และสํานั กฝรั่งเศสแห่ง
ปลายบุรพทิศ

6-ม.ค.-55

ณ วังสวนผักกาด โดยมีม.ร.
ว.สุขม
ุ พันธ์ บริพัตร เป็ น
ประธานเปิ ดงานและเป็ น
เจ ้าภาพงานเลีย
้ งรับรอง

14-ก.พ.-55

สถาบันไทยศึกษา และสถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับChinese
Dietary Culture Institute,
Zhejiang Gongshang
University

20 ส.ค. 55 ณ
โรงแรมอิมพี
เรียล ควีนส์
ปาร์ค

สํานั กบริหารงานวิรัชกิจ จุฬาฯ

29 มี.ค. 55

สํานั กศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

9-11 ต.ค. 54

Esplanade: Theatres on the
Bay

15-17 ต.ค.54

14

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.นํ้ าทิพย์ เมธ
เศรษฐ

15

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.อัษฎายุทธ ชูศรี

16

ภาษา
อ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ตะวันออก/
ยะโกะ
มาเลย์
ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

17

18

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

19

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

20

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

21

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

22

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

23

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

ิ เพือ
ประธานกรรมการคัดเลือกนิสต
่
เป็ นตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข ้าร่วมการประชุม“The 1st AsiaEurope Students’ Forum” และ
ิ เพือ
่ เข ้ารับการ
คัดเลือกนิสต
่ เสนอชือ
คัดเลือกให ้เป็ นผู ้รับทุนการศึกษา
Okazaki Kaheita International
Scholarship Foundation
ผู ้แปล ดําเนินการเสวนาและผู ้ร่วม
เสวนา หัวข ้อ "People's Theatre
Exchange pedagogies ณ
มะขามป้ อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
บรรยายประกอบการสาธิต "การ
แสดงคลาสสิคของไทย" เป็ นการ
แสดงโขน 3 ชุด นนทุก/ลักสีดา/ยก
รบ ในงาน Da:Se Festival ณ
Esplanade ประเทศสิงคโปร์

3-11 พ.ค. 55

61
ลําดับ ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

ผู ้รีววิ Chapter ให ้หนั งสือ
"Contextualized practices in arts
education: A Singapore
dialoque"
จัด Workshop ในเทศกาล Asia
Pacific Bureau of Theatre
Schools Festival and Directors’
Conference 2012
บรรยายพิเศษหัวข ้อ “Observations
on contemporary dance and
theatre criticism in Southeast
Asia”
นั กวิจารณ์ประจําเทศกาลละครแห่ง
กรุงโตเกียว (Festival/Tokyo’s
critic-in-residence)
บรรยายพิเศษหัวข ้อ
“Contemporary Thai Theatre as
(and) Subculture”

National Institute of
Education

25 มิ.ย. 55

Taipei National University
of Arts

31 ส.ค. - 6
ก.ย. 55

LaSalle College of the Arts

14 ต.ค. 54
เวลา 10.3012.30 น.

Festival/Tokyo Executive
Committee, Arts Network
Japan ประเทศญีป
่ น
ุ่
Festival/Tokyo Executive
Committee, Arts Network
Japan ประเทศญีป
่ น
ุ่

30 ต.ค. - 8
พ.ย. 54

24

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

25

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

26

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

27

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

28

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

4 พ.ย. 54
เวลา 16-17
น.
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 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 120 รายการ
ระดับชาติ
35 รายการ
ระดับนานาชาติ 85 รายการ
อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ 35 รายการ
ลําดับ
1

ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

2

บรรณารักษ
ศาสตร์

3

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรีบริสท
ุ ธิส
์ กุล

4

บรรณารักษ
ศาสตร์
บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์
อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

5
6

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

7

ิ
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

8

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

9

ปรัชญา

ศ.กิตติคณ
ุ ปรีชา
ช ้างขวัญยืน

10

ปรัชญา

11

ปรัชญา

12

ปรัชญา

13

ปรัชญา

14

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.กนิษฐ์ ศิร ิ
จันทร์
อ.ดร.ศริญญา
อรุณขจรศักดิ์
อ.ดร.ศิรประภา
ชวะนะญาณ
อ.ธิดาวดี สกุล
โพน
ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

15

อ.อัษฎายุทธ
ชูศรี

16

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษาไทย

17

ภาษาไทย

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

รศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

่ การประชุม
ชือ
โครงการประชุม ครัง้ ที่ 6 สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือ
่ ง การพัฒนา
่ ระชาคมอาเซียน
ห ้องสมุดสูป
ประชุม ในหัวข ้อ "Knowledge Sharing
beyond Borders: Library Digitization,
Cooperation, Networking, Challenges"
โครงการประชุม ครัง้ ที่ 6 สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือ
่ ง การพัฒนา
่ ระชาคมอาเซียน
ห ้องสมุดสูป
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "Service
Design"
โครงการประชุม ครัง้ ที่ 6 สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือ
่ ง การพัฒนา
่ ระชาคมอาเซียน
ห ้องสมุดสูป
เสวนาวิชาการเรือ
่ ง
"สุเหร่ามุสลิม: ภาพสะท ้อนบ ้านแห่งหัวใจ
'ไทย'" ของโครงการพิทักษ์ มรดกสยาม
วิทยากรและเสนอบทความเรือ
่ ง
"ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน" ในการ
ประชุมสัมมนาเรือ
่ ง "ผลสะท ้อนแนวความคิด
ของ การปฏิวัตอ
ิ ส
ิ ลามในประเทศไทย"
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทาง
การศึกษาทั่วไป เรือ
่ ง บทบาทและ
ประสบการณ์การสร ้างพลเมืองโลก
อภิปรายเรือ
่ ง "วิชาโลก วิชาธรรม ทําอย่างไร
ให ้พอดีและเข ้าถึงประชาชน" และอภิปราย
เรือ
่ ง "การวิจัยทางศาสนา" ในการสัมมนาทาง
วิชาการ "นโยบายศาสนา: ของมีคา่ ทีถ
่ ก
ู ลืม"
“นิตริ ัฐกับปรัชญา”
“นิตริ ัฐกับปรัชญา”
“นิตริ ัฐกับปรัชญา”
“นิตริ ัฐกับปรัชญา”
เสนอผลงานเรือ
่ ง "เลข 3 5 และ 7 กับ
ตํานานเทพญีป
่ นในวรรณกรรม
ุ่
โคะจิก"ิ ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญีป
่ น
ุ่
ศึกษาในประเทศไทยครัง้ ที่ 5
เสนอผลงานเรือ
่ ง "คํายืมภาษาญีป
่ นใน
ุ่
ภาษาไทย" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทยครัง้ ที่ 5
เข ้าร่วมประชุมและศึกษาข ้อมูลด ้านวัฒนธรรม
และภาษาถิน
่ ตามโครงการเรือ
่ ง “นโยบาย
ภาษาของประเทศ : ภาวะวิกฤตทีต
่ ้องแก ้ :
วิกฤตของภาษาถิน
่ ”
อภิปรายเรือ
่ ง "ศรัทธากับงานสร ้างสรรค์ทาง
ศาสนา"ในการสัมมนาทางวิชาการ "นโยบาย
ศาสนา: ของมีคา่ ทีถ
่ ก
ู ลืม"

หน่วยงานทีจ
่ ัด
ม.ธรรมศาสตร์

วันเวลาทีจ
่ ัด
30-31 ส.ค.
55

Pacific Neighborhood
Consortium (PNC)

พ. 19 ต.ค.
54

ม.ธรรมศาสตร์

30-31 ส.ค.
55

ศูนย์สร ้างสรรค์งาน
ออกแบบ
ม.ธรรมศาสตร์

10-ก.ย.-55

สยามสมาคม

23-พ.ย.-54

ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่ง
อิหร่าน ประจํากรุงเทพฯ

30-31 ส.ค.
55

12-ก.พ.-55

สํานั กงานเครือข่าย
การศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ สาขาปรัชญา
ร่วมกับสํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย
สมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย
สมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย
สมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์

10-12
55
10-12
55
10-12
55
10-12
55
20-21
54

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์

20-21 ต.ค.
54

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

13-16 ม.ค.
55

คณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ สาขาปรัชญา
ร่วมกับสํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

11-12 พ.ค.
55

12 ม.ค.55
เวลา 15.0017.00 น.
11-12 พ.ค.
55
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
ต.ค.

63
ลําดับ
18

่ อ.
ภาควิชา
ชือ
ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.จิรันธรา
ศรีอท
ุ ัย

19

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

20

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.นํ้ าทิพย์
ภิงคารวัฒน์

21

ภาษาอังกฤษ ผศ.ปทมา อัตน
โถ

22

ภาษาอังกฤษ ผศ.รองรัตน์
ดุษฎีสรุ พจน์

23

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

24

ภาษาอังกฤษ อ.ดร.ณิดา ติรณ
สวัสดิ์

25

ภาษาอังกฤษ อ.ดร.มัทธนี
พลังเทพินทร์

่ การประชุม
ชือ
เสนอผลงานทางวิชาการ เรือ
่ ง "Thailand's
Exported Food Product Brand Naming:
Semantic and Pragmatic Perspectives"
ในการสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอผลงานทางวิชาการ เรือ
่ ง "Acquisition
of L2 English Restrictive Relative
Clauses by L1 Thai Speakers: A Case of
the Failed Functional Features
Hypothesis"ในการสัมมนาทางวิชาการ
ระหว่างคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอผลงานทางวิชาการ เรือ
่ ง "Genre
Analysis of Thesis and Dissertation
Abstracts Written by Thai Students" ใน
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอผลงานทางวิชาการ เรือ
่ ง "The
Application of the Principles of Design in
the New Media Environments for
Learners of English as a Second or
Foreign Language" ในการสัมมนาทาง
วิชาการระหว่างคณาจารย์ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานทีจ
่ ัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเวลาทีจ
่ ัด
21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

64
ลําดับ
26

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

27

ภาษาอังกฤษ อ.ดวงฤดี เจริญ
บัณฑิต

28

ภาษาอังกฤษ อ.โดนั ลด์ สก็อต
ฮัมฟรียส
์

29

ภาษาอังกฤษ อ.สมจิต จิระ
นั นทิพร

30

ภาษาอังกฤษ อ.สุเบญจา เผ่า
เหลืองทอง

31

ภูมศ
ิ าสตร์

32

อ.อารีรัตน์
แพทย์นุเคราะห์
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

33

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

34

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

35

ศูนย์คติชน
วิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

่ การประชุม
ชือ
เสนอผลงานทางวิชาการ เรือ
่ ง "The
Patterning of English Translation from
Thai: A Corpus-based Study" ในการ
สัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอผลงานทางวิชาการ เรือ
่ ง "Genre
Analysis of Thesis and Dissertation
Abstracts Written by Thai Students" ใน
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Inception meeting คณะทํางานร่วม
โครงการวิจัย Coastal Cities at Risk
เข ้าร่วมเสวนาเกีย
่ วกับศิลปการละครและการ
แสดง งาน "เทศกาลละครกรุงเทพ ครัง้ ที่ 10
Fast Forward"

นิทานยายกะตา คติชนทีบ
่ านหน ้าต่างพระอุ
โบสดวัดพระเชตุพนฯ ในการเสวนาทาง
วิชาการฉลองจารึกวัดโพธิ์
ื่
เสนอบทความวิชาการเรือ
่ ง สินค ้าใหม่ทช
ี่ อ
ว่าวัฒนธรรม ในเสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง"การ
แสดงพืน
้ บ ้านภาคกลางและหลังก่อนก ้าวย่าง
่ ระชาคมอาเซียน
สูป
เสนอเรือ
่ ง นิทานในเพลงไทย ในเสวนา
วิชาการเรือ
่ ง "เดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า
ครัง้ ที่ 5

หน่วยงานทีจ
่ ัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเวลาทีจ
่ ัด
21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 พ.ค. 55

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
เครือข่ายละครกรุงเทพ
ประชาคมบางลําพู ร่วมกับ
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย หอศิลป์ แห่ง
กรุงเทพฯ และชมรม
ิ ปะการแสดง
วิจารณ์ศล
คณะกรรมการแห่งชาติวา่
ด ้วยแผนงานความทรงจํา
ของโลก
ศูนย์คติชนวิทยาร่วมกับ
มูลนิธค
ิ ก
ึ ฤทธิ์ 80

18-พ.ค.-55

มหาวิทยาลัยหอการค ้า
ไทยและศูนย์มานุษยวิทยา

26 ก.พ. 55
เวลา 15-17
น.

29-ธ.ค.-54
21-เม.ย.-55

27-เม.ย.-55
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมระดับนานาชาติ 85 รายการ
ภาควิชา
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.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

8th International Conference on
Intellectual Capital,Knowledge
Management & Organisational
learning - ICICKM 2011

6

บรรณารักษ
ศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

7

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

8

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.เนณุภา สุภเวชย์

เสนอบทความเรือ
่ ง Undergraduate
students’ information literacy
behaviour in Chulalongkorn
University ในการประชุมวิชาการ 33rd
Annual IATUL (International
Association of Technological
University Libraries) Conference
นํ าเสนอบทความวิจัยและร่วมประชุม
วิชาการ 33rd Annual IATUL
(International Association of
Technological University Libraries)
Conference
เข ้าร่วมการประชุม ISIC2012: The
Information Behaviour Conference

9

บรรณารักษ
ศาสตร์

อ.เสาวภา หลิม
วิจต
ิ ร

ลําดับ

1

10

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย ยิม
้
ประเสริฐ

่ การประชุม
ชือ
นํ าเสนอบทความวิจัยและร่วมประชุม
วิชาการ 33rd Annual IATUL
(International Association of
Technological University Libraries)
Conference
ประชุม Global Development Learning
Network Asia Pacific Regional
Meeting

ประเทศ
สิงคโปร์

หน่วยงานทีจ
่ ัด
Nanyang
Technological
University

วันเวลาทีจ
่ ัด
4-7 มิ.ย. 55

อินเดีย

5-9 ธ.ค. 54

เสนอผลงานวิชาการในหัวข ้อเรือ
่ ง
"Managing E-Resources at
Chulalongkorn University"ในการ
ประชุมนานาชาติ "Electronic
Publications - 2012"
เข ้าร่วมการประชุม ISIC2012: The
Information Behaviour Conference

อินเดีย

Chulalongkorn
University Global
Development
Learning Network
หรือ CU-GDLN
Pondicherry
University

ญีป
่ น
ุ่

ไทย

สิงคโปร์

สิงคโปร์

ญีป
่ น
ุ่

8th International Conference on
Intellectual Capital,Knowledge
Management & Organisational
learning - ICICKM 2011

ไทย

นํ าเสนอบทความเรือ
่ ง (‘Peregrinação’
or) the Pilgrim of Mendes Pinto and
History of Siam and Pegu ในการ
ประชุมวิชาการInternational
Colloquium
“500 Years of Thai-Portuguese
Relations”

ไทย

29 ก.พ. - 2
มี.ค. 55

International
Scientific
Interdiscipilnary
Congress (ISIC)
The Institute for
Knowledge and
Innovation
Southeast Asia
CIKI-SEA
Nanyang
Technological
University

4–7 ก.ย.
55

Nanyang
Technological
University

4-7 มิ.ย. 55

International
Scientific
Interdiscipilnary
Congress (ISIC)
The Institute for
Knowledge and
Innovation
Southeast Asia
CIKI-SEA
Centre for European
Studies at
Chulalongkorn
University and
Instituto do Oriente
– ISCSP - Technical
University of Lisbon
in collaboration with
The Ministry of
Foreign Affairs
Portugal
The Portuguese
Embassy, Bangkok

27-28 ต.ค.
54

4-7 มิ.ย. 55

4–7 ก.ย.
55
27-28 ต.ค.
54

3-4 พ.ย. 54

66
ลําดับ

11

่ อ.
ภาควิชา
ชือ
ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.สาวิตรี เจริญ
พงศ์

่ การประชุม
ชือ
นํ าเสนอบทความเรือ
่ ง Rabindranath
Tagore in Thailand: His Visit, Impact
and Legacy ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรือ
่ ง Rabindranath Tagore
in South East Asia: Culture,
Connectivity and Bridge Making
นํ าเสนอเรือ
่ ง European Presence and
Siamese Authority: The Portuguese,
the Dutch, the English and the
French in Ayutthaya, Century 16-18
ในการประชุมวิชาการ International
Colloquium “500 Years of ThaiPortuguese Relations”

12

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

13

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง

International Colloquium
“500 Years of Thai-Portuguese
Relations”

14

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วิลลา วิลย
ั
ทอง

15

ปรัชญา

ผศ.ดร.สุภัควดี
อมาตยกุล

เสนอผลงานทางวิชาการหัวข ้อ "Khu
Khaeng Magazine, Marketing
Knowledge, and Lifestyle
Consumption in Thailand in the
1980s" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
"2012 Asia- Pacific Economic and
History Conference"
The First World Humanities Forum
(FHF)

16

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

The First World Humanities Forum
(FHF)

17

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

ประชุมกับกลุม
่ South-South
Interphilosophical Thinking Group

18

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

19

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

เสนอบทความหัวข ้อ "Inter-religions
Dialogue Between Southeast Asian
Religions"ในการประชุม เรือ
่ ง "Love
and Forgiveness in Asian Religions"
"Vulneerable Groups in the Buddhist
Perspective"

ประเทศ
อินเดีย

หน่วยงานทีจ
่ ัด
Centre for South
and South
East Asian Studies

ไทย

Centre for
European Studies
at Chulalongkorn
University and
Instituto do Oriente
– ISCSP - Technical
University of Lisbon
, The Ministry of
Foreign Affairs
Portugal
The Portuguese
Embassy, Bangkok
ไทย
Centre for
European Studies
at Chulalongkorn
University and
Instituto do Oriente
– ISCSP - Technical
University of Lisbon
, The Ministry of
Foreign Affairs
Portugal
The Portuguese
Embassy, Bangkok
ออสเตรเลีย ANU College of
Business and
Economics.

เกาหลี

กระทรวงศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
เกาหลี UNESCO และ
BUSAN
Metropolitan City
เกาหลี
กระทรวงศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
เกาหลี UNESCO และ
BUSAN
Metropolitan City
โมรอคโค South-South
Interphilosophical
Thinking Group
อินโดนีเซีย Centre ofAsian
Studies
อิตาลี

วันเวลาทีจ
่ ัด
9-ก.พ.-55

3-4 พ.ย. 54

3-4 พ.ย. 54

16-18 ก.พ.
55

24-26 พ.ย.
54

24-26 พ.ย.
54

9-13 ก.ค.
55
16-19 ก.ค.
55

UNESCO และ
9-11 ต.ค.
Regina
54
Apostolorum
Pontifical University

67
ลําดับ

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

20

ภาควิชา
ปรัชญา

21

ปรัชญา

22

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

23

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

24

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

25

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

26

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ดร.พรสรรค์
วัฒนางกูร

27

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

28

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.เพ็ญพิสาข์ ศรีวร
นารถ

29

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

่ การประชุม
ชือ
ประเทศ
"4th ICTs and Society-Conference
สวีเดน
2012"
หัวข ้อ "Philosophical and Sosial
สาธารณรัฐ
Science Aspects of Giobal Food and
เยอรมนี
Consumption-science and
Technology in Search of Sustainable
Development" ในการประชุมวิชาการ
ประจําปี ของ European Society for
Agricultural and Food Ethica
เสนอบทความเรือ
่ ง Ethics of Sex
สิงคโปร์
Change Operation: When Biology
Becomes a Choice ในการประชุม
วิชาการ Human Enhancement
Technologies: Understanding
Governance Policies and Regulation
Structures in the Global context
เสนอบทความเรือ
่ ง The Extended
เนเธอร์แลน
Lifespan and the Meaning of Life ใน
ด์
การประชุมวิชาการ 11th World
Congress of Bioethics: Bioethics for
the Future. The Future of Bioethics,
Changes, Concepts.
ประชุมวิชาการ เรือ
่ ง Ethics of
ศรีลงั กา
Nanotechnology-Research and
application
เสนอผลงานเรือ
่ ง "Les connaissances
เวียดนาม
de la vie du Bouddha á l' intention
des étudiants du français du
tourisme" (ความรู ้ด ้านพุทธประวัต ิ
ิ ภาษาฝรั่งเศสด ้านการ
สําหรับนิสต
ท่องเทีย
่ ว)ในการประชุมนานาชาติ
"Séminaire régional francophone de
recherche-action pour l'
enseignement du français-Édition
2001"
นํ าเสนอเรือ
่ ง The Royal Visits in
ไทย
World Crisis ในการประชุม
International Colloquium
“500 Years of Thai-Portuguese
Relations”

นํ าเสนอเรือ
่ ง La creacion y el uso de
los corpus en la ensenanza de E/LE
ในการประชุม II Jornada de
Formasion de profesores de E/LE
นํ าเสนอเรือ
่ ง Enfoque reflexive
participation nueva alternativa pare
la ensenanza de ELE ในการประชุม
III Encuentros (ELE) Comillas
เสนอบทความเรือ
่ ง Topic : Towards
cross-regional language education
cooperation for high-end talent
training: perspectives from a Thai
university context ใน APEC
Educational Forum on World
Language and Talents Cultivation

ไทย

หน่วยงานทีจ
่ ัด
มหาวิทยาลัย
Uppsala
European Society
for Agricuoltural
and Food Ethica

วันเวลาทีจ
่ ัด
2-4 พ.ค.
55
28 พ.ค.-3
มิ.ย. 55

จัดโดย National
University of
Singapore

7-8 มิ.ย.55

International
Association of
Bioethics

25-30 มิ.ย.
55

National Science
Foundation

10-12 ก.ย.
55

คณะกรรมการจัดการ 23-25 พ.ย.
ประชุมนานาชาติ เรือ
่ ง 54
"Séminaire regional
francophone de
recherche – action
pour
l’enseignement du
français – Édition
2001"
3-4 พ.ย. 54
Centre for
European Studies
at Chulalongkorn
University and
Instituto do Oriente
– ISCSP - Technical
University of Lisbon
, The Ministry of
Foreign Affairs
Portugal
The Portuguese
Embassy, Bangkok
สาขาวิชาภาษาสเปน 14-16 ธ.ค.
ร่วมกับ บ.ELE
54
Connection

สเปน

Fundacion Comillas 10-12 พ.ย.
54

China

APEC

10-11 ก.ย.
55

68
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

่ อ.
ชือ
อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

่ การประชุม
ชือ
ประชุมวิชาการ Translation Research
Summer School (Hong Kong) 2012

31

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

Hagiwara Takae

่ นศึ
ุ่ กษาระหว่าง
การประชุมวิชาการญีป
มหาวิทยาลัยโอซาก ้าและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

32

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

Lwai Shigeki

การประชุมวิชาการญีป
่ นศึ
ุ่ กษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยโอซาก ้าและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

33

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

Shigeki IWAI

งานประชุมวิชาการนานาชาติ "Osaka
University -chulalongkorn University
workshop on Japanese Literature "
่ นศึ
ุ่ กษาระหว่าง
การประชุมวิชาการญีป
มหาวิทยาลัยโอซาก ้าและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ญีป
่ น
ุ่

ลําดับ

30

34

ผศ.ดร.ชมนาด ศีต ิ
สาร

ประเทศ
เขต
ปกครอง
พิเศษ
ฮ่องกง
ไทย

ไทย

35

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

่ นศึ
ุ่ กษาระหว่าง
การประชุมวิชาการญีป
มหาวิทยาลัยโอซาก ้าและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

36

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

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ

่ น
ุ่
สัมมนาใหญ่สมาคมการศึกษาภาษาญีป
ประจําฤดูใบไม ้ผลิ ปี 2012

ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

งานประชุมวิชาการนานาชาติ "Osaka
University -chulalongkorn University
workshop on Japanese Literature "
่ นศึ
ุ่ กษาระหว่าง
การประชุมวิชาการญีป
มหาวิทยาลัยโอซาก ้าและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ญีป
่ น
ุ่

39

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

่ นศึ
ุ่ กษาระหว่าง
การประชุมวิชาการญีป
มหาวิทยาลัยโอซาก ้าและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

40

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.Natsuki Matsui

41

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

อ.นํ้ าทิพย์ เมธ
เศรษฐ

นํ าเสนอผลงาน Conference Theme :
Deepening Intercultural
Understanding through Movies ใน
การประชุมวิชาการ The 18th ATEM
National Conference
"International Conference on
Japanese Literature"

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

37
38

42
43
44

45

ผศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

อ.นํ้ าทิพย์ เมธ
เศรษฐ
อ.อัษฎายุทธ ชูศรี
อ.อัษฎายุทธ ชูศรี

งานประชุมวิชาการนานาชาติ "Osaka
University -chulalongkorn University
workshop on Japanese Literature "
Nihongo Kyouiku Gakkai
นํ าเสนอผลงานวิชาการเรือ
่ ง“The Usage
of "HAI" in Japanese Monologue
presented by Thai Learners” ในการ
ประชุมวิจัยในหัวข ้อเรือ
่ ง “โครงสร ้าง
หลักสูตรศัพท์และไวยากรณ์ตามระดับ
ความยากในการเรียนภาษาญีป
่ น
ุ่ จาก
มุมมองของคลังข ้อมูลผู ้เรียน”
ประชุมสัมมนาวิชาการ“International
Seminar on Academic Exchange and
Co-operation in Buddhist Studies”

หน่วยงานทีจ
่ ัด

วันเวลาทีจ
่ ัด
29 ก.ค. 55
- 11 ส.ค.
55

สาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
สาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
Graduate School of
letters , Osaka
University
สาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
สาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
สมาคมการศึกษา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

28-ส.ค.-55

Graduate School of
letters , Osaka
University
ไทย
สาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
ไทย
สาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
เมืองเกียว The Association for
โต
Teaching English
through Movies

28-ส.ค.-55

31 พ.ค -2
มิ.ย 55
28-ส.ค.-55

28-ส.ค.-55

25-28 พ.ค.
55
31 พ.ค -2
มิ.ย 55
28-ส.ค.-55

28-ส.ค.-55

6 ส.ค. 55

ญีป
่ น
ุ่

National Institute of 26-27 พ.ย.
Japanese Literature 54

ญีป
่ น
ุ่

Graduate School of
letters , Osaka
University
สมาคม Nihongo
Kyouiku Gakkai

ญีป
่ น
ุ่

31 พ.ค -2
มิ.ย 55
28-29 พ.ค.
55

ญีป
่ น
ุ่

National Institute
for Japanese
Language and
Linguistics

22-ก.ค.-55

อังกฤษ

มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่ง
โลก

13-17 ก.ค.
55

69
ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

47

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

48

ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุ
ทะศรี

49

ภาษาไทย

อ.ดร.ธีรนุช โชคสุ
วณิช

50

ภาษาไทย

อ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

51

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

52

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

53

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

54

ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

55

ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ลําดับ

46

่ การประชุม
ชือ
ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด
วันเวลาทีจ
่ ัด
ประชุมคณะทํางานเพือ
่ จัดทํายุทธศาสตร์
ไทย
สํานั กงาน
7 ส.ค. 55
ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการการ
เวลา 13.30
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคม
อุดมศึกษา
น.
นิยมเวียดนาม
ไปเสนอบทความเรือ
่ ง “Ethnic Identity
Center of Bhutan
21-23 พ.ค.
and Buddhist Tradition: An Analysis
Studies
55
on Ethnic Shan Buddhist Festivals in
Thailand” บทความนีเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของ
โครงการวิจัยเรือ
่ ง “งานปอยไทใหญ่:
การแสดงอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ใน
จังหวัดเชียงใหม่” ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรือ
่ ง “Buddhism Without
Borders”
เสนอบทความวิจัยเรือ
่ ง “ Explore the
Indonesia International
14-19 ก.ย.
World of Women in the Panji
Institute for Asia
55
Stories: A Shared Ideology among
Studies(IIAS)
Balinese, Malay, and Thai Heritage
Literature ” ในการประชุมวิชาการ
The International Conference "Bali
in Global Asia-Between
Modernization and Heritage
Formation
ร่วมประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีเพือ
่
สหรัฐอเมริ ศูนย์บริการวิชาการ
25 ก.พ. - 4
คนพิการ CSUN International
กา
แห่งจุฬาลงกรณ์
มี.ค. 55
Conference on Assistive Technology
มหาวิทยาลัย
and Persons with Disabilities
เสนอผลงานวิชาการเรือ
่ ง The
สหราช
มหาวิทยาลัยเอดิน
16-19 ก.ค.
grammaticalisational relationship
อาณาจักร เบอระ (University of 55
between comitatives and
Edinburgh)
instrumentals in Thai: a diachronic
typological perspective ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ New Reflections on
Grammaticalisation V
เสนอผลงานวิชาการ หัวข ้อ “Jujaka
ภูฏาน
สถาบันไทยศึกษา
19–26 พ.ค.
Amulet in the Cyber World” ในการ
55
ประชุมวิชาการนานาชาติ International
Conference on Globalized Buddhism
International Conference on
Bhutan Center for Bhutan
21-23
Globalized Buddhism:Buddish
Studies under the
พ.ค.55
without Border-Jujaka Amulet in the
Patronage of His
Majesty the King
Cyber World
เสนอนอบทความวิชาการเรือ
่ ง "To
Ireland UCD School of
17-22 ก.ย.
compensate bad karma,to help
Archaeology,Univer 55
those who suffer:a Mon manuscript
sity College Dublin
and 'narratives' on Jujaka amulet ใน
การประชุม The 14th International
European Association of Southeast
Asian Archeologists Conference
เสนอผลงานทางวิชาการ เรือ
่ ง "Protoฝรั่งเศส the Southeast Asian 30 พ.ค.-2
Karen(*k-rjangA)fauna"ในการประชุม
Lingusitics Society มิ.ย.55
นานาชาติของสมาคมภาษาศาสตร์เอเชีย
and more
ตะวันออกเฉียงใต ้ครัง้ ที่ 22 (The 22 nd
Annual Meeting of the Southeast
Asian Linguisstics Society-SEAL)
เสนอผลงานวิชาการเรือ
่ ง Proto-Karen
(*k-rjaNA) Fauna
วิทยากรและร่วมประชุม ASEM
อินโดนีเซีย กระทรวงการ
4-5 ก.ย.55
Language Diversity Forum ในหัวข ้อ
ต่างประเทศ /ASEM
Exchange of the best practies in
safeguarding and promoting
language and cultural diversity in
Asia and Europe

70
ลําดับ

56

่ อ.
ภาควิชา
ชือ
ภาษาศาสตร์ อ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

57

ภาษาอังกฤษ D. Scott
Humphries and
Supakorn
Phoocharoensil

58

ภาษาอังกฤษ William Cater
Handrich

59

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

60

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

61

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
(Montakarn
Shutt and
Nattama
Pongpairoj)

62

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
(Veeya Chotiros
and
Nattama
Pongpairoj)

่ การประชุม
ชือ
เสนอผลงานทางวิชาการ เรือ
่ ง “Saek as
a not-so-aberrant Tai language” ใน
การประชุมนานาชาติของสมาคม
ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ครัง้ ที่ 22 (The 22nd Annual Meeting
of the Southeast Asian Linguistics
Society - SEAL)
นํ าเสนอเรือ
่ ง From Contrastive
Analysis Hypothesis to CrossLinguistic Influence: Along the
Evolutionary Trail of Language
Transfer Theories ในการประชุม
วิชาการนานาชาติด ้านภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้หัวข ้อ
“Expanding Horizons in English
Language and Literary Studies”
(ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
นํ าเสนอบทความเรือ
่ ง Falsifying
Forster: Notes toward a Quantitative
Grammatology - Part 0. The Place of
Parsimony in Experimental Design ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติด ้านภาษา
และวรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้
หัวข ้อ “Expanding Horizons in English
Language and Literary Studies”
(ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
นํ าเสนอเรือ
่ ง Death of a “Hitlerina”:
Depictions of Margaret Thatcher in
Contemporary British Drama ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติด ้านภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้หัวข ้อ
“Expanding Horizons in English
Language and Literary Studies”
(ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
เสนอบทความวิจัย เรือ
่ ง “L2
Production and Syntactic
Representation: A Case of English
Article Substitutions by L1 Thai
Learners” ในการประชุมนานาชาติ The
1st World Congress of Scholars of
English Linguistics (WCSEL-1)
นํ าเสนอเรือ
่ ง Problems of ObjectExperiencer Psych Verbs among L1
Thai Learners of English ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติด ้านภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้หัวข ้อ
“Expanding Horizons in English
Language and Literary Studies”
(ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
นํ าเสนอเรือ
่ ง Avoidance Behavior
among L1 Thai Learners: The Case
of the English Passive Construction
ในการประชุมวิชาการนานาชาติด ้านภาษา
และวรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้
หัวข ้อ “Expanding Horizons in English
Language and Literary Studies”
(ELLS 2011)
http://www.ells2011.com

ประเทศ
ฝรั่งเศส

หน่วยงานทีจ
่ ัด
วันเวลาทีจ
่ ัด
the Southeast Asian 30 พ.ค. - 2
Linguistics Society มิ.ย. 55
and more…

ไทย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

ไทย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

ไทย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

เกาหลี

The Korean
Association for the
Study of English
and Linguistics
(KASELL)

26-30 มิ.ย.
55

ไทย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

ไทย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

71

63

่ อ.
ภาควิชา
ชือ
ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ดารินทร์
ประดิษฐทัศนีย ์

64

ภาษาอังกฤษ รศ.พจี ยุวชิต

65

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

66

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

67

ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

68

ภาษาอังกฤษ อ.ดร.ณิดา ติรณ
สวัสดิ์

69

ภาษาอังกฤษ อ.ดร.รักสงบ วิจต
ิ ร
โสภณ

ลําดับ

่ การประชุม
ชือ
ประเทศ
นํ าเสนอเรือ
่ ง The Politics of the ‘Body
ไทย
Toxic’ in Susanne Antonetta's Body
Toxic: An Environmental Memoir ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติด ้านภาษา
และวรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้
หัวข ้อ “Expanding Horizons in
English Language and Literary
Studies” (ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
นํ าเสนอเรือ
่ ง Crossing the Threshold
ไทย
of Their Gender Roles: Women of
the English Court in Shakespeare's
Henry VI Parts I, II, and III ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติด ้านภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้หัวข ้อ
“Expanding Horizons in English
Language and Literary Studies”
(ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
ประชุมคณะกรรมการบริหารซีมโี อ ศูนย์ค ี อินโดนีเซีย
เท็ปด ้านภาษา ในการประชุม ‘2nd
SEMEO QITEP in Language
Governing Board Meeting”
นํ าเสนอเรือ
่ ง The Doubly Eastern
ไทย
Ginsberg: Buddhist Philosophy and
Poetics in Selected Poems by Allen
Ginsberg ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติด ้านภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้หัวข ้อ “Expanding
Horizons in English Language and
Literary Studies” (ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
เสนอบทความวิจัย เรือ
่ ง “Allen
ญีป
่ น
ุ่
Ginsberg’ s Buddhism: Eastern
Wisdom Filtered through
Contemporary American Poetry” ใน
การประชุมนานาชาติ “The Second Asian
Conference on Literature and
Librarianship” จัดโดย The
International Academic Forum
(IAFOR)
นํ าเสนอเรือ
่ ง "[I]n the annals of
ไทย
literary libertinism:" Charlotte
Dacre's Revision of the Male Gothic
in Zofloya and The Libertine ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติด ้านภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้หัวข ้อ
“Expanding Horizons in English
Language and Literary Studies”
(ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
นํ าเสนอเรือ
่ ง Selma Deneme and
ไทย
Esra Mechmet
Formulaic Language Use of Young
Learners ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติด ้านภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้หัวข ้อ “Expanding
Horizons in English Language and
Literary Studies” (ELLS 2011)
http://www.ells2011.com

หน่วยงานทีจ
่ ัด
วันเวลาทีจ
่ ัด
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

ศูนย์คเี ท็ปด ้านภาษา

4-7 ต.ค. 54

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

The International
Academic Forum

5-8 เม.ย.
55

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

72
ลําดับ

70

่ อ.
ภาควิชา
ชือ
ภาษาอังกฤษ อ.ศุภกาญจน์
เอีย
่ มหฤท

71

ภาษาอังกฤษ อ.เว็นดี ลิงค์ อวี
เยเล

72

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

73

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.พรรณี ชีวน
ิ ศิ
ริวัฒน์

74

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.อารีรัตน์
แพทย์นุเคราะห์

75

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

76

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

77

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

78

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

79

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

่ การประชุม
ชือ
ประเทศ
นํ าเสนอเรือ
่ ง Through His Juvenilia
ไทย
and What Lewis Carroll Found There
ในการประชุมวิชาการนานาชาติด ้าน
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1
ภายใต ้หัวข ้อ “Expanding Horizons in
English Language and Literary
Studies” (ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
เสนอผลงานวิชาการในหัวข ้อ Dynamic
สหภาพ
Lessons – No Books Necessary ใน
พม่า
การประชุม British Council Burma and
ELTeCS Myanmar Thirteenth Annual
Conference for Teachers of English
นํ าเสนอเรือ
่ ง Mapping Spatial
ญีป
่ น
ุ่
Ongoing Change of Thai Dialects:A
Case of Transition Area of Central
Thai, Northern Thai, and
Northeastern Thai ในการประชุม The
Asian Conference on Arts and
Humanities (ACAH) 2012
นํ าเสนอเรือ
่ ง Relationships between
อัมสเตอร์
Wind Fields and Nitrogen Dioxide
ดัมเนเธอร์
Concentration : Inner Bangkok Case
แลนด์
Study ในการประชุม Geospatial World
Forum 2012
โครงการ Coastal Cities at Risk
แคนาดา
(CCaR) Project
เสนอผลงานหัวข ้อ The Overview of
Performing Arts Market in Thailand
Today ในงาน International
Symposium of Asian University
Education for Arts Management
เสนอบทความเรือ
่ ง Main figures of
ASEAN Women Dramatist" ในการ
ประชุมนานาชาติ วรรณคดีเปรียบเทียบ
ครัง้ ที่ 4
เสนอละครเรือ
่ ง ลังกาสิบโห ในเทศกาล
Asia Pacific Bureau of Theatre
Schools Festival and Directors’
Conference 2012
เข ้าร่วมประชุม Directors'Meeting และ
เสนอบทความวิชาการในเทศกาล 2012
Asia Pacific Bureau of Theatre
Schools Festival and Directors'
conference ที่ Taipei National
University of Arts
บทความวิชาการหัวข ้อ “The
Preservation and Development of
the Traditional Performing Arts in
Thailand: ICH performing arts
(ICHpa) Policies and Strategies ใน
การประชุม Asia ICH Performing Arts
Forum: In Search of the Future of
Intangible Cultural Heritage
(Performing Arts)

หน่วยงานทีจ
่ ัด
วันเวลาทีจ
่ ัด
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 18-20 ต.ค.
คณะอักษรศาสตร์
54
จุฬาฯ

British Council

11-12 ส.ค.
55

The International
Academic Forum
(IAFOR)

5-8 เม.ย.
55

Geospatial Media
21-29 เม.ย.
and Communication 55
Pvt Ltd (Formerly
GIS Development)

START, รัฐบาล
แคนาดา
Western University
เกาหลีใต ้ Korea National
University of Arts
(K’Arts)

23-26 เม.ย.
55
11-15 ต.ค.
54

ไทย

ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

23-24 ก.ค.
55

กรุงไทเป
ไต ้หวัน

Taipei National
University of Arts

31 ส.ค. - 6
ก.ย. 55

กรุงไทเป
ไต ้หวัน

Taipei national
University of Arts

31 ส.ค. 55
- 6 ก.ย. 55

ฮ่องกง
คณะละคร Zuni
สาธารณรัฐ Icosahedron
ประชาชน
จีน

25-26 พ.ย.
54

73
ภาควิชา
ศิลปการ
ละคร

่ อ.
ชือ
อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

่ การประชุม
ชือ
XXVI AICT-IATC World Congress:
Theatre Beyond the Theatre

81

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

82

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

บทความวิชาการหัวข ้อ “World Dance
and Theatre in Thailand, Vice Versa,
and a Theatre Department’s Role”
ในการประชุม ATEC’s (Asia Theatre
Education Centre) 7th International
Forum and 2nd Asian Theatre
Schools Festival
บทความเรือ
่ ง Some Observations on
Theatre and Its Interdisciplinary
Nature ในการประชุม Director's
Meeting และร่วมเทศกาล Asia
Pacific Bureau of Theatre Schools
Festival and Directors’ Conference
2012

83

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ไปดูงานด ้านศิลปะการละครทีเ่ ทศกาล
“Biennale de la danse à Lyon”

ฝรั่งเศส

84

ศูนย์การ
แปลฯ

ศูนย์คติชน
วิทยา

นํ าเสนอเรือ
่ ง English Downtoners in
Thai Translation: A Corpus-based
Study ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด ้านภาษาและวรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1
ภายใต ้หัวข ้อ “Expanding Horizons in
English Language and Literary
Studies” (ELLS 2011)
http://www.ells2011.com
เสนอบทความวิจัยเรือ
่ ง Modern Thai
Amulets and Jatakas ในการประชุม
นานาชาติ 2012 Chulalongkorn EFEO International Conference on
Buddhist Studies Imagination,
Narrative, and Localization

ไทย

85

อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ
(Nathaphong
Sirijanchuen,
Nunghatai
Rangponsumrit
and Tongtip
Poonlarp)
รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

ลําดับ

80

ประเทศ
โปแลนด์

จีน

กรุงไทเป
ไต ้หวัน

ไทย

หน่วยงานทีจ
่ ัด
IATC (International
Association of
Theatre Critics),
Polish Section
ATEC (Asia Theatre
Education Centre)

วันเวลาทีจ
่ ัด
26-31 มี.ค.
55

Taipei National
University of Arts
เป็ นสถาบันในภาคี
สมาชิก UNESCOChair International
Theatre Institute
Asia-Pacific Bureau
of Theatre Schools
สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศ
ไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ

31 ส.ค. - 6
ก.ย. 55

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

18-23 พ.ค.
55

15-26 ก.ย.
55
18-20 ต.ค.
54

7 ม.ค. 55

74

 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู้ 12 คน รวม 15 รายการ
ลําดับ
1

2
3

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล
ผศ.จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
อ.ดร.อรนุช เศวตรัตน
เสถียร
อ.ดวงเนตร วงศ์ประทีป
ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์
ภาค
ผศ.ดร.สุรเดช โชติอด
ุ ม
วรรณคดี
พันธ์
เปรียบเทียบ
ภาควิชา
บรรณารักษ
ศาสตร์

วัตถุประสงค์การไปเยือน
ประชุมหารือความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
Information Studies
Division, Wee Kim Wee
School of Communication
and Information
ลาอบรมวิจัยต่างประเทศ 29
ก.ย.54-28 ก.ย.55
ศึกษาค ้นคว ้าเพือ
่ ทําวิจัย
ประกอบการเขียนตํารา เรือ
่ ง
ทฤษฎีวรรณคดีวจ
ิ ารณ์
ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่
20
ไปปฏิบัตงิ านเพือ
่ เก็บข ้อมูล
วิจัยสําหรับการดําเนินการ
วิจัยในหัวข ้อเรือ
่ ง "สยาม
และไทยในเอกสารตะวันตก
: คน ภาษาและวัฒนธรรม"

ประเทศ
สิงคโปร์

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน
Nanyang
Technological
University, Singapore

สหรัฐอเ
มริกา

มหาวิทยาลัย Harvard

เยอรมัน

โดยได ้รับทุนสนั บสนุน
จากโครงการรําลึก 100
ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
่ วั
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
คณะอักษรศาสตร์

วันเวลาทีจ
่ ัด
8-มิ.ย.-55

29 ก.ย.5428 ก.ย.55
1 มิ.ย. 55 31 พ.ค.
56

4

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.อารตี แก ้วสัมฤทธิ์

5

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาห
บูรณะกิจ คะตะกิร ิ

ลาอบรมวิจัยต่างประเทศ
15 ต.ค.54-14 ต.ค.55

ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิราสมบัต ิ

เข ้าร่วมสัมมนาใหญ่สมาคม
การศึกษาภาษาญีป
่ น
ุ่ ประจํา
ฤดูใบไม ้ผลิ ปี 2012 ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญีป
่ น
ุ่
บรรยายประกอบการสาธิต
"การแสดงคลาสสิคของ
ไทย" เป็ นการแสดงโขน 3
ชุด นนทุก/ลักสีดา/ยกรบ ใน
งาน Da:ns Festival
่ สร ้าง
ดูงานเกีย
่ วกับองค์กรสือ
สุขกับคณะกรรมการ
เสริมสร ้างสุขภาวะ การใช ้
่ เรือ
ศิลปการละครในการสือ
่ ง
สุขภาพ ณ Arts Council
Necessary Stage
Company และเยีย
่ มชม
ห ้องสมุดแห่งชาติมเลเชีย
สิงคโปร์ พิพธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ การจัดกิจกรรมใน
การเข ้าถึงชุมชน
โรงพยาบาลแห่งชาติ
ได ้รับเชิญจาก Esplanade:
Theatres on the Bay ให ้
ไปดูงานศิลปะการละครใน
เทศกาล “da:ns festival
2011”
ได ้รับเชิญจาก
Festival/Tokyo ให ้ไปร่วม
โครงการ Critics in
Residence Program กับนั ก
วิจารณ์ละครเวทีจากประเทศ
ญีป
่ นและประเทศอื
ุ่
น
่ ๆ ใน
เอเชีย

ญีป
่ น
ุ่

สมาคมการศึกษา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

25-28 พ.ค.
55

สิงคโปร์

Esplanade: Theatres
on the Bay

15-17 ต.ค.
54

สิงคโปร์

Arts Council
Necessary Stage
Company

พ.ย. 54

สิงคโปร์

Esplanade: Theatres
on the Bay

7-16 ต.ค.
54

ญีป
่ น
ุ่

Festival/Tokyo

30 ต.ค. - 8
พ.ย. 54

6

7

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

8

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

9

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

10

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

8 เม.ย. - 4
มิ.ย. 55

15 ต.ค.5414 ต.ค.55

75
ลําดับ
11

ภาควิชา
ศิลปการ
ละคร

่ อาจารย์
ชือ
อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

12

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

13

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

14

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

15

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสารินันทน์

วัตถุประสงค์การไปเยือน
ดูงานด ้านศิลปการละครใน
เทศกาล "Huayi: Chinese
Festival of Arts 2012"
ได ้รับเชิญจาก Hong Kong
Arts Festival Society ให ้ไป
ดูงานศิลปะการละคร ใน
เทศกาล 40th Hong Kong
Arts Festival 2012
ดูงานด ้านศิลปะการละครใน
เทศกาล “Singapore Arts
Festival 2012"
ดูงานด ้านศิลปะการละครใน
เทศกาล “ConversAsians
2012”
ได ้รับเชิญจากสถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย ให ้ไปดู
งานด ้านศิลปะการละครที่
เทศกาล “Biennale de la
danse à Lyon” ทีเ่ มืองลียง

ประเทศ
สิงคโปร์

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน
Esplanade: Theatres
on the Bay

วันเวลาทีจ
่ ัด
27-29 ม.ค.
55

จีน

Hong Kong Arts
Festival Society

17-19 ก.พ.
55

สิงคโปร์

National Arts Council,
Singapore

24-27 พ.ค.
55

สิงคโปร์

Esplanade—Theatres
on the Bay

31 พ.ค. - 2
มิ.ย. 55

ฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศ
ไทย

15-26 ก.ย.
55

76

ดานนิสติ
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปั จจุบนั
นิสิตปั จจุบนั
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล
ลําดับ ภาควิชา

39 คน
14 คน
14 คน
2 คน

วันทีป
่ ระกวด/
แข่งขัน
ปี งบประมาณ
2555

น.ส.วณิชชา
กาญจโนภาศ

4-ก.พ.-55

ผลการประกวด/
แข่งขัน
หัวข ้อ “ความยุตธิ รรมในวัฒนธรรม”
รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต
ภายใต ้การควบคุมของ ผู ้ช่วย
สกว. ด ้าน
ศาสตราจารย์ ดร.ชุตม
ิ า ประกาศวุฒส
ิ าร มนุษยศาสตร์ –
ได ้แก่ หัวข ้อวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง “รัก
สังคมศาสตร์ ประจําปี
ต ้องห ้าม : การศึกษาความรักของชายรัก งบประมาณ 2555
ชายในนวนิยายไทย พ.ศ.2513-2551”
หัวข ้อ “ความยุตธิ รรมในวัฒนธรรม”
รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต
ภายใต ้การควบคุมของ ผู ้ช่วย
สกว. ด ้าน
ศาสตราจารย์ ดร.ชุตม
ิ า ประกาศวุฒส
ิ าร มนุษยศาสตร์ –
ได ้แก่ หัวข ้อวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง “รัก
สังคมศาสตร์ ประจําปี
ต ้องห ้าม : การศึกษาความรักของชายรัก งบประมาณ 2555
ชายในนว
การแข่งขันหมากล ้อมประเภททีม 3 คน รางวัลชนะเลิศ
ระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 16 (16th U-Go)
ทุนการศึกษา 1000
ทุนการศึกษา เพือ
่ ส่งเสริมการเผยแพร่
เหรียญสหรัฐฯ
พุทธศาสนาและการเรียนพุทธศาสน
ศึกษา
รางวัลการประกวด "สดใส อวอร์ด""
บทละครยอดเยีย
่ ม
ครัง้ ที่ 14 ละคร
เรือ
่ ง "My world is
beautiful"
รางวัลการประกวด "สดใส อวอร์ด""
นักแสดงยอดเยีย
่ ม
ครัง้ ที่ 14 ละคร
เรือ
่ ง "For The
Fairest"
รางวัลการประกวด "สดใส อวอร์ด""
บทละครยอดเยีย
่ ม
ครัง้ ที่ 14 ละคร
เรือ
่ ง "For The
Fairest"
เขียนภาษาฝรั่งเศสตามคําบอก
รองชนะเลิศ

น.ส.วณิชชา
กาญจโนภาศ

4-ก.พ.-55

ตอบคําถามเกีย
่ วกับโฆษณาฝรั่งเศส

รางวัลที่ 3

BCF

น.ส.อุรัสยา
สเปอร์บันด์
น.ส.ณั ฐกาญจน์
สัตยากวี

9 ก.พ. 55

คมชัดลึก อวอร์ด ครัง้ ที่ 9

รางวัลนักแสดงหญิง
ยอดนิยม
รางวัลยอดเยีย
่ ม และ
เงินรางวัล 150,000
บาท

ฝ่ ายข่าวบันเทิง
หนั งสือพิมพ์คมชัดลึก
มูลนิธเิ อสซีจ ี

รางวัลบทละครยอด
เยีย
่ มจากเทศกาล
ละครกรุงเทพ2554
รางวัลชมเชย

Bangkok Theater
Network

รางวัลเหรียญทอง

ขอนแก่นเกมส์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นายพงษ์ พรรณ
ปั ้นกลํ่า

2

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นายศุภกิจ เจนนพ ปี งบประมาณ
กาญจน์
2555

3

ภาษา
นายธนพล เตีย
ตะวันออก/จีน วัฒนานนท์

4

น.ส.สรารัตน์ นะ
30 ธ.ค. 54
ภาษา
วะโต
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ศิลปการละคร น.ส.ธันยธร บุตรยี่ อา. 29 ม.ค.
55

17-19 ต.ค.
54

ศิลปการละคร น.ส.วริษฐา นาค
รทรรพ

7

ศิลปการละคร นายณั ฎฐ์ อภิพงศ์ อา. 29 ม.ค.
เจริญ
55

8

10

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
BALAC

11

ภาษาอังกฤษ

12

ศิลปการละคร นายรัฐพงศ์
ภิญโญโสภณ

18 ก.พ. 55

2011 Young Thai Artist Award Grand Prize รางวัลศิลปะเพือ
่ เยาวชน
ไทย 2554 จากผลงาน "กลอนเปล่าแก ้
ป่ วย"
เทศกาลกละครกรุงเทพ ปี 2554

13

น.ส.บุลวัชร เสรี
ชัยพร
ภาษา
นายธนพล เตีย
ตะวันออก/จีน วัฒนานนท์

24-ก.พ.-55

เขียนการ์ตน
ู “PTT Comic Contest”

4-12 มี.ค. 55

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 40
“ขอนแก่นเกมส์” จากการเป็ นตัวแทน
จังหวัดมหาสารคามเข ้าแข่งขันกีฬา
หมากล ้อม ประเภททีมชาย

14

อา. 29 ม.ค.
55

รายการประกวด/แข่งขัน

6

9

44 รายการ
15 รายการ
14 รายการ
2 รายการ

นิสิต 39 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 44 รายการ

่ -นามสกุล
ชือ

1

5

ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

18-ก.พ.-55

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
ประจําปี งบประมาณ
2555

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
ประจําปี งบประมาณ
2555

สมาคมกีฬาหมากล ้อม
แห่งประเทศไทย
มูลนิธ ิ Khyentse
ประเทศไทย
ดรีมบอกซ์ (แดส
เอ็นเทอร์เทนเม ้นท์)
ดรีมบอกซ์ (แดส
เอ็นเทอร์เทนเม ้นท์)
ดรีมบอกซ์ (แดส
เอ็นเทอร์เทนเม ้นท์)
BCF

ปตท.
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15

16

่ -นามสกุล
ชือ
น.ส.นวรัตน์ ทอง
แก ้ว

17

ภาษา
ตะวันออก/
บาลี
BALAC

18

ภาษาอังกฤษ

วันทีป
่ ระกวด/
แข่งขัน
1-8 พ.ค. 55

นายณั ชพล ศิร ิ
สวัสดิ์

10-ก.ค.-55

น.ส.อุรัสยา
สเปอร์บันด์
นายมรกต ปั ้น
เอีย
่ ม

1-มิ.ย.-55
ปี การศึกษา
2555

19

น.ส.ริต ้า ณั ฐพิมล
นาฏยลักษณ์

2-มิ.ย.-55

20

ภาษา
น.ส.อัจจิมา เสริม
ตะวันออก/จีน ชีพ

8-มิ.ย.-55

21

น.ส.นุชนารถ
เคร่งศีลธรรม
น.ส.กวิสรา บวร
ปุญโญทัย

16-มิ.ย.-55

22

ภูมศ
ิ าสตร์

23

ภูมศ
ิ าสตร์

น.ส.ธนาอร ปุญ
เกษม

17-มิ.ย.-55

24

ภูมศ
ิ าสตร์

นายเสฎวุฒ ิ บํารุง
กุล

17-มิ.ย.-55

25

ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษาไทย

น.ส.นํ าเพชร แซ่
23 มิ.ย 55
โซ ้ง
น.ส.นิดาวรรณ
21-ก.ค.-55
อัศวทวีโชค
น.ส.วกุล มิตรพระ 14-ส.ค.-55
พันธ์
น.ส.ณั ฎฐนันท์
17-ส.ค.-55
จันทร์เจ ้าฉาย

26
27
28

17-มิ.ย.-55

รายการประกวด/แข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้
ที่ 39

เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) ประจําปี 2555 ด ้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
งาน Kazz award 2012

ผลการประกวด/
แข่งขัน
เหรียญเงิน (2 เหรียญ)
กีฬาว่ายนํ้ า (กรรเชียง
50 เมตร (หญิง) และ
กรรเชียง 100 เมตร
(หญิง))
ได ้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัล ซุปเปอร์สตาร์
หญิงแห่งปี 2012

ได ้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพือ
่ เฉลิมฉลองวโรกาสทีพ
่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยูห
่ ัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ
72 พรรษา ประจําปี การศึกษา 2555
มิสยูนเิ วิรส
์ ไทยแลนด์ ประจําปี 2555
ชนะเลิศรางวัลมิสยูนิ
เวิรส
์ ไทยแลนด์ และ
ชนะเลิศรางวัลนางงาม
บุคลิกภาพดี
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
Chinese Bridge ครัง้ ที่ 11
โครงการ เอสโซ่ ชาเลนจ์ 2012
นักศึกษาฝึ กงานสร ้างสรรค์
การประกวดนวัตกรรมการสํารวจทาง
ภูมศ
ิ าสตร์(GIS) ในหัวข ้อ "จุดพักพิงขยะ
โดยใช ้ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
(GIS)"
การประกวดนวัตกรรมการสํารวจทาง
ภูมศ
ิ าสตร์(GIS) ในหัวข ้อ "จุดพักพิงขยะ
โดยใช ้ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
(GIS)"
การประกวดนวัตกรรมการสํารวจทาง
ภูมศ
ิ าสตร์(GIS) ในหัวข ้อ "จุดพักพิงขยะ
โดยใช ้ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
(GIS)"
การแข่งขันภาษาจีนชิงถ ้วยเกียรติยศ
"สาคร กยาวัฒนกิจ
การประกวดโครงการแข่งขันขับร ้องเพลง
จีน (ภูมภ
ิ าคตะวันออก) ประจําปี 2555
รางวัลทุนการศึกษา มูลนิธ ิ Khyentse
ทุนมูลนิธอ
ิ านั นทมหิดล แผนกอักษร
ศาสตร์ ประจําปี 2555

29

ภาษา
น.ส.ชลิตา จินต
ตะวันออก/จีน สุเมธ

26-ส.ค.-55

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
(นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 7

30

ภาษา
น.ส.ฐิตม
ิ า เอือ
้
ิ ธิว์ งศ์
ตะวันออก/จีน อภิสท

26-ส.ค.-55

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
(นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 7

31

ภาษา
น.ส.ธันยธร
ตะวันออก/จีน ปั ญญาสาธิกา
นนท์

26-ส.ค.-55

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
(นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 7

32

ภาษา
น.ส.ปาลิตา
ตะวันออก/จีน ปรารถนาสันติ

26-ส.ค.-55

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
(นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 7

รางวัลชนะเลิศ

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ (เจ ้าภาพ)

สํานั กวัฒนธรรมกีฬาและ
การท่องเทีย
่ ว
กรุงเทพมหานคร
นิตยสาร Kazz

กองประกวด มิสยูนเิ วิรส
์
ไทยแลนด์ ประจํ าปี
2555 ร่วมกับ สถานีวท
ิ ยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง
5
สถานทูตจีนประจํา
ประเทศไทย

ชนะเลิศ

บริษัท เอสโซ่

รางวัลชมเชย

รายการถนนเทคโนโลยี
ช่อง 9 อสมท.

รางวัลชมเชย

รายการถนนเทคโนโลยี
ช่อง 9 อสมท.

รางวัลชมเชย

รายการถนนเทคโนโลยี
ช่อง 9 อสมท.

หนั งสือพิมพ์จน
ี ตงฮัว้ และ
มูลนิธบ
ิ รรณพิภพ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันขงจือ
่ แห่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลทุนการศึกษา
มูลนิธ ิ Khyentse
มูลนิธ ิ Khyentse
ประเทศไทย
ิ านั นทมหิดล
ได ้รับพระราชทานทุน มูลนิธอ
เพือ
่ ไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
เชิงคลินก
ิ ฯ และระดับ
ปริญญาเอก ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรร่วมกับ
ได ้รับรางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
เพชรยอดมงกุฎ และ
ทุนการศึกษา 4,000
สุนันทา
บาท และเกียรติบัตร
ได ้รับรางวัลชนะเลิศ
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรร่วมกับ
เหรียญทอง (ทองคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
แท ้) และทุนการศึกษา สุนันทา
15,000 บาท พร ้อมโล่
และเกียรติบัตร
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรร่วมกับ
ได ้รับรางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
และทุนการศึกษา
2,000 บาท และ
สุนันทา
เกียรติบัตร
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรร่วมกับ
ได ้รับรางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
เพชรยอดมงกุฎ และ
ทุนการศึกษา 4,000
สุนันทา
บาท และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 1
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ลําดับ ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

33

ภาษา
น.ส.ภรภัทร์
ตะวันออก/จีน ทิสยากร

34

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

35

36

37

38
39
40

41

วันทีป
่ ระกวด/
แข่งขัน
26-ส.ค.-55

รายการประกวด/แข่งขัน
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
(นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 7

น.ส.เบญจรัตน์ คุรุ 31-ส.ค.-55
เสถียรกุล

การแข่งขันตอบปั ญหาความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับประเทศทีใ่ ช ้ภาษาเยอรมันและ
ในหัวข ้อ “150 ปี ความสัมพันธ์เยอรมันไทย”
ภาษา
น.ส.วรัมพร
31-ส.ค.-55 การแข่งขันตอบปั ญหาความรู ้ทั่วไป
ตะวันตก/
สําราญจิตต์
เกีย
่ วกับประเทศทีใ่ ช ้ภาษาเยอรมันและ
เยอรมัน
ในหัวข ้อ “150 ปี ความสัมพันธ์เยอรมันไทย”
ิ ชมรม
นิสต
31-ส.ค.-55 การนํ าเสนอผลงานภาพและเสียง
ภาษา
่ อิเล็คทรอนิคส์
ภาษาเยอรมัน
บรรยายประกอบผ่านสือ
ตะวันตก/
ในหัวข ้อ “150 Jahre Deutschเยอรมัน
Thailändische diplomatische
Beziehungen” ("150 ปี ความสัมพันธ์
เยอรมัน-ไทย”)
ภาษาอังกฤษ น.ส.ทิพย์สด
ุ า ชัย 1-ก.ย.-55
ประกวดกวีนพ
ิ นธ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ ชิง
ชนะ
รางวัล รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.
อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์
่ “The Other
ประจําปี 2555 ผลงานชือ
Garden”
ภาษา
น.ส.สิรริ ัตน์ แก ้ว ก.ย.55 - ก.ค. ทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน 1 ปี จาก
ตะวันออก/จีน หีตนุย
56
รัฐบาลจีน
ภาษา
น.ส.สุพช
ิ ญา อํา่
ก.ย.55 - ก.ค. ทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน 1 ปี จาก
ตะวันออก/จีน คิด
56
รัฐบาลจีน
ภาษาอังกฤษ น.ส.อรอุมา ละ
1-ก.ย.-55
ประกวดกวีนพ
ิ นธ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ ชิง
การชัว่
รางวัล รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.
อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์
่ “What
ประจําปี 2555 ผลงานชือ
Survives”
ภาษาไทย
นายณั ชพล ศิร ิ
3-ก.ย.-55
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกาย
สวัสดิ์
เพชร) ประจําปี 2555”

42

ภาษาอังกฤษ

น.ส.ทิฟฟาณี่ เชน 14-ก.ย.-55

43

ภาษา
น.ส.จุฑามาศ
ตะวันออก/จีน ลิมป์ ปิ ยาภิรมย์

16 ก.ย 55

โครงการประกวดท่องกลอนจีน ครัง้ ที1
่

44

ภาษาไทย

16-ก.ย.-55

โครงการ "Robinson Shopping Bag e
Design Contest 2012"

นายนักรบ มูล
มานัส

รายการ "แฟนพันธ์แท ้"

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศเหรียญเงิน
และทุนการศึกษา
10,000 บาท พร ้อมโล่
และเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมครูภาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมครูภาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย

สมาคมครูภาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
(มีผู ้เข ้าร่วมประกวดจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ
ประมาณ 150 คน)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันขงจือ
่ แห่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันขงจือ
่ แห่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลดีเด่น จํานวน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
เงิน 8,000 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
(มีผู ้เข ้าร่วมประกวดจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ
ประมาณ 150 คน)
สํานักวัฒนธรรม กีฬา
ได ้รับโล่และประกาศ
่ ว
เกียรติคณ
ุ เพือ
่ แสดง และการท่องเทีย
ว่าเป็ น “เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร ณ ห ้อง
กรุงเทพมหานคร
รัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ
(ประกายเพชร)
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี 2555”
สถานีโทรทัศน์
รางวัลสุดยอดแฟน
พันธุแ
์ ท ้ประธานาธิบดี กองทัพบกช่อง 5
สหรัฐอเมริกา
รางวัลชนะเลิศ อันดับ สถาบันขงจือ
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
ได ้รับรางวัล Popular Robinson
Vote กับผลงานการ
ออกแบบ "Beauty of
the branch"
รางวัลระดับชมเชย
จํานวนเงิน 1,000
บาท
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นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล นิสิต 14 คน ได้ รางวัลระดับนานาชาติ 15 รายการ
ลําดับ ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

วันทีป
่ ระกวด/
แข่งขัน
ปี งบประมาณ
2555

1

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นายศุภกิจ เจน
นพกาญจน์

2

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.นันทนา
อนั นต์โกศล

ตุลาคม 54 กุมภาพันธ์
2555

3

บรรณารักษศาส
ตร์

น.ส.อาภาภรณ์
อัจฉริยสุชา

27 ต.ค. 54

5

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

นายศตนั นท์
วัฒนชัยนา
น.ส.กมลชนก
ทองพิลา

ปี การศึกษา
2555

6

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.นทสรวง
สุวรรณบุบผา

ปี การศึกษา
2555

7

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.วณิชชา
กาญจโนภาศ

8

ภาษาอังกฤษ

นายบัญชา รัต
นมธุวงศ์

ปี การศึกษา
2555

9

ศิลปการละคร

นายวชิระวิชญ์
อัครสันติสข
ุ

1-มิ.ย.-55

10

ศิลปการละคร

นายรัฐพงศ์
ภิญโญโสภณ

12 ก.ค. - 1
ส.ค. 55

11

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.นิดาวรรณ
อัศวทวีโชค

21-ก.ค.-55

12

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.จันทรัตน์
สิงห์โตงาม

ก.ย.-55

13

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ภาพิตร วัง
ศรีมงคล

ก.ย.-55

14

BALAC

น.ส.ลลิตา
จันทโร

21 ก.ค. 55

15

BALAC

น.ส.ลลิตา
จันทโร

21 ก.ค. 55

4

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

หัวข ้อวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง “‘ผี กับ รับทุน Asian Graduate
ความยุตธิ รรม : การศึกษาความ Student Fellowship 2012
รุนแรงและบาดแผลฝั งใจในนว
นิยายไทยร่วมสมัย”
้ จาก
ได ้รับทุนระยะสัน
มหาวิทยาลัยซีเก ้น ประเทศ
เยอรมนีเพือ
่ ไปค ้นคว ้าหาข ้อมูล
ทําวิทยานิพนธ์
ICICKM 2011 - International
Conference on Intellectual
Capital, Knowledge
Management &
Organisational Learning
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ปี 2012 ( ทุน
Nikkensei)
ิ แลกเปลีย
โครงการนิสต
่ นณ
Tohoku University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ิ แลกเปลีย
โครงการนิสต
่ นณ
The University of British
Columbia ประเทศแคนาดา

่ "Allons en
6-16 ก.ค. 55 การแข่งขันชือ
France"

้
ทุนระยะสัน

Joint best poster

ได ้รับรางวัล ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ปี
2012 (ทุน Nikkensei)
ได ้รับทุนการศึกษาจาก JASSO
ิ
ในการเข ้าร่วมโครงการนิสต
แลกเปลีย
่ น ณ Tohoku
University ประเทศญีป
่ น
ุ่ เดือน
ต.ค. 2555-ส.ค. 2556
ิ
ได ้เข ้าร่วมโครงการนิสต
แลกเปลีย
่ น ณ The University
of British Columbia ประเทศ
แคนาดา เดือนกันยายน-เดือน
ธันวาคม 2555
ได ้รับทุน"Allons en France"
เพือ
่ เข ้าร่วมการอบรมเชิง
วัฒนธรรมในหัวข ้อ "สิทธิมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21" ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส วันที่ 6-16 ก.ค. 2555

ได ้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
โทจากมูลนิธ ิ Fulbright
Scholaship
การประกวดดีไซเนอร์ "แมงโก ้ ได ้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
่ อวอร์ด ครัง้ ที่ 4" (
กว่า 11 ล ้านบาท (300,000
แฟชัน
MANGO FASHION AWARD) เหรียญยูโร)
ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศ
สเปน
Shanghai Theatre Academy ได ้รับทุนสําหรับนั กศึกษา
ต่างชาติ ไปศึกษาปั กกิง่ โอเปร่า
่ งไฮ ้
ณ มหาวิทยาลัยละครเซีย
(Shanghai Theatre Academy)
จัดการประกวดโครงการแข่งขัน ได ้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ระดับอุดมศึกษา ได ้รับ
ขับร ้องเพลงจีน (ภูมภ
ิ าค
ตะวันออก) ประจํ าปี 2555 โดย ทุนการศึกษา 2,500 บาท
เพลงทีน
่ างสาวนิดาวรรณเลือก พร ้อมใบประกาศนียบัตร
ไปขับร ้องในการประกวด
ครัง้ นี้ คือ เพลงหลูฮวา（芦花）
ไปเข ้าร่วมโครงการในเดือน
ได ้รับคัดเลือกให ้เข ้าร่วม
ิ แลกเปลีย
กันยายน 2555 และศึกษาที่
โครงการนิสต
่ นณ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็ นเวลา
National Taiwan University
1 ปี การศึกษาและ 1 ภาค
ไต ้หวัน
การศึกษาตามลําดับ
ไปเข ้าร่วมโครงการในเดือน
ได ้รับคัดเลือกให ้เข ้าร่วม
ิ แลกเปลีย
กันยายน 2555 และศึกษาที่
โครงการนิสต
่ นณ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็ นเวลา
National Taiwan University
1 ปี การศึกษาและ 1 ภาค
ไต ้หวัน
การศึกษาตามลําดับ
1st Award
14th Asia Pacific Dance
Competition in Hongkong for
Flamenco Solo Open Age
3nd Award
14th Asia Pacific Dance
Competition in Hongkong for
Lyrical Ensemble Open Age

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
ได ้รับคัดเลือกจาก
Asia Research
Institute (ARI),
National University
of Singapore (NUS)
มหาวิทยาลัยซีเก ้น
ประเทศเยอรมนี
The Institution of
Jknowledge and
Innovation SouthEast Asia, Bangkok
University
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
สํานั กบริหารงานวิรัช
กิจ

สํานั กบริหารงานวิรัช
กิจ

กระทรวงการ
ต่างประเทศ ประเทศ
ฝรั่งเศส

MANGO แบรนด์
้ ผ ้าชือ
่ ดังจาก
เสือ
ประเทศสเปน
Shanghai Theatre
Academy
สถาบันขงจือ
่ และ
ศูนย์จน
ี ศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

National Taiwan
University

National Taiwan
University

Commonwealth
Society of Teachers
of Dance, Australia.
Commonwealth
Society of Teachers
of Dance, Australia.
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ศิษย์ เก่าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 14 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 14 รายการ
ลําดับ ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
26 พ.ย. 54

1

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

2

ภาษาไทย

อ.ดร.ปรมินทร์ จารุวร

26 พ.ย. 54

3

ภาษาไทย

ดร.อภิลักษณ์ เกษม
ผลกูล

18 ม.ค. 55

4

หอพระไตรปิ ฏก

2 ก.พ. 55

5

ศิลปการละคร

อาจารย์แม่ชวี ม
ิ ต
ุ ติยา
(รองศาสตราจารย์
ดร. สุภาพรรณ ณ
บางช ้าง)
รองศาสตราจารย์
สดใส พันธุมโกมล

6

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

7

ศิษย์เก่า

นายถนัดชัย มั่นเขต
วิทย์

8

ภาษาไทย

นายจักรกฤต โยม
พยอม

9

ศิษย์เก่า

10

ศิษย์เก่า

11

ศิษย์เก่า

12

ศิษย์เก่า

13

ศิษย์เก่า

14

ศิษย์เก่า

ผศ.ดร.คมคาย นิล
ประภัสสร
ผศ.ดร.ประพจน์ อัศว
วิรฬ
ุ หการ
ผศ.ดุษฎีพร ชํานิโรค
ศานต์
รศ.ดร.มณีปิ่น พรหม
สุทธิรักษ์
รศ.ดร.สุจต
ิ รา จง
สถิตย์วฒ
ั นา
รองศาสตราจารย์
ดร.ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

คติชนสร ้างสรรค์:พลวัตและ
การนํ าคติชนไปใช ้ใน
สังคมไทยร่วมสมัย
ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษกดีเด่น
ประจําปี 2554

เมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.
ประจําปี 2554

สกว.

ดุษฎีบัณฑิตโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษกดีเด่น ประจําปี
2554
รางวัลวิทยานิพนธ์
ดีเด่น สาขาปรัชญา

สกว.

รางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่น
สาขาปรัชญา จาก
วิทยานิพนธ์ของจุฬาฯเรือ
่ ง
ตํานานพระศรีอาริยใ์ น
สังคมไทย : การสร ้างสรรค์
และบทบาท
ผลงานวิจัย เรือ
่ ง "จักวาฬ
ทีปนี: ลักษณะเด่นภูมป
ิ ั ญญา
และคุณค่า"

สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ผลงานวิจัยระดับดีเด่น
สาขาปรัชญา

สกว.

ศิลปิ นแห่งชาติ ปี
2554 สาขา
ศิลปะการแสดง

กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลผลงานทาง
วิชาการดีเด่น TTF
AWARD

มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร์และมูลนิธโิ ตโยต ้า
แห่งประเทศไทย

สําเร็จการศึกษา
ปริญญาโทสาขา M.A.
International
Cultural Policy and
Management จาก
University of
Warwick สหราช
อาณาจักร ปี 2012
ชนะเลิศ

สํานั กงานกพ. และ
กระทรวงวัฒนธรรม

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น - ปูชนีย
บุคคลด ้านภาษาไทย
ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

29 ก.ค. 55

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น - ผู ้มี
คุณูปการต่อการใช ้ภาษาไทย
ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

29 ก.ค. 55

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

29 ก.ค. 55

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

ผลงานดีเด่นด ้านการศึกษา
วัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี
รวมถึงการส่งเสริมสถานภาพ
สตรี และส่งเสริมสันติภาพ
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
Minneapolis ST.Paul
International Film Festival
2012 USA

เป็ นนั กอักษรศาสตร์คน
แรกของประเทศที่
ได ้รับรางวัล UNESCO

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
UNESCO

26 ม.ค. 55

4 พ.ค. 55

ปี 2555

รายการ
ออกอากาศ
22 มิถน
ุ ายน
2555
29 ก.ค. 55
29 ก.ค. 55
29 ก.ค. 55

ได ้รับเลือกเป็ นศิลปิ น
แห่งชาติ ปี 2554 สาขา
ศิลปะการแสดง (ละครเวที
และละครโทรทัศน์)
หนั งสือ เรือ
่ ง ก่อร่าง สร ้าง
เรือ
่ ง: เรือ
่ งเล่า อัตลักษณ์
และชุมชนในวรรณกรรมสตรี
ชายขอบ
ทุนก.พ.ประเภทบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญาโท สาขาการ
บริหารและจัดการวัฒนธรรม
(Cultural Management) ปี
2553

แฟนพันธุแ
์ ท ้ ตอน สุนทรภู่

Workpoint
Entertainment

ศิษย์ เก่าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 2 คน ได้ รับรางวัลระดับนานาชาติ 2 รายการ
ลําดับ

ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

1

ศิษย์เก่า

อ.ม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ

2

ศิลปการละคร

น.ส.อัฐมา
ชีวนิชพันธ์

วันทีป
่ ระกวด/
แข่งขัน
9 พ.ย. 54

April 12
through May
3, 2012

Best of the Festival
จากหนั งเรือ
่ ง ''ม ้ง..
สงครามวีรบุรษ
ุ '' หรือ
''HMOOB BLOOD
FOR FREEDOM''

The Film Society of
Minneapolis/St.Paul
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 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 62 คน
นิสิตได้ รับทุนไปต่ างประเทศ
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
1
น.ส.กอบพร
อาสนิททอง

ระดับ
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
ประเภททุน
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Saitama University
ภาคต ้น 2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
STEPS (Short-Term
Exchange
Program of Saitama
University)

2

น.ส.ตุลญาณ์
ตุลวรรธนะ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Kumamoto Gakuen
ภาคต ้น 2554)
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

3

นายนั ฐพงษ์
จิตวงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Nagoya University
ภาคต ้น 2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

4

น.ส.บุษรินทร์
อินทรน ้อย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Beijing Language and
ภาคต ้น 2554)
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

5

น.ส.มิณตา
สิทธิธนั งกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Beijing Language and
ภาคต ้น 2554)
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

6

นายนรุตม์
เจ ้าสกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ นไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Kyushu University ประเทศ
ภาคต ้น 2554)
ญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

7

น.ส.ปริสา
ทัดศรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Kanazawa University
ภาคต ้น 2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

8

น.ส.ณั ฐชา
นพรัตน์
สําราญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Saitama University
ภาคต ้น 2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

9

น.ส.ปณิดา
รักสัจ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Hokkaido University
ภาคต ้น 2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Hokkaido University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

10

น.ส.พรนั ชชา
ประทีปจินดา

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Osaka University ประเทศ
ภาคต ้น 2554)
ญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

11

น.ส.พุม
่ ข ้าว
ชลศรานนท์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Hokkaido University
ภาคต ้น 2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Hokkaido University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

12

นาวสาวศรัณย์
ธร สุขศรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Osaka University ประเทศ
ภาคต ้น 2554)
ญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

82
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
13
น.ส.ศุกลรัตน์
สกุลวัชรินทร์

ระดับ
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
ประเภททุน
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Kyushu University ประเทศ
ภาคต ้น 2554)
ญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Tohoku University
ภาคต ้น 2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2553 - Kanazawa University
ภาคต ้น 2554)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

14

น.ส.สิร ี ริว้
ไพบูลย์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

15

น.ส.อาภาพร
เรืองสุภาภิ
ชาติ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

16

น.ส.สุชาดา
แจ ้งสว่าง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

17

น.ส.อาภาพร
รุ ้งโรจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

18

น.ส.ณฤดี
โพธิพ
์ พ
ิ ัฒน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

19

น.ส.ทรงศุภา
สัมมาทิตย์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

20

นายปิ ยภัทร
โอสุวรรณ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

21

น.ส.ประภา
พรรณ ภักดี
พิทักษ์
น.ส.ภาสณี วร
กิตติพันธ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

23

น.ส.ธมลวรรณ
มะโนวรรณ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

24

น.ส.กรุณาพร
อ๊อกเกลีย
้ ง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

25

น.ส.นพปภา
ยัญญะสิทธิ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

3 สัปดาห์
ทุนแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม ณ
(6 ต.ค. - 17 พ.ย. ประเทศญีป
่ น
ุ่
53)

26

ั ดิ์
นายรักษ์ ศก
ก ้งเส ้ง

ป.ตรี
ปี 3

ศิลปการละคร

1 เดือน
(3 - 30 ก.ค. 54)

27

น.ส.อนั ญญา
ประดิษฐ์
ทัศนีย ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาจีน

28

น.ส.ชัญญา
ธนพัฒน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาเยอรมัน

29

น.ส.วริษฐา
อุน
่ จิตรเลิศ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

30

น.ส.พิชญา
ปิ ยจันทร์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

22

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

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Soka University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Osaka University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Osaka University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Kyoto University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Tohoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Osaka Kyoiku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
- Rikkyo University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

5 เดือน
(ภาคต ้น 2554)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kyushu University ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
1 เดือน
ทุนแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม ณ
(27 ต.ค. - 2 ธ.ค. ประเทศญีป
่ น
ุ่
53)

ทุนศึกษา ณ Shanghai
Theatre Academy
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2 สัปดาห์
เป็ นตัวแทนของประเทศไทย
(11 - 22 ก.ค. 54) ไปแข่งขันภาษาจีน ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
5 สัปดาห์
ทุนศึกษาภาษาเยอรมัน ณ
(29 ก.ค. - 5 ก.ย. ประเทศเยอรมนี
54)
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย Konkuk University ประเทศ
2554)
เกาหลีใต ้
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคต ้น -ปลาย National University of
2554)
Singapore
ประเทศสิงคโปร์

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
JLCC (Japanese
Language and
Culture Course)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

Soka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Heiwa Nakajima
Foundation
ประเทศญีป
่ น
ุ่
JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
Sato International
Scholarship
Foundation
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Kyushu University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
The Japan Foundation
JapaneseLanguage Institute,
Kansai
The Japan Foundation
JapaneseLanguage Institute,
Kansai
Shanghai Summer
School Program2011
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

องค์การ DAAD
GKS(Global Korea
Scholarship)
ประเทศเกาหลีใต ้
Temasek Foundation
ประเทศสิงคโปร์

83
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
31
น.ส.พรพิไล
จิตต์แจ ้ง

ระดับ
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

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

32

่
น.ส.วีรยา ชืน
ชูธรรม

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

33

น.ส.อรณั ฐ
บุญวิรย
ิ ลัย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

34

น.ส.มาริตา
ลือชารัศมี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

35

น.ส.นั นทวัณ
หวังอุดมสุข

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)

36

น.ส.ปวรวรรณ
ประมุขกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)

37

น.ส.รัญธิดา
อุทัยเฉลิม

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)

38

น.ส.ศิรรัตน์
ปุณกะบุตร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภาคต ้น -ปลาย
2554)

39

น.ส.ญาณิศา
คุ ้มวงศ์ด ี

ภาษาและ
วัฒนธรรม

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

40

41

ป.ตรี
ปี 4
(นานาชาติ)
นายวุฒไิ กร
ป.ตรี
ไกรวุฒอ
ิ นั นต์
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

น.ส.นราวัลลภ์
ป.ตรี
ภาษาและ
บุญญาภิสม
ปี 3
วัฒนธรรม
ภาร
(นานาชาติ)
ป.ตรี
น.ส.อรณิชา ชี
ภาษาและ
รานนท์
ปี 3
วัฒนธรรม
(นานาชาติ)
น.ส.มณฑินี
ป.ตรี
ภาษาและ
โกวิรฬ
ุ ห์สกุล
ปี 2
วัฒนธรรม
(นานาชาติ)

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

44

น.ส.ทิวาพร
ใจก ้อน

ป.โท
ปี 3

ประวัตศ
ิ าสตร์

3 เดือน
(15 พ.ค. - 31
ก.ค. 54 )

45

น.ส.นิสารัตน์
ขันธโภค

ป.โท
ปี 3

ประวัตศ
ิ าสตร์

3 เดือน
(15 พ.ค. - 31
ก.ค. 54 )

46

น.ส.สิรม
ิ า
บุตรสิทธิวงศ์

ป.โท
ปี 3

ประวัตศ
ิ าสตร์

3 เดือน
(15 พ.ค. - 31
ก.ค. 54 )

42
43

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kyoto Notre Dame
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka Women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka Women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka Women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka Women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka Women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Keio University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ritsumeikan Asia Pacific
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Nanzan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนทําวิจัยและเสนอผลงาน
Asian Graduate Student
Fellowship 2011
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทุนทําวิจัยและเสนอผลงาน
Asian Graduate Student
Fellowship 2011
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทุนทําวิจัยและเสนอผลงาน
Asian Graduate Student
Fellowship 2011
สาธารณรัฐสิงคโปร์

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
World of Japanese
Contemporary Culture
(WJC) Program ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
APU (Ritsumeikan Asia
Pacific
University) ประเทศญีป
่ น
ุ่
Nanzan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลจีน

Asia Research Institute
(ARI)
National University of
Singapore
Asia Research Institute
(ARI)
National University of
Singapore
Asia Research Institute
(ARI)
National University of
Singapore

84
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
47
น.ส.นั นทนา
อนั นต์โกศล

ระดับ
ป.โท
ปี 2

สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน

48

น.ส.ณิชา
กลิน
่ ขจร

ป.เอก
ปี 4

ภาษาศาสตร์

49

น.ส.นพภัสร์
เผดิมวงศ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

50

นายวรุฒม์
เข็มประสิทธิ์

ป.ตรี
ปี 4

ปรัชญา

51

นายธนากร
พาชยมัย

ป.ตรี
ปี 4

ภูมศ
ิ าสตร์

52

น.ส.รุง่ ฤดี
แดงสูงเนิน

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

53

น.ส.ประภัสสร
จิตร แต่งตัง้ นิ
รันดร์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

54

น.ส.กันต์
กนิษฐ์ โพธิกจิ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

55

น.ส.เมขลา
วันเพ็ญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

56

น.ส.อลิน
ลักขณาชัย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

57

น.ส.ขวัญชนก
บริสท
ุ ธิ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

58

น.ส.อาภากร
รุจรี ไพบูลย์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

59

น.ส.ชณิจนั นท์
บุญใจ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

60

น.ส.เมธาวี
วินจ
ิ ฉั ย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

61

น.ส.พจมาศ
ศุภศิลป์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

62

น.ส.ปนั ดดา
รุง่ เรืองรัตนกุล

ป.โท
ปี 2

การแปลและ
การล่าม

ระยะเวลา
ประเภททุน
5 เดือน
ทุนไปศึกษาและค ้นคว ้า
(ภาคปลาย 2554) ข ้อมูลประกอบการทํา
วิทยานิพนธ์ ณ
มหาวิทยาลัยซีเก ้น ประเทศ
เยอรมนี
6 เดือน
ทุนไปศึกษาวิจัย ณ Centre
(ภาคปลาย 2554) for Translation Studies,
School of Moderm
Languages and Cultures,
University of Leeds
สหราชอาณาจักร
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Osaka University ประเทศ
ภาคต ้น 2555)
ญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Ryukoku University
ภาคต ้น 2555)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Nagasaki University
ภาคต ้น 2555)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Beijing Language and
ภาคต ้น 2555)
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Beijing Language and
ภาคต ้น 2555)
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Osaka University ประเทศ
ภาคต ้น 2555)
ญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Nagasaki University
ภาคต ้น 2555)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Osaka University ประเทศ
ภาคต ้น 2555)
ญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Osaka Kyoiku University
ภาคต ้น 2555)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Waseda University
ภาคต ้น 2555)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Soka University ประเทศ
ภาคต ้น 2555)
ญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Kanazawa University
ภาคต ้น 2555)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Hiroshima University
ภาคต ้น 2555)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
(ภาคปลาย 2554 - Nagoya University
ภาคต ้น 2555)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
องค์การ DAAD

โครงการเครือข่ายเชิงกล
ยุทธ์เพือ
่ การ
ผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบัน
อุดมศึกษา (สกอ)
Heiwa Nakajima
Foundation
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Nagasaki University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลจีน

รัฐบาลจีน

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

85

 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2555 นิสิตที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจาํ นวน 10 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที่
8 และนิสิตรุ่ นที่ 5 จํานวน 5 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2554 รายละเอียดดังนี้
1. นางสาวณัฏฐนันท์ จันท์ เจ้ าฉาย
ภาควิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย 3.93
ได้ รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท - เอก สาขาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก (Clinical
Linguistics) ณ Universty of Potsdam ,Germany
2. นางสาววชุ ติมา ตันฑเกษม
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 3.80
ปัจจุบัน : อยูร่ ะหว่างวางแผนศึกษาต่อ
คะแนนเฉลี่ย 3.92
3. นางสาวอนุชยาน์ มนทการติวงศ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์
ปัจจุบัน : ทํางานที่ บริ ษทั Efficient English Services กรุ งเทพฯ ตําแหน่ง Personal Tutor
4. นางสาวจินตรา พิทยาอมรวงศ์ ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คะแนนเฉลี่ย 3.82
ปัจจุบัน : ทํางานที่ บริ ษทั Starwood Hotels and Resort กรุ งเทพฯ ตําแหน่ง HR Management Trainee
5. นายอัศวิน ลิม้ ชัยเจริญ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คะแนนเฉลี่ย 3.88
ปัจจุบัน : อยูร่ ะหว่างหางานทํา
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 6 - รุ่ นที่ 8 มีจาํ นวนทั้งหมด 25 คน
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 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2555
(ภาคปลาย 2554-ภาคต้น 2555) ดังนี้
ระดับปริ ญญาโท
49 คน จํานวน
ระดับปริ ญญาเอก
10 คน จํานวน

51 รายการ
13 รายการ

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 49 คน จํานวน 51 รายการ
ลําด ับ

สาขาวิชา

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจําต ัว

่ บทความ
ชือ

การ
เผยแพร่

ว ัน/เดือน/
ปี ที่
เผยแพร่
สิงหาคม
2013

Persistence and Transmission
of Monness inFuneral Rites: A
case study of Mons at Ko
Kret,Pak Kret district of
Nonthaburi"
ความต ้องการกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของเด็กทีเ่ ป็ นสมาชิกอุทยาน
การเรียนรู ้ยะลา

นานาชาติ

ระดับชาติ

มกราคม
2555

บรรณารักษศาสตร์ นายฐิต ิ คําหอมกุล
และสารนิเทศ
(518 02450 22)
ศาสตร์

การส่งเสริมการรู ้สารนิเทศสําหรับ
นักศึกษาในห ้องสมุดมหาวิทยาลัย

ระดับชาติ

มกราคม
2555

4

บรรณารักษศาสตร์ นายทรงพล
และสารนิเทศ
หนูบ ้านเกาะ
ศาสตร์
(518 01290 22)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ห ้องสมุดมหาวิทยาลัย

ระดับชาติ

มกราคม
2555

5

บรรณารักษศาสตร์ นายรัฐธีร ์
และสารนิเทศ
ปภัสสุรย
ี โ์ ชติ
ศาสตร์
(518 01174 22)

การใช ้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของ
ห ้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

ระดับชาติ

8 พ.ค.
2555

6

ประวัตศ
ิ าสตร์

ระดับชาติ

9 ธ.ค.
2554

7

ประวัตศ
ิ าสตร์

ระดับชาติ

ม.ค-มิ.ย 55

8

ปรัชญา

นานาชาติ

2 มี.ค
2555

9

ปรัชญา

ระดับชาติ

มีนาคม
2552

10

ภาษาจีน

นางสาวณิชา
โชควิญญู
(518 01254 22)

ระดับชาติ

19 มี.ค.
2554

11

ภาษาจีน

8 มี.ค.
2555

12

ภาษาจีน

นางสาวศริญญา ผัว้
การศึกษาเปรียบเทียบตัวบทของบท ระดับชาติ
ผดุง (528 02714 22) ละครพันทางเรือ
่ ง บ ้านฮวยเหลา กับ
นิยาย ว่านฮวาโหลว และ อูห
๋ ผ
ู่ งิ ซี
ระดับชาติ
การศึกษากลวิธก
ี ารแปลทีป
่ รากฏ
นายพาสนินทร์ วงศ์
ในวรรณกรรมแปลจีนเป็ นไทย:
วุฒส
ิ าโรช
ไซอิว๋
(518 01684 22)

13

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1

ไทยศึกษา

นางชญานุตม์ อินทุดม
(518 03182 22)

2

บรรณารักษศาสตร์ นางสาวจารุณี การี
และสารนิเทศ
(528 01152 22)
ศาสตร์

3

นางสาวทัตพร บุญคง
(518 01311 22)

"แบบเรียนประวัตส
ิ าสตร์มลายาใน
ฐานะงานเขียนเชิงประวัตศ
ิ าสตร์
นิพนธ์"
นางสาวภัทรมน
"อัล-อิมามและการเผยแผ่
กาเหย็ม
อุดมการณ์ของกาอุมมูดาในมลา
(518 01770 22)
ยา"
นางสาวนุชรี
Tension within harmonious
วงศ์สมุท
relationship between
(518 01517 22)
individual and soceity
นายวิศรุต ภูไ่ หมทอง ไดอะเลเธอิสม์: ปั ญหาว่าด ้วยกฎ
(518 02089 22)
แห่งการไร ้ความขัดแย ้ง

นางสาวจิตตาภา นิต ิ
สิร ิ (518 01122 22)

การศึกษาเปรียบเทียบความ
กํากวมทางโครงสร ้างในภาษาจีน
กลางกับภาษาไทย

วรรณกรรมเยาวชนเรือ
่ ง นิเฮียะกุ
เน็ น โนะ โคะโดะโมะ ของโอเอะ
เค็นสะบุโร : ความขัดแย ้งแบบขัว้
ตรงข ้าม และมิตเิ วลากับอํานาจ
ของกลุม
่ ชายขอบ

ระดับชาติ

23
ธันวาคม
2554

14-15
ตุลาคม
2553

่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม
Rian Thai: International
journal of Thai Studing
:vol.6/2013
วารสารบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ท ี่
32 ฉบับที1
่ (มกราคม 2555)
วารสารบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ท ี่
32 ฉบับที1
่ (มกราคม 2555)
วารสารบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ท ี่
32 ฉบับที1
่ (มกราคม 2555)
วารสารสนเทศศาสตร์ ปี ท ี่
29 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน
กันยายน-ธันวาคม 2554
รุไบยาต : วารสารวิชาการ
ด ้านเอเชียศึกษา ปี ท ี่ 3
ฉบับที่ 4
รุไบยาต : วารสารวิชาการ
ด ้านเอเชียศึกษา ปี ท ี่ 3
ฉบับที่ 4
The 1 st ASEAN Plus
Three Graduate Research
Congress (AGRC 2012)
วารสารสมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย
ฉบับปี ท ี่ 1 ปี ท ี่ 4
ประชุมวิชาการเพือ
่ นํ าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 7 ณ
ห ้องประชุมกิจจาทร อาคาร
ปิ ยมหาราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
วารสารจีนวิทยา ฉบับปี ท ี่ 5
ในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครัง้ ที่
6 ประจําปี 2554 ณ ห ้อง
้ 5
บัวหลวงแกรนด์รม
ู ชัน
อาคาร ดร.สุขพุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประชุมระดับชาติเครือข่าย
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย ครัง้
ที4
่ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,เอกสาร
หลังการประชุมฯ ,1/2554
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ลําด ับ

สาขาวิชา

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจําต ัว

่ บทความ
ชือ

การ
เผยแพร่

ว ัน/เดือน/
ปี ที่
เผยแพร่
15 ตุลาคม
2553

14

ภาษาญีป
่ น
ุ่

นางสาวธัญจุฑา
คําแหง
(518 01392 22)

ตัวละคร "มือทีส
่ าม" ในนวนิยาย
ของเอะกุนิ คะโอะริ

ระดับชาติ

15

ภาษาญีป
่ น
ุ่

นางสาวปิ ยะวรรณ
ทรัพย์สํารวม
(518 01632 22)

แนวคิดเรือ
่ งรัฐชาติในวรรณกรรม
ของอะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ

ระดับชาติ

14-15
ตุลาคม
2553

16

ภาษาญีป
่ น
ุ่

นางสาวพุทธรักษ์
เกตุเอม
(518 01735 22)

สังคมจารีตในนวนิยายเรือ
่ ง ฌิโอะ
สะอิ ของมิฌม
ิ ะยุกโิ อะ

ระดับชาติ

15 ตุลาคม
2553

17

ภาษาญีป
่ น
ุ่

นางสาวเพ็ญพร แก ้ว
ฟุ้ งรังษี
(518 01741 22)

อิทธิพลของนิทานพืน
้ บ ้านและ
ทรรศนะเกีย
่ วกับมนุษย์ใน "คะชิกะ
ชิยะมะ" "เคียวกุนดัน" "ซะรุกะ
นิงัซเซ็น" "โมะโมะตะโร" ของอะ
กุตะงะวะ ชิวโนซุเกะ

ระดับชาติ

14-15
ตุลาคม
2553

18

ภาษาญีป
่ น
ุ่

นางสาวมารินทร์
วิรย
ิ ะพงศ์พานิช
(518 01901 22)

ทัศนะเกีย
่ วกับความงามของบุคคล
ของเซะอิโฌนะงนในวรรณกรรม
เรือ
่ ง มะกุระ โนะ โซฌิ

ระดับชาติ

15 ตุลาคม
2553

19

ภาษาญีป
่ น
ุ่

นางสาววนัสนั นท์
สุกทน
(528 02015 22)

A study of the Techniques
Used in Creating The Noh
Plays-MOTOMEZUKA,
UNEME,and MITSUTAMA

นานาชาติ

27 พ.ค.
2554

20

ภาษาไทย

นางสาวดวงหทัย
ลือดัง
(528 01358 22)

ความก ้าวหน ้าโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษกและการ
ดําเนินการในอนาคต

ระดับชาติ

6-8
เมษายน
2555

21

ภาษาไทย

นางสาวปนิตา
จิตมุง่
(518 01569 22)

่ ถนน
ทีม
่ าและความหมายของชือ
ในกรุงเทพมหานครกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ไทย

ระดับชาติ

10
พฤษภาคม
2554

22

ภาษาไทย

นางสาวพรรณวดี
ศรีขาว
(528 01771 22)

ความก ้าวหน ้าโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษกและการ
ดําเนินการในอนาคต

ระดับชาติ

มีนาคม
2555

23

ภาษาไทย

นางสาวพัชนียา
บุนนาค
(528 01800 22)

"คติชนกับการสร ้างความทรงจํา
ร่วมเกีย
่ วกับขุนแผนในจังหวัด
กาญจนบุรแ
ี ละจัวหวัดสุพรรณบุร"ี

ระดับชาติ

30 เมษยน
2555

่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม
การประชุมระดับชาติเครือข่าย
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย
ครัง้ ที4
่ มนุษยศาสตร์และ
การศึกษา 2554
การประชุมระดับชาติเครือข่าย
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย
ครัง้ ที4
่ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
เอกสารหลังการประชุม
ระดับชาติเครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษา
ในประเทศไทย ครัง้ ที4
่ 2554
การประชุมระดับชาติเครือข่าย
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย
ครัง้ ที4
่ มนุษยศาสตร์และ
การศึกษา 2554
การประชุมระดับชาติ
เครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษาใน
ประเทศไทย ครัง้ ที4
่ คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
เอกสารหลังการประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือข่าย
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย
ครัง้ ที4
่ / เดือนกันยายน
2554
การประชุมระดับชาติ
เครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษาใน
ประเทศไทย ครัง้ ที4
่ คณะ
มนุษยศาสตร์
่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชือ
วารสาร : เอกสารหลังการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษาใน
ประเทศไทย ครัง้ ที4
่
มนุษยศาสตร์และการศึกษา
พิมพ์ครัง้ ที1
่ กันยายน 2554
-The 2 nd International
Conference on Japanese
literature studies,Osaka
university-Chulalongkron
University,Osaka
University Toyonaka
Campus
-Japanese studied journal
No.4/ October 2011
การประชุมวิชาการโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ครัง้ ที1
่ 3 ณ โรฃแรมจอม
เทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 6-8 เมษายน 2555
การประชุมวิชาการบัญฑิต
ศึกษาศิลปากรระดับชาติ
ครัง้ ที1
่ ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข ้อ
่
"ทีม
่ าและความหมายของชือ
ถนนในกรุงเทพมหานครกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคม
วัฒนธรรมไทย"
การประชุมวิชาการโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ครัง้ ที1
่ 3 ณ โรฃแรมจอม
เทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 6-8 เมษายน 2555
วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทยปี ท ี่ 28 ธันวาคม 2554

88

ลําด ับ

สาขาวิชา

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจําต ัว

่ บทความ
ชือ

การ
เผยแพร่

ว ัน/เดือน/
ปี ที่
เผยแพร่
27 มกราคม
2555

24

ภาษาไทย

นางสาวภาวินี ตรีเดชี
(528 01897 22)

กลวิธก
ี ารนํ าเสนอพุทธธรรมในนว
นิวนิยายอิงธรรมะของสุธพ
ี
ปุญญาณุภาพ

ระดับชาติ

25

ภาษาไทย

นางสาวรัตนพล
่ ค ้า
ชืน
(528 01960 22)

ความก ้าวหน ้าโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษกและการ
ดําเนินการในอนาคต

ระดับชาติ

มีนาคม
2555

26

ภาษาไทย

นางสาววรรณภา
สรรพสิทธิ์
(518 02008 22)

ความสัมพันธ์ทางการกในการสลับ
หน ้าทีร่ ะหว่างคํานามกับคํากริยา
ในภาษาไทย

ระดับชาติ

18 เมษายน
2555

27

ภาษาไทย

นางสาววิดาภา รัตน
ดิลก ณ ภูเก็ต
(528 02124 22)

ผู ้ชายมีระดับ: การสร ้างคุณค่า
เชิงสัญญะผ่านเรือ
่ งเล่าโฆษณา
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ของนิตยสาร
ผู ้ชายไทย

ระดับชาติ

20 เมษายน
2555

28

ภาษาไทย

นางสาวอธิพร
ประเทืองเศรษฐ์
(525 02480 22)

เจ ้าไล: ภาพลักษณ์พระเจ ้า
ปราสาททองในนวนิยายอิง
ประวัตศ
ิ าสตร์

ระดับชาติ

27 มกราคม
2555

29

ภาษาไทย

นายธนาคาร จันทิมา
(528 01450 22)

ลักษณะนิราศในวรรณกรรมบันทึก
การเดินทางของเสกสรรค์
ประเสริฐกุล

ระดับชาติ

25 มกราคม
2555

30

ภาษาไทย

นายธีระยุทธ สุรย
ิ ะ
(528 01524 22)

ระดับชาติ

ธันวาคม
2554

31

ภาษาไทย

นายวุฒน
ิ ันท์ ชัยศรี
(528 02153 22)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ภาพตัวแทนของนั กโทษประหาร
และการประหารชีวต
ิ ใน
หนั งสือพิมพ์รายวันไทย
ั ว์:
พระรามในฐานะพระโพธิสต
ศึกษาจากรามเกียรติฉ
์ บับชาดก
ของไทยในภาคเหนือและภาค
อีสานเรือ
่ งพรหมจักรและพระราม
ชาดก

ระดับชาติ

27 มกราคม
2555

32

ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวนาถพร
กาญจนภิญโญวงศ์
(518 01472 22)

ปั ญหาการออกเสียงสระและ
พยัญชนะภาษาฝรั่งเศสของ
เด็กไทย ยุค 2010*

ระดับชาติ

30
กรกฎาคม
2554

33

ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวปิ ยธิดา
งามมานะ
(518 01626 22)

ปั ญหาการออกเสียงสระและ
พยัญชนะภาษาฝรั่งเศสของ
เด็กไทย ยุค 2010*

ระดับชาติ

30
กรกฎาคม
2554

่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม
" ศิลปากรวิจัยและ
สร ้างสรรค์ ครัง้ ที่ 5 : บูรณา
การศาสตร์และศิลป์ ,"
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมวิชาการโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ครัง้ ที1
่ 3 ณ โรฃแรมจอม
เทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 6-8 เม.ย. 2555
วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ปี ท2
ี่ 8 ธันวาคม 2554
เรือ
่ ง "ความสัมพันธ์
ทางการกในการสลับหน ้าที่
ระหว่างคํานามกับคําริยาใน
ภาษาไทย"
วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ปี ท2
ี่ 8 ธันวาคม 2554
เรือ
่ ง ผู ้ชายมีระดับ : การ
สร ้างคุณค่าเชิงสัญญะผ่าน
เรือ
่ งเล่าโฆษณาเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์ของนิตยสารผู ้
ชายไทย
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย/สร ้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ
"ศิลปากรวิจัยและสร ้างสรรค์
ครัง้ ที่ 5: บูรณาการศาสตร์
และศิลป์ " ระหว่างวันที่ 2527 ม.ค. 2555
"ศิลปากรวิจัยและสร ้างสรรค์
ครัง้ ที5
่ : บูรณาการศาสตร์
และศิลป์ " ,มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ปี ท ี่ 28 ธันวาคม 2554
การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยสร ้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ
"ศิลปากรวิจัยและสร ้างสรรค์
ครัง้ ที5
่ " ,มหาวิทยาลัย
่ บทความ
ศิลปากร ,ชือ
ั ว์
"พระรามในฐานะพระโพธิสต
: ศึกษาจากรามเกียรติฉ
์ บับบ
ชาดกของไทยในภาคเหนือ
และภาคอีสานเรือ
่ งพรหมจักร
และพระรามชาดก"
การประชุมเสนอผลงาน
วิชาการบัณฑิตศึกษา "เสียง
และเรือ
่ งเล่า" คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
้ รัก
มหาวิทยาลัย "แม ้(คน)สิน
ิ้ (ความ)รัก : การตา
ยังไม่สน
มหาภาพรักในอดีตของโปลีน
เดอ เตอุส ในนวนิยายเรือ
่ ง
มอร์ เดิจ แบร์ชอนนาฌ
ของฌิโอโน"
การประชุมเสนอผลงาน
วิชาการบัณฑิตศึกษา "เสียง
และเรือ
่ งเล่า" คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย "ปั ญหาการออก
เสียงสระและพยัญชนะภาษา
ฝรั่งเศสของเด็กไทยยุค2010"
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ลําด ับ

สาขาวิชา

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจําต ัว

่ บทความ
ชือ

การ
เผยแพร่

ว ัน/เดือน/
ปี ที่
เผยแพร่
30 สค
2555

่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม

34

ภาษาเยอรมัน

นางสาวศิรม
ิ า ศิร ิ
ทรัพย์สถิตย์
(528 02640 22)

"Explizite ableitung von
substantiven im deutschen
und im thai: eine kontrastive
untersuchung"

ระดับชาติ

35

ภาษาศาสตร์

นางสาวเกศรา
ตาลอิสาร
(518 01065 22)

ระดับชาติ

ม.ค-มิ.ย.
2555

36

ภาษาศาสตร์

นางสาวจุฑาภรณ์
พูลเพิม
่
(52801175 22)

ระดับชาติ

พฤศจิกายน
2555

37

ภาษาศาสตร์

นางสาวพิมลพรรณ์
วงศ์อร่าม
(518 01729 22)

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
ภาษาอังกฤษกับความสามารถใน
การระบุคําภาษาอังกฤษทีม
่ ก
ี าร
กร่อนเสียงสระโดยนักเรียนไทย
ความใกล ้ชิดชุมชนกับการออก
เสียง ( ) ของผู ้พูดภาษาไทยถิน
่
ใต ้พลัดถิน
่ ทีห
่ มูบ
่ ้านบางบัวทอง
ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี
การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธแ
ี ละ
ข ้อผิดของนักเรียนไทยทีม
่ ี
ประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

ระดับชาติ

16
กันยายน
2554

วารสารดํารงวิชาการฉบับ
่ สาร
พิเศษ "ภาษาและการสือ
ระหว่างวัฒนธรรม"

38

ภาษาศาสตร์

นางสาวสุวช
ิ า ถาวร
(518 02335 22)

ระดับชาติ

มค.-มิย.
2555

วารสารดํารงวิชาการ ปี ท ี่
11 ฉบับที่ 1

39

ภาษาศาสตร์

นายธัญวิทย์ ศรีจันทร์
(528 01480 22)

ระดับชาติ

4 เมษายน
2555

40

ภาษาอังกฤษ

นางสาวนิธน
ิ า
ปรีชาทวีกจิ
(518 01500 22)

นานาชาติ

18-20
ตุลาคม
2554

นานาชาติ

26 ตุลาคม
2554

ระดับชาติ

ธันวาคม
2555

วารสาร Thoughts 2012

นานาชาติ

18-20
ตุลาคม
2554

ระดับชาติ
-COURTSHIP AND MARRIAGE
AS A FORM OF WOMEN'S
EMPOWERMENT IN JANE
AUSTEN'S PERSUASION
- JANE AUSTEN'S PERSUASION นานาชาติ
AND THE CREATION OF
BALANCE IN GENDER ROLES
THROUGH COURTSHIP AND
MARRIAGE
"Expanding Horizons in English นานาชาติ
Language and Literacy Studies"

ธันวาคม
2555

The First International
Conference on English
Language and Literary
Studies on "Expanding
Horizons in English
Language and Literacy
Studies (ELLS 2011)"
-วารสาร Thoughts 2012

41

ภาษาอังกฤษ

นางสาวปิ ยะกมล
พินทุโยธิน
(528 01707 22)

42

ภาษาอังกฤษ

นางสาวพฤกษพรรณ
บรรเทาทุกข์
(528 01794 22)

43

ภาษาอังกฤษ

นางสาวพลอย
พยัฆวิเชียร
(518 01661 22)

44

ภาษาอังกฤษ

นางสาวศิรน
ิ ทร์ธร
ด ้วงคต
(518 02130 22)

การตีความความกํากวมทาง
วากยสัมพันธ์ในประโยค
ภาษาอังกฤษโดยนั กเรียนไทยทีม
่ ี
ประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูง
และตํา่
รูปแบบคําศัพท์ในภาษาไทยทีเ่ ป็ น
ปฏิภาคกับกระบวนการสร ้างคําใน
ภาษาเขมร : การศึกษาข ้ามสมัย

- Fictional Biography and the
Reconstruction of Gendered
Identity: A Study of Liza
Dalby's The Tale of Murasaki
- Fictional Biography and the
Reconstruction of Gendered
Identity: A Study of Liza
Dalby's The Tale of Murasaki
THE USE OF ENGLISH SONGS
TO IMPROVE THE
PRONUNCIATION OF
PROBLEMATIC ENGLISH
CONSONANT SOUNDS FOR
THAI LEARNERS
From vagina to Female Body:
Eve Ensler's Feminist Ideology
and Activism in The Good
Body

การประชุมระดับนานาชาติ
เพือ
่ นํ าเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาครัง้ ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก
วารสารดํารงวิชาการ ปี ท ี่
11 ฉบับที่ 1
ลงพิมพ์ในหนังสือรวม
บทความเรือ
่ ง ผลงานวิจัย
ภาษาในปริบทสังคมและ
วัฒนธรรม

การสัมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ เพือ
่ เผยแพร่
ผลงานวิจัยด ้านมนุษยศาตร์
และสังคมศาสตร์ครัง้ ที่ 2
ระหว่าง 4-5 เมษายน 2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่
ELLS 2011

Thoughts 2011

18 ต.ค.
2554

- ELLS 2011 ,โรงแรมมณ
เทียร

20 ตุลาคม
2554

Proceedings "Expanding
Horizons in English
Language and Literary
Studies (ELLS 2011)
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ลําด ับ

สาขาวิชา

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจําต ัว

่ บทความ
ชือ

การ
เผยแพร่

ว ัน/เดือน/
ปี ที่
เผยแพร่
7 ธันวาคม
2553

45

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นางสาวทรรศพร
หล่อธราประเสริฐ
(518 01305 22)

หนูน ้อยหมวกแดงของบีทริกซ์
พ็อตเตอร์: คําสั่งสอนใน เดอะ
เทล ออฟ เจไมมา พัดเดิล-ดั๊ก

ระดับชาติ

46

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นางสาวมนัสวี พรหม
สุทธิรักษ์
(518 01873 22)

นักสืบหญิงสูงวัย: การตอกยํ้าและ
โต ้กลับวาทกรรมเรือ
่ งอายุและเพศ
สถานะในนวนิยายแนวสืบสวน
สอบสวน

ระดับชาติ

18 พ.ค.
2555

47

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นางสาวสุกล
ุ ภา วิเศษ
(518 02249 22)

อนุภาคกับตัวละครเอกในนวนิยาย
ชุดเซ็นจูรี ของเปี ยร์โดเมนิโค บัค
คาลาริโอ

ระดับชาติ

9 ธันวาคม
2554

48

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นายเกตุวลี บัวตูม
(518 01059 22)

วิถช
ี วี ต
ิ ผู ้หญิงสังคมเมืองในนว
นิยายไทยร่วมสมัย ระหว่าง พ.ศ.
2545-2552

ระดับชาติ

3
กุมภาพันธ์
2554

49

ศิลปการละคร

นางสาวพรพิชชา
บุญบรรจง
(518 01655 22)

การประกอบสร ้างมายาคติ "ความ
เป็ นเมีย" ในเรือ
่ งแม่นาก

ระดับชาติ

เมษายนกันยายน
2554

่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเขตกําแพงแสน
ครัง้ ที7
่ , บทความ "หนูน ้อย
หมวกแดงของบีทริกซ์ พ็อต
เตอร์ : คําสั่งสอนใน เดอะ
เทล ออฟ เจไมนา พัดเดิลดิ๊ ก"
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMARTS ครัง้ ที่
2 ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเขตกําแพงแสน
ครัง้ ที8
่
The 20th National
Graduate Research
Conference,
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา, บทคัดย่อการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครัง้ ที2
่ 0, Women's Urban
Ways in contemporary
Thai Novel, 2002-2009
วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, ปี ท6
ี่ ฉบับบที1
่
(เมษายน-กันยายน 2554),
่ บทความ การประกอบ
ชือ
สร ้างมายาคติ "ความเป็ น
เมีย" ในเรือ
่ งแม่นาก
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ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 10 คน จํานวน 13 รายการ
ลําด ับ

สาขาวิชา

1

ไทยศึกษา

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจําต ัว
นางสาวพรรุ่ง
เกษจุฬาศรีโรจน์
(508 05205 22)

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

3

ภาษาไทย

นางสาวนิตยา
วรรณกิตร์
(508 05102 22)

4

ภาษาไทย

นายกีรติ ธนะไชย
(508 05016 22)

5

ภาษาไทย

6

ภาษาไทย

นายภาณุพงศ์
อุดมศิลป์
(508 05125 22)
ิ ธิ์
นายวิสันต์ สุขวิสท
(508 05148 22)

7

ภาษาศาสตร์

8

ภาษาศาสตร์

9

ภาษาศาสตร์

10

วรรณคดีและ
วรรณคดีเป
รีบบเทียบ

นายธิกานต์ ครีนารา
(518 05052 22)

นางสาวทัศนีย ์ เมฆ
ถาวรวัฒนา
(518 05046 22)

นางสาวสุธาทิพย์
เหมือนใจ
(508 05154 22)
นายคเชนทร์ ตัญศิร ิ
(508 05022 22)
นายปกครอง บุญ-หลง
(508 05039 22)

่ บทความ
ชือ
- "Face" Conflict and
Conflict Resolution in ThaiJapanese MNCs in Thailand
- Waiting Women in Zeami's
Noh Plays-Kinuta, Izutsu and
Matsukaze
"การต่อต ้าน"ประชาธิปไตบแบบ
ฝรั่ง"และสถาปนาประชาธิปไตบ
แบบพุทธ"ของปั ญญาชน
DYNAMICS OF POWER OF
SPACE IN THE TAI-YUAN
CHAO LUANG KHAM DAENG
SPIRIT CULT1
มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ :
พลวัตแห่งองค์ความรู ้กับพุ
หลักษณ์ทางวัฒนธรรม

การ
เผยแพร่

ว ัน/เดือน/
ปี ที่
เผยแพร่

นานาชาติ

่ วารสาร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม
Asian Review 23,2010

นานาชาติ

ตุลาคม
2554

ระดับชาติ

5-ก.ย.-55

นานาชาติ

19, 2011

MANUSAYA (SPECIAL
ISSUE NUMBER 19,
2011)

ระดับชาติ

ม.ค-มิ.ย
2555

SYMBOLISM IN THE
CHAOMAE SONG NANG
RITUAL
ความแตกต่างอย่างเหลือ
่ มลํ้า:
การศึกษาอุดมการณ์หญิง-ชาย
ื่ ผ่านหนั งสือเรียนวิชา
ทีส
่ อ
ภาษาไทย 2 หลักสูตร
- ความหมายของคําว่า
"เกรงใจ" และลักษณะเด่นของ
วัฒนธรรมไทย"
- ความหมายทางวัจนกรรมของ
คําว่า 'ขอโทษ' ในภาษาไทย
"The journal vol.7,
No2,2011"

นานาชาติ

19, 2011

18-19 สิงหาม 2554 /
วารสารมนุษยศาสตร์ ปี ท1
ี่ 7
ฉบับที1
่ มกราคม-มิถน
ุ ายน
2553
MANUSAYA NUMBER 19,
2011

ระดับชาติ

28 พ.ค.
2555

วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตร์ ปี ท ี่ 30 ฉบับ
ที่ 1

ระดับชาติ

มค-มีค.
2555

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ปี ท ี่ 52 ฉบับที่ 1/2555

ระดับชาติ

มค-มีค.
2556
21-ก.ย.-55

"The journal vol.7,
No2,2011"
Telling Sexual ldentity
through Dramatic
Performance: A Look on a
Male Homosexual Character
in the Contemporary Thai
Play, "From Sauna ,09"
- Gender and social starus
in Zeami's Noh plays

ระดับชาติ

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ปี ท ี่ 53 ฉบับที่ 1/2556
คุณสมบัตท
ิ างความหายใน
เชิงแบบลักษณ์ภาษาของ
เหตุการณ์ 3 หน่วยร่วม
้ าลักษณะแบบไม่
คําบ่งชีห
สมบูรณ์ในภาษาไทย
The International
Journal of the
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ดานกิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 17 ครั้ง
ระดับชาติ
9 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 8 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
37 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 223 กิจกรรม
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 9 ครั้ง
่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
1
คณะอักษรศาสตร์ เสวนาน ้อมรําลึก 50 ปี การเสด็จพระ
(ศูนย์สารนิเทศฯ) ดําเนินร่วมการประชุมทางวิชาการ
ร่วมกับฝ่ ายกิจการ เรือ
่ ง “ปั ญหาการใช ้คําภาษาไทย”
พิเศษ
และหัวข ้อเรือ
่ ง “ภาษาไทยในบริบท
จุฬาลงกรณ์
ASEAN”
มหาวิทยาลัย
2 บรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรือ
่ ง
“ทางเลือก ทางลง ทางเลิก หรือ
ทางรุง่ ของธุรกิจอิสระขนาดเล็กใน
วงการหนั งสือไทย”
3 บรรณารักษศาสตร์ สัมมนาวิชาการ "การวิจัยสารสนเทศ
ร่วมสมัย: มุมมองไทยและเทศ"

ลําดับ

ภาควิชา

4

ประวัตศ
ิ าสตร์

5

ประวัตศ
ิ าสตร์

6

ิ (ฝ่ ายวิจัย
นิสต
ร่วมกับฝ่ าย
ิ และ
กิจการนิสต
กอ.ศ.)

การจัดสัมมนาทางวิชาการเรือ
่ ง
"สภาวะความเป็ นสมัยใหม่อน
ั แตก
กระจาย: การค ้นหาประวัตศ
ิ าสตร์
สังคม-วัฒนธรรมของปาตานี"
ร่วมกับ หน่วยวิจัยภูมภ
ิ าคศึกษา
สํานั กวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนั บสนุนงบประมาณโดย
มูลนิธเิ อเชียและสถาบันพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู ้แห่งชาติ และ สกว.
รายการสัมมนาเรือ
่ ง “จาก 100 ปี ร.
ศ.130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย”
สถาบันนโยบายศึกษา โดยการ
สนั บสนุนของมูลนิธค
ิ อนราด อาเด
นาวร์ และนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ประชุมวิชาการด ้านมนุษยศาสตร์
ระดับปริญญาตรี จุฬา-ธรรมศาสตร์เกษตรฯ ครัง้ ที่ 1 (Undergraduate
Humanities Symposium)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

ศ. 27 ก.ค. 55 ณ ห ้อง 111
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา
9.00 – 12.00 น.

120 คน

120

ส. 23 มิ.ย. 55 เวลา 9.00–
16.00 น. ณ ห ้อง 303–304
้ 3 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร

ิ 20
นิสต
บุคคลภายนอก 211

231

29 ส.ค. 55 เวลา 13.0016.00 น. ห ้อง 401/18 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์ 7
จนท 1
บุคคลภายนอก 51
ิ ป.ตรี 16
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 94

66

ิ ป.ตรี 36
นิสต
ิ ป.โท 13
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 175
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.ตรี 56
นิสต
อาจารย์ 52
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 238
แบ่งเป็ น
มธ. นศ.45 อ.12
ิ 45 อ.6
มก. นิสต
ม.อืน
่ นศ.16 อ.12
่ มวลชน 8
สือ
บุคคลทั่วไป 94

237

27-28 ม.ค. 55 ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

21-22 มิ.ย. 55 ณ ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์

10-11 มี.ค. 55 เวลา 9.0010.30 น.ณ ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร

133

347

93
ลําดับ

ภาควิชา

7

ฝ่ ายวิรัชกิจ

8

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

9

ศูนย์คติชน
วิทยา/
ภาษาไทย

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
เสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง "100 ปี ชา
ตกาล หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพย
สุวรรณ" และ เสวนา "ผูกเงือ
่ นคลาย
ปม: ความหฤหรร์ในวรรณกรรมรหัส
คดี" (จัดร่วมกับสมาคมภาษาและ
หนั งสือแห่งประเทศไทย ภาควิชา
วรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์ ม.หอการค ้าไทย
คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร)
โครงการเวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย
"เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครัง้ ที่ 6"
6th Humanities Public Forum (จัด
โดย ชุดโครงการเวทีวจิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย
(โดยสํานั กงานกองทุนสนั บสนุนการ
วิจัย,คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะสังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
การเสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง"การ
แสดงพืน
้ ฐานงานภาคกลาง:แลหลัง
่ ระชาคมอาเซียน"
ก่อนก ้าวย่างสูป
ร่วมกับมูลนิธค
ิ ก
ึ ฤทธิ์ 80 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
เนือ
่ งในโอกาส 100 ปี ชาตกาล
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

ส. 18 ก.พ. 55 ณ ห ้อง 303
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท 55
นิสต
อาจารย์ 45
บุคคลภายนอก 100

200

6-8 ส.ค. 55 6 ส.ค. 55
้ 7 อาคารบรม
ห ้อง 707 ชัน
ราชกุมารี
7 ส.ค. 55
คณะสังคมและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์
8 ส.ค. 55
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ิ 96
อาจารย์และนิสต
บุคคลภายนอก 98

194

21 เม.ย.55 ณ สถานบันคึก
ฤทธิเ์ ขตสาทร กทม. เวลา
15.30-22.00 น.

ิ
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 231
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
ทีศษ
ิ ป.โทและ
*มีนส
ิ ต
เอก แต่ไม่สามารถ
่
แยกได ้เพราะลงชือ
รวมไม่แยก

234

เสวนาน้ อมรําลึก 50 ปี การเสด็จพระดําเนินร่ วมการประชุมทางวิชาการ เรื่ อง “ปั ญหาการใช้ คาํ ภาษาไทย” และหั วข้ อเรื่ อง

“ภาษาไทยในบริ บท ASEAN” 27 ก.ค. 55

94

สั มมนาวิชาการ "การวิจัยสารสนเทศร่ วมสมัย: มุมมองไทยและเทศ" 29 ส.ค. 55

ประชุมวิชาการด้ านมนุษยศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี จุฬา-ธรรมศาสตร์ -เกษตรฯ ครั้ งที่ 1 (Undergraduate Humanities

Symposium) 10-11 มี.ค. 55

95

การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8 ครั้ง
ลําดับ
1

2

ภาควิชา
คณะอักษร
ศาสตร์

ฝ่ ายวิรัชกิจ

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
2012 Chulalongkorn-EFEO
International Conference on
Buddhist Studies Imagination,
Narrative, and Localization
จัดการประชุมนานาชาติ “Critical
Connections: Forum on Cultural
Studies in Transnational Asia
and Beyond”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
6-7 ม.ค. 55 ห ้อง 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

16 มี.ค.55 เวลา8.30-17.30
น. ณ ห ้อง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

ผู ้เข ้าร่วมงาน 200

220

ผู ้เสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 14
ไทย-จุฬา 3
ไทย-อืน
่ ๆ3
ิ ป.ตรี 70
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
เจ ้าหน ้าที่ 5
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 40
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 20
ไทย-จุฬา 5
ไทย-อืน
่ ๆ5
ิ ป.ตรี 19
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 41
บุคคลภายนอก 9
ิ ป.ตรี 4
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 34

145

3

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

่ น
การประชุมวิชาการ "ความรู ้สูก
ั
เยอรมัน-ไทย 150 ปี "

20-21 ก.ย. 2555 เวลา 8.0016.15 น. / ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์

4

ภาษาตะวันตก/
สเปน

การประชุมวิชาการนานาชาติระหว่าง
ผู ้สอนภาษาสเปนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

14 - 16 ธ.ค. 54

5

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

2 มิ.ย. 55 อาคารเรียนรวม
TOYANAKA CAMPUS
OSAKA UNIVERSITY
OSAKA JAPAN

ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 5

35

6

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

28-30 ส.ค. 55 ห ้อง 301-302
อาคารมหาจักรีฯ
29-30 ส.ค. จ.นครราชสีมา

ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 10

67

7

ภาษาอังกฤษ

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วรรณคดีญป
ี่ นศึ
ุ่ กษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยโอซาก ้า และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2
(จัดร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
ประเทศญีป
่ น)
ุ่
การประชุมวิชาการนานาชาติ ญีป
่ น
ุ่
ศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยโอซาก ้า
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จัด
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอซาก ้า
ประเทศญีป
่ น)
ุ่
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด ้าน
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1
ภายใต ้หัวข ้อ “Expanding Horizons
in English Language and Literary
Studies” (ELLS 2011)

18-20 ต.ค. 54 ณ โรงแรม
มณเฑียร กรุงเทพฯ
http://www.ells2011.com/p
rogram-O.html#p

มีผู ้เข ้าร่วมงาน จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศ
189 คน
ชาวต่างชาติ 45
ไทย 144

74

44

230

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 45
ิ 4
ไทย-จุฬาอ.12+นิสต
ไทย-อืน
่ ๆ 25

8

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา ร่วมกับ
ภาควิชา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครัง้ ที่ 4 “Constructing ASEAN
Spirit: Dialogues in ASEAN
Literary World”

23-24 ก.ค. 55 ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ิ ใน
อาจารย์และนิสต
จุฬาฯ 79
บุคลากรภายนอก
84

163

96

ประชุมนานาชาติ “Critical Connections: Forum on Cultural Studies in Transnational Asia and Beyond” 16 มี.ค.55

การประชุมวิชาการ "ความรู้ ส่ ู กัน เยอรมัน-ไทย 150 ปี " 20-21 ก.ย. 2555

97

การการจัดประชุมวิชาการอืน่ ๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สั มมนา

37 กิจกรรม

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ั ดิ์
การสัมมนา "82 ปี จิตร ภูมศ
ิ ก
(2473-2555)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
25 ก.ย. 55 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะ
อักษรศาสตร์

2

ปรัชญา

16 มี.ค. 55 13.00-16.00
น. ห ้อง 401/17 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
23 มี.ค. 55 13.00-16.00
น. ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

3

ฝ่ ายวิจัย

4

ฝ่ ายวิจัย

5

ฝ่ ายวิจัย

6

ฝ่ ายวิจัย

7

ฝ่ ายวิจัย

8

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

9

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

10

ภาษาไทย

11

ภาษาไทย

โครงการเสวนาปรัชญา
ครัง้ ที่ 1 "ความขัดแย ้ง อัตลักษณ์
และการเคารพยอมรับ"
ครัง้ ที่ 2 "เนือ
้ หาเชิงมโนทัศน์และ
บทบาทของการให ้เหตุผลต่อการ
กระทํา" Conceptual Contents
and Its Rational Role)
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง "บทบาทของรพิ
นทรนาถ ตะกอร์, สวามี สัตยานั นท
ปุร ี และสุภาส จันทรโพส ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดีย"
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง "การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์"
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง "การตีพม
ิ พ์
หนั งสือกํากับสํานั กพิมพ์ระดับ
นานาชาติ"
การบรรยายและการสาธิตเรือ
่ ง
"แนะนํ าการใช ้ iPad" (จัดตามคํา
ขอของอาจารย์หลายท่านหลังจาก
ทีไ่ ด ้ฟั งการบรรยายและการสาธิต
การจัดทํา eBook ในการสัมมนา
อาจารย์ของคณะในเดือนเมษายน
2555)
เสวนาอาศรมวิจัย เรือ
่ ง หลักเกณฑ์
และขัน
้ ตอนการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ
สัมมนาทางวิชาการ "ภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส" เรือ
่ ง "Écritures
de la modernité / งานประพันธ์
แห่งนวสมัย
การบรรยายพิเศษ "นิทานสัตว์ของ
เก่า เล่าใหม่ในโอกาสพิเศษ" เนือ
่ ง
ในโอกาสเกษี ยณอายุงาน รศ.ดร.
ขจิตรา ภังคานนท์ และผศ.ดร.
ปณิธ ิ หุน
่ แสวง
ประชุมเชิงปฎิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง วัจน
ปฎิบต
ั ศ
ิ าสตร์แนวปลดปล่อย
(Emancipatory Pragmatics)
อบรมภาษาไทยใหญ่

12

ภาษาไทย

การประชุมวิชาการด ้านภาษาไทย
และวรรณคดีไทย

13

ภาษาศาสตร์

บรรยายพิเศษเรือ
่ งสถานภาพของ
ศาสตร์การทําพจนานุกรม

24 ส.ค.54

14

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง การนํ าเสนอในการ
ประชุมเชิงวิชาการ ประสบการณ์
วิจัยเพือ
่ ไปนํ าเสนอในทีป
่ ระชุมทาง
วิชาการ

20 ม.ค.55 ห ้อง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี

ลําดับ
1

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 50
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 11

รวม
85

34

พฤ. 8 มี.ค. 55 เวลา
12:00-13:30 น. ทีห
่ ้อง
ประชุม 707 อาคารบรมราช
กุมารี
พฤ. 22 มี.ค. 55 เวลา
12.00-14.00 น. ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี
พฤ. 29 มี.ค. 55 เวลา
16.00-18.00 น. ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี
พฤ. 31 พ.ค. 55 เวลา
9.30-11.30 ทีห
่ ้องประชุม
707 อาคารบรมราชกุมารี

ิ 4
นิสต
อาจารย์ 4

8

อาจารย์ 14

14

อาจารย์ 10

10

ิ บัณฑิตศึกษา
นิสต
10
อาจารย์ 8

18

11 มิ.ย. 55 เวลา 12.00–
้
14.00 น. ห ้อง 401/18 ชัน
4 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
13 - 16 มี.ค. 55 เวลา 9.00
- 15.00 น.อาคารบรมราช
กุมารี

อาจารย์ 38

38

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 20
ิ ป.ตรี 14
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 29
บุคคลภายนอก 4

50

อาจารย์ 10
ิ 20
นิสต

30

อาจารย์ 7
ิ 10
นิสต
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม30
มีศษ
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต
อาจารย์ 5
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 2

17

พ. 19 ก.ย. 55 ตัง้ แต่เวลา
14.00 น. ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
11-13 ก.พ.55 ห ้อง
501/20-24 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
11, 18, 25 ก.พ. 55 ห ้อง
304 อาคารมหาจักรสิรน
ิ ธร
9 ส.ค. 55 ห ้อง 111 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์

50

125

16
22

98
ลําดับ
15

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

16

ภาษาศาสตร์

17

18

19

20
21

22

23
24

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
บรรยายเรือ
่ ง Introduction to
Speech Technolody

บรรยายเรือ
่ ง การปรับเปลีย
่ นของ
ค่าความถีฟ
่ อร์เมินท์ ณ ช่วงรอยต่อ
้ ําคัญของการจําแนกฐาน
ตัวบ่งชีส
กรณ์พยัญชนะนาสิกในภาษา
กะเหรีย
่ งสะกอบ ้านป่ าละอู
ภาษาศาสตร์ วรรณยุกต์ภาษากะเหรีย
่ งสะกอบ ้าน
ป่ าละอู: การวิเคราะห์คา่ เซมิโทนส์
เส ้นแนวโน ้มและสัมประสิทธิข
์ อง
สมการกําลังสอง
ภาษาศาสตร์ Special lecture "Publishing in
(ร่วมกับฝ่ ายวิจัย international journals and
และศูนย์ความ
being an editor-in-chief of an
เป็ นเลิศฯ)
international journal"
ภาษาศาสตร์ บรรยายเรือ
่ ง Numerals and
Classifiers: Convergence,
Divergence, and Greenberg's
Universal 20A
ภาษาศาสตร์ บรรยายหัวข ้อ "คลังข ้อมูลภาษากับ
การวิเคราะห์ตวั บท" (ร่วมกับฝ่ าย
วิจัยและศูนย์ความเป็ นเลิศฯ)
ภาษาศาสตร์ บรรยายหัวข ้อ "Resilience
Linguistics, Language
Maintenance and Language
Revitalisation"
(จัดร่วมกับโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (สกว.) )
ภาษาอังกฤษ จัดการบรรยาย Thoughts Forum
โดยวิทยากรซึง่ เป็ นผู ้เขียน
บทความทีจ
่ ะตีพม
ิ พ์ในวารสาร
Thoughts 2011
่ วชาญ ชาว
ภาษาอังกฤษ บรรยายพิเศษโดยผู ้เชีย
ต่างประเทศ เรือ
่ ง “Issues in
Second Language Acquisition”
ภาษาอังกฤษ โครงการบรรยายพิเศษ Current
Trend Sociolinguistics

25

ภาษาอังกฤษ

26

ภาษาอังกฤษ

27

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
23 มี.ค.55 601/13 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 3
ิ ป.เอก 19
นิสต
อาจารย์ 2

รวม
25

29 มิ.ย.55 ห ้อง 707 บรมฯ

ิ ป.เอก 19
นิสต
อาจารย์ 2

21

ศ. 6 ก.ค. 55
9.30-12:00 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.เอก 27
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4

35

13 ก.ค.55 708 บรมฯ

ิ ป.โท 1
นิสต
ิ ป.เอก 27
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.เอก 29
นิสต
อาจารย์ 2

35

29 มิ.ย.55 ห ้อง 707 บรมฯ

ศ. 14 ก.ย. 55 เวลา 13.0015.00 น. ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
พ. 12 ก.ย. 55 เวลา 13.3015.30 น.ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

5 ม.ค. 55 เวลา 13.30 –
15.30 น.ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
15 พ.ค. 55 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
15-พ.ค.-55

จัดการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข ้อ
“It is nature that is the ruin of
Wembley”: Virginia Woolf and
the British Empire Exhibition
จัดการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข ้อ
"Yoga, Poetry and the Power of
Love"

พฤ. 7 มิ.ย. 55 เวลา 13.0014.30 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาอังกฤษ

่ วชาญ ชาว
บรรยายพิเศษโดยผู ้เชีย
ต่างประเทศ เรือ
่ ง “Issues in
History of English”

18 ก.ค. 55 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

28

ภาษาอังกฤษ

29

ศิลปการ
ละคร

จัดการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข ้อ
"On the Human Impersonal
Pronouns of English"
บรรยายพิเศษ ละครเวทีทส
ี่ ร ้างฉาก
จากวัสดุในชีวต
ิ ประจําวัน (Object
Theatre)

พ. 18 ก.ค. 55 เวลา
13.30–15.30 น. ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี
ิ ป
24 ม.ค. 55 ณ ศูนย์ศล
การบละครสดใสฯ อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

อ. 19 มิ.ย. 55 เวลา 13.30–
15.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

21

27
31

ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์ 14
บุคคลภายนอก 4
ิ 7
นิสต
อาจารย์ 14
บุคคลภายนอก 7
ิ 4
นิสต
อาจารย์ 18
บุคลากร 3

19

ิ 9
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 3
บุคลากรภายนอก 1
ิ ป.โท 14
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 1
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ 7
นิสต
อ.14
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 30

28

25
28
25

27

25
112

99
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารละครเวทีท ี่
สร ้างฉากจากวัสดุในชีวต
ิ ประจําวัน
(Object Theatre) และการแสดง
ละคร 3 เรือ
่ ง จากประเทศอิสราเอล
บรรยายพิเศษ และฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารละครเวทีเรือ
่ ง An Oak
Tree โดยทิม เคราช์ ศิลปิ นจาก
ประเทศอังกฤษ

ลําดับ
30

ภาควิชา
ศิลปการ
ละคร

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ิ ป
24 ม.ค. 55 ณ ศูนย์ศล
การละคร สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์
พฤ. 2 ก.พ. 55 ณ ห ้อง
707 อาคารบรมฯ และโรง
ิ ปการละคร
ละคร ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
ิ ป
2-4 ก.พ. 55 ณ ศูนย์ศล
การละคร สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์

31

ศิลปการ
ละคร

32

ศิลปการ
ละคร

เสวนาหลังการแสดงละคร เรือ
่ ง
"An Oak Tree"

33

ศิลปการ
ละคร

เสวนาหลังการแสดง "เทศกาล
วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย 2012" มี
การแสดง 3 ชุด "IETO", “Pichet
Klunchun and Myself” และ
“Cinématique”

9 ก.พ. - 3 มี.ค. 55 ณ
ิ ปการละคร สดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร คณะอักษรศาสตร์

34

ศิลปการ
ละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเทศกาล
ละคร "ก่อนจบ 2555" ละครเวที 4
เรือ
่ ง "วันดี คืนดี", รัก(ทะ)ลวงตา,
เรือ
่ ง(รัก)ลับของครูแคเรน และ
ผู ้หญิง "เอาอยู"่

17 ก.พ. -25 มี.ค. 55 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร คณะอักษรศาสตร์

35

ศิลปการ
ละคร

บรรยาย ซาโยนาระ โดย อ.ฮิรา
ิ โุ ระ
ตะ+อ.อิชก

15-18 มี.ค. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการบละครสดใสฯ
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

36

ศิลปการ
ละคร

เสวนาหลังการแสดงละคร คนกับ
หุน
่ ยนต์ เรือ
่ ง "ซาโยนาระ"

15-18 มี.ค. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรศาสตร์

37

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

โครงการอบรมทักษะทาง
ิ : การใช ้
คอมพิวเตอร์ให ้แก่นส
ิ ต
โปรแกรม Twitter

ศ. 17 ก.พ.55

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 3

รวม
36

ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 30
ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 13
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 40
ิ ป.ตรี 300
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 30
บุคคลภายนอก 60
ิ ป.ตรี 350
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 20
บุคคลภายนอก 10
ิ ป.ตรี100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 30
บุคคลภายนอก 20
ิ ป.ตรี 400
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก 100
ิ ป.ตรี และ
นิสต
บัณฑิตศึกษา18

112

133

425

420

184

630

18

100

กิจกรรมอืน่ ๆ ด้ านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้ านคุณธรรมจริยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุก
ระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 223 กิจกรรม
ลําดับ
1

ภาควิชา
BALAC

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ชมการแสดง แหวกม่าน ครัง้ ที่ 9
(Curtain Up!, Vol.9)

2

BALAC

ฝึ กพูดภาษาจีนกลาง 4

3

BALAC

ฝึ กพูดภาษาญีป
่ น
ุ่

4

BALAC

5

BALAC

ชมการแสดงร่วมสมัยชุด
"Therapy (After the Flood)"
ชมการแสดงเรือ
่ ง An Oak Tree

6

BALAC

ชมการแสดงในเทศกาลวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส-ไทย 2555 (La Fête
2011)

7

BALAC

8

BALAC

ประชุมเพือ
่ ปรับปรุงรายวิชาทีเ่ ปิ ด
สอนให ้กับหลักสูตรและ
แลกเปลีย
่ นความเห็นเกีย
่ วกับ
กลวิธก
ี ารสอน
โครงการพาน ้องทัวร์รอบรัว้ จามจุร ี

9

BALAC

งาน BALAC พบผู ้ปกครองและ
ิ ใหม่หลักสูตร
ปฐมนิเทศนิสต
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ประจําปี การศึกษา
2555

10

BALAC

โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

30 ก.ค. 55 - 1 ส.ค 55 ณ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

11

BALAC

โครงการเสวนาอาจารย์ทป
ี่ รึกษา

9 ส.ค. 55 12.00-16.00 น.
ณ โรงแรม Le Meridien

12

BALAC

โครงการชมละครเวทีรว่ มสมัยเรือ
่ ง
The Odd Couple (Queer
Version)

2 ก.ย. 55 / 5 ก.ย 55
16.00 - 19.00 ณ
Democrazy Theatre
Studio ซอยสะพานคู่ ถนน
พระราม 4

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ิ ป
10-11 ต.ค. 54 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรฯ
ทุกวันจันทร์เวลา 16.0017.00 น. ระหว่างวันที่ 9
ม.ค. 55 - 23 เม.ย. 55
ห ้อง 501/13 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
ทุกวันจันทร์เวลา 12.0013.00 น. ระหว่างวันที่ 9
ม.ค. 55 - 30 เม.ย. 54
ห ้อง 401/17 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
25 ม.ค. 55 เวลา 17.30 น.
และ 19.30 น.
3 ก.พ. 55 เวลา 19.30 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร คณะอักษรฯ
10 ก.พ. 55 เวลา 20.00 น.
, 21 ก.พ. 55 เวลา 20.00
น., 23 ก.พ.55 เวลา 20.00
น., 3 มี.ค.55 เวลา 20.00
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษรฯ
1 พ.ค. 55 เวลา 10.0012.00 น. ณ ห ้อง 712
อาคารบรมราชกุมารี
22 พ.ค. 55 08.00 - 14.00
น. ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
14 ก.ค. 55 07.30-16.00
ณ ห ้อง 301-302 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 83
นิสต

รวม
83

ิ ป.ตรี 25
นิสต
อาจารย์ 1

26

ิ ป.ตรี 24
นิสต
อาจารย์ 1

25

ิ ป.ตรี 68
นิสต

68

ิ ป.ตรี 68
นิสต

68

ิ ป.ตรี 68
นิสต

68

อาจารย์ 11

11

ิ 130 คน
นิสต

130

คณะกรรมการบริหาร
คณะ 2 คน,
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 5 คน,
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
ิ 95
ิ 4 คน, นิสต
นิสต
ิ
คน, ผู ้ปกครองนิสต
165 คน
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 2 คน,
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 8 คน,
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ 2 คน,
ิ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษานิสต
ิ 200 คน
2 คน, นิสต
ิ ป.ตรี 6 คน
นิสต
อาจารย์ 14 คน
บุคลากร 3 คน
ิ 100 คน
นิสต

271

214

23

100

101
ลําดับ
13

ภาควิชา
BALAC

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการแหวกม่าน ครัง้ ที่ 11
(Curtain Up!, Vol.11 )

14

BALAC

โครงการชมละครเวทีรว่ มสมัยเรือ
่ ง
บางละเมิด

15

คณะอักษร
ศาสตร์

ทําบุญ-ตักบาตร เนือ
่ งในวันคล ้าย
วันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์

16

คณะอักษร
ศาสตร์
คณะอักษร
ศาสตร์

ทําบุญคณะฯ

17

18

คณะอักษร
ศาสตร์

สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์
ประจําปี 2555 แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
กลยุทธ์ในการพัฒนา...
่ วามเป็ นเลิศทาง
-ภาควิชาสูค
วิชาการ
่ ระชาคมอาเชียนและ
-ภาควิชาสูป
นานาชาติ
่ งั คม
-ภาควิชาสูส
สัมมนาเจ ้าหน ้าทีค
่ ณะอักษร
ศาสตร์ประจําปี 2555

19

คณะอักษร
ศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพ สมศ.
รอบปี การศึกษา 2555

20

คณะอักษร
ศาสตร์

่ าสตราจารย์”
“ร ้อยปี สีศ

21

คณะอักษร
ศาสตร์

ร่วมต ้อนรับผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
และนํ าเสนอข ้อมูลคณะอักษร
ศาสตร์

22

คณะอักษร
ศาสตร์

งานเกษี ยณอายุราชการ

23

บรรณารักษ
ศาสตร์

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ห ้องสมุด
โรงเรียนหนองแซงวิทยา จ.สระบุร ี

24

บรรณารักษ
ศาสตร์

โครงการเสริมสร ้างประสบการณ์
วิชาชีพ

25

บรรณารักษ
ศาสตร์
บรรณารักษ
ศาสตร์

ิ ปริญญา
ปฐมนิเทศนิสต
มหาบัณฑิต
โครงการเสนอความก ้าวหน ้าใน
การทําวิทยานิพนธ์

27

บรรณารักษ
ศาสตร์

โครงการห ้องสมุดเพือ
่ น ้อง

28

บรรณารักษ
ศาสตร์

LIS Journal Club : Kousha, K.,
Thelwall, M., & Abdoli, M.
(2012). The role of online
videos in research
communication: A content
analysis of YouTube videos

26

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
8 ต.ค. 55 / 9 ต.ค 55 ณ
ิ ปการละคร สดใส
ศูนย์ศล
พันธุโกมล
20 ก.ย. 55 / 21 ก.ย 55
19.30 - 21.00 ณ สถาบัน
ปรีด ี พนมยงค์ ซอยทอง
หล่อ
4 ม.ค. 55 บริเวณด ้านหลัง
หอประชุมใหญ่ ระหว่าง
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ กับ
อาคารมหาวชิราวุธ
4 ม.ค. 55 บริเวณโถงอาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
19 เม.ย. 55 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

24-25 พ.ค. 55
มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.
นครราชสีมา
14 มิ.ย. 55 ระหว่างเวลา
9.30-16.00 น.ณ ห ้อง
ประชุมสํานั กคณบดี อาคาร
มหาวชิราวุธ และอาจเยีย
่ ม
ชมห ้องเรียนและ
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ศ. 15 มิ.ย. 55 ห ้อง 303
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ระหว่างเวลา 9.00-15.15 น
6 ส.ค. 55 เวลา 13.00 น.
ณ ห ้องประชุมศ.สุทธิลก
ั ษณ์
้ M อาคารมหา
อําพันวงศ์ ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
ศ. 21 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา
14.00-17.00 น. ณ ห ้อง
111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
ก.พ.-เม.ย. 55 อ.หนองแซง
จังหวัดสระบุร ี
เม.ย.-พ.ค.55 ห ้องสมุดใน
จุฬาฯ 2 แห่ง ห ้องสมุด
หน่วยงานภายนอก 2 แห่ง
14 พ.ค.55 เวลา 9.0012.00
17 ส.ค. 55 เวลา 13.0016.00 น. ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
18-19 ส.ค. 55 โรงเรียนวัด
นาบุญ จ.สระบุร ี
7 ก.ย. 55 เวลา 13:00 14:00 น. ห ้อง 302 อาคาร
บรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 100 คน
นิสต

รวม
100

ิ 100 คน
นิสต

100

ิ 80
นิสต
อาจารย์ 65
บุคลากร 45
บุคคลภายนอก 30
ศิษย์เก่า 5
อาจารย์ 38
บุคลากร 12
121

225

50
121

93

93

N/A

0

อาจารย์ 40
ศิษย์เก่า 160

200

อาจารย์คณะฯ 11
ผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย 6

17

N/A

0

ิ ป.ตรี 12
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.ตรี 7 คน
นิสต

18

ิ ปโท 4
นิสต
อาจารย์ 7
ิ ป.โท 9
นิสต
อาจารย์ 2

11

ิ ป.ตรี 47
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 156
อาจารย์ 4

206

7

16

4

102
ลําดับ

ภาควิชา

29

บรรณารักษ
ศาสตร์

30

บรรณารักษ
ศาสตร์

31

ประวัตศ
ิ าสตร์

32

ประวัตศ
ิ าสตร์

33

ประวัตศ
ิ าสตร์

34

ประวัตศ
ิ าสตร์

35

ประวัตศ
ิ าสตร์

36

ประวัตศ
ิ าสตร์

37

ประวัตศ
ิ าสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
cited in academic publications.
Journal of American Society
for Information Science and
Technology (JASIST), 63(9):
1710-1727. DOI:
10.1002/asi.22717
LIS Journal Club : Brandtzæg,
P. B. (2012), Social
Networking Sites: Their Users
and Social
Implications — A Longitudinal
Study. Journal of ComputerMediated
Communication, 17: 467–488.
doi: 10.1111/j.10836101.2012.01580.x
LIS Journal Club : งานวิจัยที่
นํ าเสนอในการประชุมทางวิชาการ
ด ้านพฤติกรรม
สารสนเทศ ISIC2012: The
Information Behaviour
Conference
(http://www.slis.keio.ac.jp/isic
2012/) ทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
โครงการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารวิจัยเพือ
่
สัมมนาประวัตศ
ิ าสตร์ จ.ปราจีนบุร ี
และจ.นครนายก

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

14 ก.ย. 55 เวลา 13:00 14:00 น. ห ้อง 302 อาคาร
บรมราชกุมารี

อาจารย์ 3
ิ 2
นิสต

5

28 ก.ย. 55 เวลา 13:00 14:00 น. ห ้อง 302 อาคาร
บรมราชกุมารี

ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 3

20

23-25 ธ.ค. 54

15

สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ
"ทัศนาธิปไตย: ความเปลีย
่ นแปลง
ของการมองในสยาม ตัง้ แต่กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 19" โดย
คุณสิงห์ สุวรรณกิจ (Ph.D.
Fellow, Department of History,
University of Copenhagen)
บรรยายพิเศษ หัวข ้อ
Environmental History:'The
History of Forestry in
Southeast Asia in Regional and
Global Context' โดย Professor
Gregory Barton (Australian
National University) และ
Dr.Brett Bennett(University of
Western Sydney)
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "วิธ ี
จัดการความตาย ในกรุงเทพฯ
พ.ศ.2430-2450" โดย
Mr.Quentin Pearson (Ph.D.
Candidate, Department of
History, Cornell University
โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
โบราณคดีและโบราณสถานฯ วิชา
2204365
โครงการทัศนศึกษาจังหวัด
เพชรบุร-ี ราชบุร ี

26 ธ.ค. 54

ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
TA (ป.โทปี 2) 1
อาจารย์ 3
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 7

โครงการสัมมนาเพือ
่ วางแผน
พัฒนาภาควิชาและหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี โท เอก และการเรียน
การสอนวิชาอารยธรรม ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ ปี งบประมาณ 2555

28-29 พ.ค. 55 เวลา 8.0016.00 น. ห ้อง 705 อาคาร
บรมราชกุมารี

เวลา 13.00-16.00 น.

รวม

37

ณ ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

บุคคลภายนอก 18

27 ธ.ค. 54
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห ้อง 601/7 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 3

18

13 ก.พ. 55
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.โท 13
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 5

29

17-19 ก.พ. 55

ิ 8
นิสต
อาจารย์ 1
เจ ้าหน ้าที่ 1
ิ 69
นิสต
อาจารย์ 2
เจ ้าหน ้าที่ 1
อาจารย์ 9

10

11-12 ก.พ. 55 เลือ
่ นไป
10-11 มี.ค.55

72

9

103
ลําดับ
38

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ ภาคต ้น 2555

39

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิต หัวข ้อ การเติมโต
ของคนเดือนตุลาคม:อํานาจและ
ความขัดแย ้งของอดีตนั กกิจกรรม
ปี กซ ้ายในการเมืองไทยสมัยใหม่

40

ประวัตศ
ิ าสตร์

41

ประวัตศ
ิ าสตร์

42

ประวัตศ
ิ าสตร์

43

ประวัตศ
ิ าสตร์

44

ประวัตศ
ิ าสตร์

45

ปรัชญา

สัมมนาบัณฑิต หัวข ้อ ตํารวจใน
พม่าสมัยอาณานิคม ค.ศ.18861938 โดย อ.ลลิตา หิงคานนท์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "ชล
กร: ประวัตศ
ิ าสตร์สงั คมว่าด ้วย
ความรู ้ของการจัดการนํ้ าสมัยใหม่
ในประเทศไทย" โดย อ.ดร.จักร
กริช สังขมณีคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "การ
จัดกิจการสาธารณะในเมืองกรุง
เทพระหว่างทศวรรษ2420-2470:
การตัดถนน การจัดเขตสุขาภิบาล
และการสาธารณสุข" โดย อ.ดร.
นิภาพร รัชตพัฒนากุล คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการทัศนศึกษาสถานทีส
่ ําคัญ
ทางประวัตศ
ิ าสตร์ รายวิชา
2204201 ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยก่อน
สมัยใหม่
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ
"Momotheism กับโครงสร ้าง
ความคิดตะวันตก (อาณาบริเวณ
ศึกษา?)" โดย รศ.ธเนศ วงศ์ยาน
นาวา คณะรัฐศาสตร์ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์สาขา
ปรัชญาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาค
ปลาย ปี 2554

46

ปรัชญา

โครงการติดตามความก ้าวหน ้าการ
ทําวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปี
2554

ศ. 9 มี.ค. 55 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี

47

ปรัชญา

โครงการเสวนาปรัชญา หัวข ้อ
"ความขัดแย ้ง อัตลักษณ์และการ
เคารพยอมรับ"

48

ปรัชญา

49

ปรัชญา

โครงการเสวนาปรัชญา หัวข ้อ
"เนือ
้ หาเชิงมโนทัศน์และบทบาท
ของการให ้เหตุผลต่อการกระทํา"
(Conceptual Content and Its
Rational Role)
จัดงานอาจารยบูชา ปรัชญา 41 ปี

ศ. 16 มี.ค. 55 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
401/17 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร
ศ. 23 มี.ค. 55 เวลา 13.0016.00 ณ ห ้อง708 อาคาร
บรมราชกุมารี

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
2, 16, 23 ก.ค.55
6, 20 ส.ค.55 เวลา 13.0016.00 น. ห ้อง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี
2 ก.ค.55 708 อาคารบรมฯ

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
(ดูทก
ี่ จิ กรรมแต่ละ
วัน)

รวม
0

ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 10
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 8

33

16 ก.ค. 55 ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 0
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 6

24

23 ก.ค. 55 ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 14
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 5

25

อา. 29 ก.ค. 55 จ.
สุพรรณบุร ี

ิ .ป ตรี 39 อ. 2
นิสต
เจ ้าหน ้าที่ 1

42

6 ส.ค. 55 ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.โท 13
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 1

20

ศ. 2 มี.ค. 55 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก4
ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก4
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อาจารย์ 11
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 11

24

ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 17
บุคคลภายนอก 27

58

2 ก.ค.55 708 อาคารบรมฯ

ศ. 27 ก.ค. 55 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

29

24

34

34

104
ลําดับ
50

ภาควิชา
ปรัชญา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการติดตามความก ้าวหน ้าการ
ทําวิทยานิพนธ์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ศ. 10 ส.ค. 55 เวลา 12.3016.00 น. ห ้อง 708 อาคาร
บรมฯ

51

ปรัชญา

โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศ. 17 ส.ค. 55 เวลา 12.3016.00 น. ห ้อง 708 อาคาร
บรมฯ

52

ปรัชญา

"ประสบการณ์การวิจัยทีป
่ ระเทศ
กรีซ"

ศ. 24 ส.ค. 55 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
708 อาคารบรมฯ

53

ปรัชญา

"Philosophy for the Recovery
from the Aftermath of 3.11
Disaster "

ศ. 31 ส.ค. 55 เวลา 13.0016.00 ณ ห ้อง708 อาคาร
บรมฯ

54

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

วันที่ 14 ต.ค. 54

55

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

GAT Tutoring for Flood Victims
(ร่วมกับศิษย์เก่าในการจัด
โครงการ)
ลีลาศโบราณในลานอักษร

56

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

อบรมภาษาละตินขัน
้ พืน
้ ฐาน

57

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ปฐมนิเทศก่อนฝึ กงาน

58

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ปั จฉิมนิเทศคณะอักษรศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2554

59

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

พาพีน
่ ้องท่องสยามราตรี

60

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

ธารนํ้ าใจอักษร ปี 2555
พิธก
ี ตเวทิตาผู ้มีอป
ุ การคุณด ้าน
ทุนการศึกษา คณะอักษรศาสตร์

15 มี.ค. 55 เวลา 13.00–
16.00 น. ห ้อง 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

62

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

กินข ้าวกับเพือ
่ นในเดือนแห่งความ
รัก และงาน “ฉลองให ้อาจารย์
สดใส กินข ้าวมือ
้ ใหญ่กบ
ั พีน
่ ้อง"

63

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

การรณรงค์เกีย
่ วกับการสอบ

61

ภาคการศึกษาปลาย 4 พ.ย.
54 - 27 ม.ค. 55 ห ้องชมรม
้ M1
นาฏศิลป์ ไทย (151) ชัน
้ ล่าง อาคาร
และห ้องโถงชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
ภาคการศึกษาปลาย 4 พ.ย.
54 - 27 ม.ค. 55 ห ้อง
501/7 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร
วันที่ 18 ม.ค. 55 เวลา
13.00–14.00 น. และเวลา
16.00–17.00 น.
ห ้อง 401/17 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
2 มี.ค. 55 ห ้อง 205
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และ
บริเวณสนามหญ ้าระหว่าง
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และ
อาคารมหาวชิราวุธ เวลา
13.00–19.00 น.
17 มี.ค. 55 ณ พิพธิ ภัณฑ์
ช ้างเอราวัณและเมืองโบราณ
จ.สมุทรปราการ
วันที่ 8 มี.ค. 55

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 4
ป.โท 2
ป.เอก 5
บุคคลภายนอก 1
อาจารย์ 9
ป.ตรี 1
ป.โท 8
ป.เอก 2
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 3
บุคคลภายนอก 129

รวม
12

24

26

26

129

0

ิ ปั จจุบน
นิสต
ั และ
ศิษย์เก่า จํานวน 20
คน

20

ิ ปี 4 63
นิสต
อาจารย์ 3 คน
บุคลากร 3 คน

69

ิ ปี 4 248
นิสต
อาจารย์ 4 คน
บุคลากร 3 คน
บุคคลภายนอก 4
คน

259

ิ 5
นิสต
อาจารย์ 1
ศิษย์เก่า
N/A

6

67

18 ก.พ. 55 ณ โรงอาหาร
รวมคณะอักษรศาสตร์

ิ ป.ตรี 40 คน
นิสต
อาจารย์ 10 คน
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 3 คน
ผู ้ให ้ทุน 11 คน
อาจารย์ 20 คน
ศิษย์เก่า 50 คน

เม.ย.-55

N/A

0

70

1430

105
ลําดับ
64

ภาควิชา
ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
อักษรใหม่ใจอาสา (รวม 5 ครัง้ )

65

66
67
68
69

ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต

70

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

71

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

72

ิ ใหม่คณะ
งานพบผู ้ปกครองนิสต
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ชมอักษร)
ิ
สัมมนากลางปี คณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ ประจําปี การศึกษา
2553
จดหมายข่าวรายสัปดาห์รําแพน
ภาคปลาย ปี การศึกษา 2554
่ อ
ส่งต่อหนั งสือสูม
ื น ้องผู ้ประสบ
อุทกภัย ส่งต่อนํ้ าใจไปกับอักษรฯ
จุฬาฯ

73

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

บายเนียร์ ประจําปี การศึกษา 2554

74

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

รับน ้องอักษรฯ (ชงโคแรกบานบน
ลานจามจุร)ี ประจําปี การศึกษา
2555

75

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

จดหมายข่าว "รําแพน" Rampan
Arts Letter
ตักบาตรร่วมกันในวันเปิ ดเทอม
(Let's Make a Marit Together)
หนั งสือรับน ้อง "กล ้าชงโค" ปี
การศึกษา 2555 (Arts Guide
Book)
วันไหว ้ครู ปี การศึกษา 2555

76
77
78
79
80
81

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

82

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

83

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

ิ
เลือกตัง้ ซ่อมคณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ประจําปี
การศึกษา 2555
สายรหัส สานสัมพันธ์พน
ี่ ้อง
ภูมศ
ิ าสตร์รักโลก (GEOG Go
Green) เก็บขยะมูลฝอยทางนํ้ า ถ.
จอมทอง
โครงงานเขียนกันเถิด จะเกิดผล
(Sara's New Born Writer
Project)
โครงงานสวนอักษร (Arts'
Garden of Ideas)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
1. 24 พ.ค. 55 ณ บ ้าน
ราชาวดี และวัดปรมัยยิกา
วาส
2. 25 พ.ค. 55 ณ อุทธยาน
การเรียนรู ้พันท ้ายนรสิงห์
และหมูบ
่ ้านเบญจรงค์ดอน
ไก่ด ี
3. 30 พ.ค. 55 ณ บ ้านราช
วิถ ี และพระทีน
่ ั่ งวิมานเมฆ
4. 31 พ.ค. 55 ณ บ ้าน
คนชราบางแค 2 และวัด
ปากนํ้ า,วัดอัปษรสวรรค์
5. 1 มิ.ย. 55 ณ คนพิการ
พระประแดงฯ และ ป้ อมพระ
จุลจอม
27 พ.ค. 55 เวลา 9.0012.00 ห ้อง 503 อาคารบรม
ราชกุมารี
5-6 ต.ต. 53 ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
ภาคปลาย ปี การศึกษา
2554
21 ม.ค. 55 ณ โรงเรียนบ ้าน
หนองเพรางาย อ.ไทรน ้อย
โรงเรียนวัดรวบ อ.บางกรวย
และ โรงเรียนบ ้านดอน
ตะลุมพุก อ.บางใหญ่ จ.
นนทบุร ี
2 มี.ค. 55 13.00-19.00
ห ้อง 205 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์และ และที่
โรงแรมใบหยก
27 - 29 พ.ค. 55 ณ อาคาร
บรมราชกุมารี อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ ลานหน ้าอาคาร
มหาวชิราวุธและอาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 55
5-มิ.ย.-55

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 77 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
บุคลากร 2 คน
ิ 59 คน
นิสต
อาจารย์ 2 คน
บุคลากร 2 คน

รวม
80

ิ 80 คน
นิสต
อาจารย์ 3 คน
บุคลากร 4 คน
ิ 82 คน
นิสต
อาจารย์ 2 คน
บุคลากร 4 คน
ิ 103 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
บุคลากร 5 คน
บุคคลภายนอก 250
คน

87

ิ 35 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
บุคลากร 3 คน

63

88

109

250

39

0

ิ 20 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
บุคลากร 1 คน
บุคคลภายนอก

22

้ ปี ท ี่ 4
ิ ชัน
นิสต
329 คน

329

ิ ปี 1 320 คน
นิสต
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 75 คน
อาจารย์ 3 คน
บุคคลภายนอก 10 คน
ศิษย์เก่าเข ้าร่วม 10 คน
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 10
ผู ้ส่งผลงาน 2
ผู ้เข ้าร่วมงาน 68 คน

408

12
68

12 พ.ค.-8 มิ.ย. 55

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 8
ผู ้รับหนั งสือ 400

408

14 มิ.ย. 55 ห ้อง 201
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
21 มิ.ย. 55 ณ โถง อาคาร
มหาจักรีฯ

ผู ้เข ้าร่วมงาน 251
คน
กกต. 10 คน
ผู ้มาใช ้สิทธิ์ 400 คน

251

23 พ.ค. - 29 มิ.ย. 55

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 2
ผู ้รับหนั งสือ 655
ผู ้เข ้าร่วมงาน 68 คน

657

4 ก.ค. - 30 ก.ย. 55

ิ ปฏิบัตงิ าน 6
นิสต
ิ ร่วมประกวด 20
นิสต

26

6 ก.ค. - 30 ก.ย. 55

ิ ปฏิบัตงิ าน 6
นิสต
ิ ร่วมกิจกรรม 5
นิสต

11

30-มิ.ย.-55

410

68

106
ภาควิชา
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงงานเปิ ดชมรมภาษาสเปน
(Spanish Club Grand Opening)
โครงการห ้องสมุดเพือ
่ น ้อง

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
6 ก.ค. 55 ห ้อง 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
กรกฎาคม-สิงหาคม 2555
โรงเรียนวัดนาบุญ จ.สระบุร ี

86

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

2-4 ส.ค. 55 อ.แก่งคอย จ.
สระบุร ี

87

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

โครงงานค่ายอักษรฯ จุดไฟปั ญญา
พรรษาห ้องสมุด (New Library
for Kids)
โครงการเทศกาลกีฬาอักษร
ศาสตร์ (Arts Sports Festival)
โครงการแรกพบชมรมภาษาญีป
่ น
ุ่
(First Meeting Japanese Club)
โครงงานสะพายกล ้องชมกรุง
(Photographer's trip: Phra
Nakhon)
สัปดาห์อาเซียน (ASEAN Week)

ลําดับ
84
85

88
89
90
91
92

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

93

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.
นิสต

94

ฝ่ ายกิจการ
ิ /ก.อศ.นิสต
ชมรมญีป
่ น
ุ่
ฝ่ ายกิจการ
ิ ร่วมกับ
นิสต
ศูนย์บริการ
วิชาการ คณะ
อักษรศาสตร์
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

95

96
97

โครงงานสานสัมพันธ์ห ้าหมอ
(Five Fac. Fest.)
โครงงาน แลวัดชมวังเหมือน "เมือ
่
ครัง้ บ ้านเมืองดี"
สวัสดิการและการประชุม
ิ อักษรศาสตร์
คณะกรรมการนิสต
(Goz's Meeting Supports)
โครงงานประกวดร ้องเพลงญีป
่ น
ุ่
ประจําปี การศึกษา 2555
โครงการ “มิตรภาพไร ้พรมแดน”

โครงการเสวนาและอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารว่าด ้วยเรือ
่ งเกีย
่ วกับ
เว็บไซต์
การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) ของภาควิชา
นิเทศวิชาเอก-โท ประจําปี
ิ ระดับ
การศึกษา 2554 ให ้แก่นส
ิ ต
้ ปี ท ี่ 1
ปริญญาบัณฑิต ชัน
้ จงการดําเนินการ
การประชุมชีแ
ด ้านการรับสมัครเข ้าศึกษาการส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และการ
สนั บสนุนทุน
ิ ใหม่อักษร
งานปฐมนิเทศนิสต
ศาสตร์

6 -23 ส.ค. 55
10-ส.ค.-55

รวม
80
206

63

177

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 20
ผู ้ร่วมงาน 70
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 4
ผู ้ร่วมงาน 10

90

ผู ้ร่วมงาน 444

444

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 29
ิ ปี 1 84 คน
นิสต
ิ 50
นิสต

113

กอ.ศ. 40

40

24 ส.ค. 55 ห ้อง 303
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 20
ผู ้ร่วมงาน 80

100

พฤ. 19 ม.ค. 55 เวลา
13.00–15.00 น.ณ ห ้อง
สรรพศาสตร์สโมสร เวลา
15.00–17.00 น. หน ้า
อาคารบรมราชกุมารี
23 มี.ค. 55 ห ้อง 711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ผ ้เข ้าอบรม
ชาวต่างชาติ 60
ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 6

96

อาจารย์ 4
เจ ้าหน ้าที่ 22

26

26 ก.ค. 55 ห ้อง 711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
9 มี.ค. 55 เวลา 13.0015.00 น.

อาจารย์ 6
เจ ้าหน ้าที่ 21
ิ ป.ตรี 300
นิสต

27

4 เม.ย.55 เวลา 13.30 น.
ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

อาจารย์ 11
เจ ้าหน ้ที่ 12

23

21 พ.ค .55 เวลา 8.0012.00 น.ห ้อง 503 อาคาร
บรมราชกุมารี
7-10 ก.พ.55 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร จุฬาฯ

ิ ป.ตรี 321
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 6
อาจารย์ 50
ิ ป.ตรี 30
นิสต
บุคคลภายนอก 40
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ต่างชาติ 5
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 20

348

ิ ป.ตรี 150
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 5

159

11-ส.ค.-55
14-17 ส.ค. 55 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
25-ส.ค.-55
27-29 ส.ค. 55
พระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม
25 พ.ค. - 30 ก.ย. 55

98

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ฝ่ ายวิชาการ

99

ฝ่ ายวิชาการ

100

ฝ่ ายวิชาการ

101

ฝ่ ายวิรัชกิจ

สัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน-ไทย

102

ฝ่ ายวิรัชกิจ
คณะอักษร
ศาสตร์ ร่วมกับ
สถานทูต
สาธารณรัฐ
โปแลนด์
ฝ่ ายวิรัชกิจ

จัดงาน “Two Cultural Weeks of
Art and Poetry” เพือ
่ เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 40 ปี แห่งความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์

6-20 ก.ค. 55 ณ สรรพ
ศาสตร์สโมสร อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

จัดบรรยายพิเศษเรือ
่ ง ทุนก.พ. ทุน
ฟูลไบรท์ และทุนออสเตรเลีย

10 ส.ค.55 ณ ห ้อง 301
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

103

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ เอกสเปน 15
นิสต
คน ผู ้ร่วมงาน 65 คน
ิ ป.ตรี 47
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 156
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน 21
อาจารย์ 1
นั กเรียน 41
ผู ้ร่วมงาน 177

14

50

300

120

90

107
ลําดับ
104
105
106
107
108
109
110

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันตก/
โปรตุเกส
ภาษา
ตะวันตก/
โปรตุเกส
ภาษา
ตะวันตก/
โปรตุเกส
ภาษา
ตะวันตก/
โปรตุเกส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ิ
โครงการพัฒนาวิชาการนิสต
สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ทัศน
ศึกษาชุมชนโปรตุเกส
โครงการบรรยายพิเศษ "ดนตรีกบ
ั
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมโปรตุเกส
และบราซิล"
งานสัปดาห์ภาษาโปรตุเกส

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
25-ก.พ.-55
22 ส.ค. 55 ห ้อง 501/29
อาคารมหาจักรีฯ

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 20
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลทีส
่ นใจ 7
ิ 30
นิสต
อาจารย์ 1

รวม
33

105

โครงการบรรยายพิเศษ "โอกาส
ทางการศึกษาในประเทศโปรตุเกส
และบราซิล"
โครงการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์จริง
"Feu vert"
ิ ร่วมงานกับ
โครงการสนั บสนุนนิสต
หน่วยงานภายนอก

5 ก.ย. 55 ห ้อง 501/29
อาคารมหาจักรีฯ

ิ ป.ตรี 35
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 60
ิ 30
นิสต
อาจารย์ 1

1 ธ.ค.54-4 พ.ค.55

ิ ป.ตรี 45
นิสต

45

4 ก.พ. 55 สมาคมฝรั่งเศส
สาทรใต ้

ิ ป.ตรี 35
นิสต
อาจารย์ 1

36

โครงการฝรั่งเศส 24 ชม. (ทบทวน
เสริมทักษะ ฟั ง พูด อ่าน เขียน
โดยสอน 12 ครัง้ ๆ ละ 2 ชม. รวม
24 ชม.)
ฝรั่งเศสเมืองจันทน์

อ. 24 เม.ย., 1,8,15,22,29
พ.ค. 55
พฤ. 26 เม.ย.,
3,10,17,24,31 พ.ค. 55
9-10 มิ.ย. 55

ิ ป.ตรี 15
นิสต
อาจารย์ 2

17

30

งานเสวนา “เรียนฝรั่งเศสมาสามปี
ทิง้ ทัง้ ที… ก็น่าเสียดาย” เพือ
่
ิ ใหม่ในการ
สร ้างแรงจูงใจแก่นส
ิ ต
เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อไปใน
ระดับอุดมศึกษา
เสวนาวรรณกรรมฝรั่งเศส “รุสโซ
2012: ความรู ้ ความรัก และเงิน”
เพือ
่ รําลึก 300 ปี ชาตกาลของ
Jean-Jacques Rousseau นั กคิด
นั กเขียนคนสําคัญในยุค “แสง
สว่างทางปั ญญา” ของ
คริสต์ศตวรรษที่ 18 สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส
การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง “ธรรม
ทัศนาและปั ญหาการแปลใน ‘กาลี
เศียรขาด’ ของ มาร์เกอริต ยูร ์
เซอนาร์”

จ. 11 มิ.ย. 55 เวลา 16.00
น. ณ ห ้อง 105 อาคารมหา
วชิราวุธ

อาจารย์ 8
ป.ตรี 15
จนท.2
ิ ต่างชาติ 5
นิสต
ิ 52
นิสต
อาจารย์ 7

25 มิ.ย. 55 16.30-18.30
น. ห ้อง 302 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ 41
นิสต
อาจารย์ 6

47

21 ส.ค. 55 เวลา 12.0014.00 น. อาคารบรมราช
กุมารี

45

21

27 ส.ค. 55 - 31 ส.ค. 55

111

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

112

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

113

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

114

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

115

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

โครงการประชุมเสนอผลงาน
วิชาการ ระดับปริญญาตรี "ภาษา
และวรรณกรรมฝรั่งเศส"

25 ส.ค. 55 เวลา 9.0016.00 น. ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

116

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

โครงการกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประกอบการศึกษา

15 ก.พ. 55 ห ้อง 707
อาคารบรมฯ

โครงการค่ายภาษาเยอรมัน

9-11 มี.ค.55 หาดเจ ้า
สําราญ จ.เพชรบุร ี

ิ ป.ตรี 31
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 1
ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
 มีศษ
ิ
นิสต
อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่
ิ ป.ตรี
นิสต
อาจารย์

การบรรยายและสาธิตในหัวข ้อ
"การเต ้นรําพืน
้ เมืองของประเทศ
คิวบา"

พฤ. 8 มี.ค. 55 เวลา 9.00 12.00 น./คณะอักษรศาสตร์

ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 1

117
118

31

31

59

41

0

0

108
ลําดับ
119

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

120

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

121

ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน

122

ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

123
124
125
126

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
งานนิทรรศการ “สูโ่ ลกลาติน
อเมริกา” เพือ
่ เสริมกิจกรรมการ
ิ ทีเ่ รียน
เรียนการสอนให ้แก่นส
ิ ต
ภาษาสเปนของคณะฯ (ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูตของกลุม
่
ประเทศลาตินอเมริกา 7 ประเทศ
คือ เปรู เม็กซิโก คิวบา ชิล ี
อาร์เจนตินา ปานามา และบราซิล)
เยีย
่ มชมศาลอาญากรุงเทพใต ้เพือ
่
รับทราบข ้อมูลเกีย
่ วกับขอบเขต
การทํางานของศาลในระบบงาน
ยุตธิ รรม
จัดนิทรรศการประวัตศ
ิ าสตร์ “The
Siamese Pavilion at the Turin
Expo 1911” เนือ
่ งในวาระฉลอง
ครบรอบ 150 ปี การรวมประเทศ
อิตาลี โดยใช ้ข ้อมูลวิจัยในการจัด
นิทรรศการ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
6 – 10 ส.ค. 55

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 60
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 30

รวม
100

พฤ. 16 ส.ค. 55 เวลา
14.00 - 15.30 น.

ิ ป.ตรี 12
นิสต

12

18 ต.ค. – 18 พ.ย. 54 / ณ
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

โครงการค่ายภาษาอิตาเลียน

11-12 ก.พ. 55 ณ โรงเรียน
นายร ้อย จปร.นครนายก

ิ พอเพียง
โครงการพัฒนานิสต
เรียนรู ้จากชุมชนต ้นแบบ

26 ส.ค. 55 อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
ิ ในสังกัด
พบนิสต

ม.ค. - ก.ย. 55

ิ ป.ตรี 500
นิสต
ิ ป.โท 120
นิสต
ิ ป.เอก 25
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก
2,671
ิ 50
นิสต
อาจารย์ 3
เจ ้าหน ้าที่ 1
ิ ป.ตรี 12
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 4

ประกวดร ้องเพลงและเต ้นเพลง
เกาหลี

17 ก.พ. 55 ณ 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

เทศกาลเกาหลี ครัง้ ที่ 2

23 ส.ค 55
9.00-17.00 น. ณ ห ้อง
้ 9 อาคารมหาจักรีส ิ
901 ชัน
รินธร
สัปดาห์ละ 6 รอบ
้ 8 อาคาร
อ. 6.45-8.00 ชัน
บรมราชกุมารี
้ ลอย
จ, อ. 12.00-13.00 ชัน
อาคารมหาจักรี
จ. อ. พฤ. 17.20-18.00 ใต ้
อาคารจามจุร ี 3
21 มิ.ย. 55
12.00-13.00 น.
ณ อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
4 ส.ค. 55 เวลา 7.0018.00 น. เมืองพัทยา จ.
ชลบุร ี
28 ส.ค. 55
13.00-16.00 น. ห ้อง 404
อาคารบรมราชกุมารี
4 ก.ย. 55
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
404 อาคารบรมราชกุมารี
20 ก.ย. 55
12.00-13.00 น.
ณ อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
อ. 7 ก.พ. 55 ห ้อง 403
อาคารบรมฯ

127

ภาษา
ตะวันออก/จีน

ออกกําลังด ้วยการฝึ กรํามวยและ
่ ซี
กายบริหารเต ้าเต๋อซิน

128

ภาษา
ตะวันออก/จีน

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง "เฉลิม
ฉลองเทศกาลกวนอู่ "

129

ภาษา
ตะวันออก/จีน

130

ภาษา
ตะวันออก/จีน

โครงการทัศนอุทยานสามก๊กยล
อเนกกุศลศาลาสัมผัสกลิน
่ อายส
ถาปั ตย์ จีน-ไทย
โครงการบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง"จาก
อักษรศาสตร์สม
ู่ หานครนิวยอร์ก"

131

ภาษา
ตะวันออก/จีน

132

ภาษา
ตะวันออก/จีน

133

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงการบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง"การ
สืบค ้นข ้อมูลเพือ
่ การวิจัยด ้านจีน
ศึกษา"
กิจกรรมเทศกาลไหว ้พระจันทร์
โครงการบรรยายพิเศษและประชุม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง "Cool Japan"

ิ ป.ตรี 70
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 20
ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 10
ศิษย์เก่าเข ้าร่วม 10
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
เจ ้าหน ้าที่ 2
อาจารย์ 10

3,335

54

20

44

92

215

27

ิ ป.ตรี 67 ,
นิสต
อาจารย์ 15

82

ิ ป.ตรี 40 ,
นิสต
อาจารย์ 8

48

ิ ป.ตรี 52 , โท
นิสต
7 , อาจารย์ 1

60

ิ ป.ตรี 55 , โท
นิสต
7 เอก 1, อาจารย์ 2
, บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี 48 ,
นิสต
อาจารย์ 15

67

ิ ป.ตรี ป.โท 62
นิสต
ิ วาเซดะ 18
นิสต

80

63

109
ลําดับ
134

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

135

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

136
137
138

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
โครงการเสริมศักยภาพการผลิต
8-9 ก.พ. 55
ผลงานวิชาการของคณาจารย์
สาขาญีป
่ น
ุ่ ภาควิชาภาษา
ตะวันออก (Dr.Katsumi Kakazu
มาสอนรายวิชา 2223751 เอกัต
ศึกษา ภาคปลาย 54 หลักสูตร
อ.ม.ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ)
โครงการฝึ กเขียนพูก
่ น
ั ญีป
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 1 13 ก.พ. 55 ณ 511 อาคาร
บรมฯ

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 5

รวม
30

ิ ป.ตรี 45
นิสต

45

โครงการฝึ กเขียนพูก
่ น
ั ญีป
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 2

17 ก.พ. 55 ณ 504 อาคาร
บรมฯ

ิ ป.ตรี 33
นิสต

33

ิ วิชาเอก
โครงการนิเทศนิสต
ภาษาญีป
่ น
ุ่

18 ก.พ. 55 ห ้อง 301-302
อาคารมหาจักรีฯ

94

กิจกรรมแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต ้นซัน
(San) ผ่านระบบ CU
Telepresence ซึง่ ร่วมมือกับ
เทศบาลเมืองโทะกุโนะฌิมะ
การบรรยายพิเศษวรรณคดีญป
ี่ น
ุ่

28 มิ.ย. 55 เวลา 8-11 น.
ณ ห ้อง 709 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

ิ ป.ตรี 90
นิสต
อาจารย์ 3
เจ ้าหน ้าที่ 1
ิ ป.ตรี 36
นิสต
อาจารย์ 3

ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 12
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 3
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 7
มีศษ
ิ 30
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลทีส
่ นใจ
ิ 14
นิสต
อาจารย์ 1

51

10 มี.ค. 55 จ.ลพบุร ี จ.
พระนครศรีอยุธยา

ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 2

23

ป.โท 26 มี.ค. 55 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง 707
ป.เอก 19 มี.ค. 55 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
21 มิ.ย. 55 ห ้อง
้ 9 อาคาร
อเนกประสงค์ ชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์ 10

70

ิ ป.ตรี โท เอก
นิสต
และศิษย์เก่า 130
อาจารย์-บุคลากร
20
ิ และ
อาจารย์ นิสต
ศิษย์เก่า รวม 150 คน

150

139

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

140

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

การบรรยายพิเศษวรรณคดีญป
ี่ น
ุ่

12 ก.ย.55
9.00-12.00 น. ณ ห ้อง 304
อาคารจักรีสริ น
ิ ธร

141

ภาษาไทย

จัดงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุ
ชิตชิโนรส” ประจําปี ๒๕๕๔

วันที่ 24-25 ธ.ค. 55 ณ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม

142

ภาษาไทย

26-ก.พ.-55

143

ภาษาไทย

144

ภาษาไทย

ิ ไปทัศนาทีอ
โครงการนํ านิสต
่ ําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
รายวิชา 2201274 พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล ้า
นภาลัย
ิ ไปศึกษา
โครงการนํ านิสต
โบราณสถานจารึกภาษาเขมรที่
เกีย
่ วข ้องกับภาษาไทย (รายวิชา
2201326 วิชากาษาเขมรที่
สัมพันธ์กบ
ั ภาษาไทย)
โครงการสรรพ์วท
ิ ยาประจําภาค
ปลาย 2554 (เสนอความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์)

145

ภาษาไทย

โครงการไหว ้ครูประจําปี 2555
ภาควิชาภาษาไทย

146

ภาษาไทย

"รฦกคุณอาจริยา ชลดา-จิราภรณ์"
เพือ
่ แสดงมุทต
ิ าจิตแก่รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ และอาจารย์จริ าภรณ์ ภัทรา
ภานุภัทร

8 ส.ค.55
9.00-12.00 น. ณ อาคาร
บรมราชกุมารี

พฤ. 9 ส.ค. 55 ณ ห ้อง 111
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

39

77

45

15

150

110
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการทัศนศึกษา เพชรบุร ี
นครปฐม รายวิชา 2201472 พระ
ราชนิพนธ์
โครงการสรรพ์วท
ิ ยาประจําภาคต ้น
2555 (เสนอความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์)
โครงการทัศนศึกษาตามรอยนิราศ
สุนทรภู่
โครงการทัศนศึกษา พระราชวัง
พญาไท รายวิชา 2201472 พระ
ราชนิพนธ์
โครงการสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั

ลําดับ
147

ภาควิชา
ภาษาไทย

148

ภาษาไทย

149

ภาษาไทย

150

ภาษาไทย

151

ภาษาไทย

152

ภาษาไทย

153

ภาษาศาสตร์

154

ภาษาศาสตร์

155

ภาษาศาสตร์

156

ภาษาศาสตร์

157

ภาษาอังกฤษ

158

ภาษาอังกฤษ

159

ภาษาอังกฤษ

160

ภาษาอังกฤษ

โครงการแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมกับ
นั กศึกษาอินโดนีเซีย

161

ภาษาอังกฤษ

ร่วมถวายสังฆทาน ในโอกาส
ครบรอบวันคล ้ายวันถึงแก่
อนิจกรรมครบ 100 ปี ของ
ศาสตราจารย์ ท่านผู ้หญิงนพคุณ
ทองใหญ่ ณ อยุธยา

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
11-ส.ค.-55

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 2
ิ 23
นิสต

รวม
25

16 ส.ค. 55 ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 70
อาจารย์ 2
ิ 20
นิสต
อาจารย์ 1
ิ 30
นิสต
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 20
มีศษ
ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 10
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 400

120

18-ส.ค.-55
31-ส.ค.-55
20 ก.ย. 2555 เวลา 16.0018.30 น. ห ้องโถงกลาง
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

โครงการสนทนาวิชาการเพือ
่ น
บัณฑิตศึกษาภาคต ้น ปี การศึกษา
2555
ประชุมวิชาการและงานแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์
ภาษากะเหรีย
่ ง: ศิลปวัฒนธรรม
เผ่าปะโอ (จัด ร่วมกับศูนย์
วัฒนธรรมฯ แรงงานกฎหมายเข ้า
เมือง ThaiPBS ตัวแทนเครือข่าย
ข ้ามชาติ และมูลนิธเิ พือ
่ นหญิง)
โครงการฝึ กภาคสนาม จ.อุทัยธานี

27 ส.ค. 55 ห ้อง 708
อาคารบรมฯ

ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา พา
ิ รายวิชา 2209641 Ling Field
นิสต
Method ออกฝึ กวิจัยภาคสนาม
ภาษากะเหรีย
่ งโป ณ บ ้านอีมาด-อี
ทราย ตําบลแก่นมะกรูด อ.บ ้านไร่
จ.อุทัยธานี
ิ ใหม่เอก-โท 2555
ปฐมนิเทศนิสต

3-13 พ.ค.55

จัดการประกวดกวีนพ
ิ นธ์
ภาษาอังกฤษเพือ
่ ชิงรางวัล รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานั นชนก
ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ประจําปี
2555
ิ
การนํ าเสนอผลงานวิจัยของนิสต
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ
Graduates’ Special Research
Presentation 2011
โครงการเสวนาอาจารย์ในภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

รับสมัครส่งผลการเข ้า
ประกวดตัง้ แต่ วันที่ 1 ม.ค.
55 - 1 มิ.ย. 55

4 มี.ค. 55 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

22
33

110

60

404

ิ ป.โท 1
นิสต
ิ ป.เอก 6
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.โท 1
นิสต
ิ ป.เอก 6
นิสต
อาจารย์ 1

8

ิ ป.โท 13
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 2
มีผู ้ส่งผลงานเข ้า
้
ประกวด 5 ชิน

25

พฤ.26 ม.ค. 55 เวลา
13.00–14.30 น.ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี

ิ 17
นิสต
อาจารย์ 8

25

9 ก.พ. 55 เวลา 13-16 น.
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี
21-22 ก.พ. 55

อาจารย์ 21

21

ิ 25
นิสต
อาจารย์ 18
บุคคลภายนอก
(นั กศึกษา
อินโดนีเซีย) 27
อาจารย์ 15 คน

70

3-13 พ.ค. 55

วันที่ 11 พ.ค. 55 เวลา
9.00-12.00 น.ห ้อง 707

อ. 27 มี.ค. 55 เวลา 8.00
น. ณ วัดปทุมวนาราม

8

5

15

111
ลําดับ
162

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

163

ภาษาอังกฤษ

164

ภาษาอังกฤษ

165

ภาษาอังกฤษ

166

ภาษาอังกฤษ

167

ภูมศ
ิ าสตร์

168

ภูมศ
ิ าสตร์

169

ภูมศ
ิ าสตร์

170

ภูมศ
ิ าสตร์

171
172

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการสัมมนาบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ระดมความคิดเห็น
ของคณาจารย์บัณพิตศึกษาและนํ า
ผลการประเมินหลักสูตรมาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร)
โครงการสัมมนาภาควิชา
ภาษาอังกฤษ เพือ
่ ระดมความ
คิดเห็นเรือ
่ งการผลิตผลงาน
วิชาการและนโยบายการ
บริหารงานของภาควิชา
ิ เอก
งานปฐมนิเทศนิสต
ภาษาอังกฤษ
งานมอบรางวัลการประกวดกวี
นิพนธ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ ชิงรางวัล
รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.อานั นท์
ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์
ประจําปี 2555
จัดการแข่งขันการนํ าเสนอปาก
เปล่าเป็ นภาษาอังกฤษ ในหัวข ้อ
Thailand in the ASEAN
commmunity: Challenges and
่
Opportunities โดยผ่านสือ
PowerPoint

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
28 พ.ค. 55 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 14
บุคลากร 4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
o มีศษ

รวม
14

29 พ.ค. 55 ณ โรงแรม Le
Meridian

อาจารย์ไทย 21
อาจารย์ตปท. 2
เจ ้าหน ้าที่ 4

27

อ. 3 ก.ค. 55 ห ้อง 403
อาคารบรมฯ
พฤ. 9 ส.ค. 55 เวลา 11.00้
12.00 น. ณ ห ้อง 1124 ชัน
11 อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 70
นิสต
อาจารย์ 15
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 2
เจ ้าหน ้าที่ 1

85

ส. 1 ก.ย. 55 เวลา 08.00–
16.00 น. ณ ห ้อง 303-304
้ 3 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร

ผู ้เข ้าแข่งขันทั่ว
ประเทศ 57 คน
ผู ้เข ้าร่วมเชียร์ 90
คน
ี่ รึกษาแต่
อาจารย์ทป
ละทีม 25 คน
อาจารย์ในคณะ 10
ิ 12
นิสต
อาจารย์ 3
เจ ้าหน ้าที่ 1

182

6-8 ม.ค.55

ิ 15
นิสต
อาจารย์ 3
เจ ้าหน ้าที่ 1

19

4-5 ก.พ.55

ิ 57
นิสต

57

17-19 ก.พ. 55

ิ 41
นิสต
อาจารย์ 4
เจ ้าหน ้าที่ 1
ิ ป.ตรี ปี 4 21
นิสต
คน
ิ 80 คน
นิสต

46

โครงการฝึ กภาคสนามสําหรับนั ก
ภูมศ
ิ าสตร์ รายวิชา 2205465 ADV
REMOTE SENS โครงการวิจัย
"เทคนิคทางภูมศ
ิ าสตร์เพือ
่
การศึกษาพหุลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาการ
ึ ษาบริเวณ
ท่องเทีย
่ ว : กรณีศก
พืน
้ ที่ อ.ด่านช ้าง จ.สุพรรณบุร ี
และ อ.บ ้านไร่ จ.อุทัยธานี" ภายใต ้
โครงการกลุม
่ นวัตกรรมวิชาการเชิง
บูรณาการ เรือ
่ ง "ภาษากับความ
มั่นคงของคนในชาติ" (100 ปี
จุฬาฯ กลุม
่ นวัตกรรม / ธีระพันธ์)
โครงการฝึ กภาคสนามสําหรับนั ก
ภูมศ
ิ าสตร์ รายวิชา 2205334
GEOG TOUR RES MGT
โครงการวิจัย "เทคนิคทาง
ภูมศ
ิ าสตร์เพือ
่ การศึกษาพหุลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและการพัฒนาการ
ึ ษาบริเวณ
ท่องเทีย
่ ว : กรณีศก
พืน
้ ที่ อ.ด่านช ้าง จ.สุพรรณบุร ี
และ อ.บ ้านไร่ จ.อุทัยธานี" ภายใต ้
โครงการกลุม
่ นวัตกรรมวิชาการเชิง
บูรณาการ เรือ
่ ง "ภาษากับความ
มั่นคงของคนในชาติ" (100 ปี
จุฬาฯ กลุม
่ นวัตกรรม / ธีระพันธ์)
โครงการฝึ กงานภาคสนามสําหรับ
นั กภูมศ
ิ าสตร์ รายวิชา 2205211
โครงการภาคสนามสําหรับนั ก
ภูมศ
ิ าสตร์ รายวิชา 2205474

6-8 ม.ค.55

ภูมศ
ิ าสตร์

ิ ป.ตรี
โครงการปั จฉิมนิเทศนิสต

12 เม.ย.55

ภูมศ
ิ าสตร์

ิ ปริญญา
โครงการปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิต

30-มิ.ย.-55

6

16

21
80

112
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการชมรมวรรณคดี
เปรียบเทียบ ประจําภาคปลาย ปี
2554
โครงการชมรมวรรณคดี
เปรียบเทียบ “อาเซียนผ่าน
แผ่นฟิ ลม
์ ”

ลําดับ
173

ภาควิชา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

174

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

175

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการสัมมนาภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ค่ายวรรณคดีเปรียบเทียบ

23 เม.ย. 55 ห ้อง 705
อาคารบรมราชกุมารี
18-19 ส.ค. 55 จ.ประจวบ
คิรข
ี น
ั ธ์

177

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

178

ศิลปการละคร

179

ศิลปการละคร

180

181

ศิลปการละคร
ร่วมกับ
สถาบันบริตช
ิ
เคานซิล และ
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปการละคร

โครงการทัศนศึกษารายวิชา
วรรณดคีกับสิง่ แวดล ้อม (รายวิชา
2210214 วรรณดคีกบ
ั
สิง่ แวดล ้อม)
เทศกาลงาน "แหวกม่านการละคร"
เสนอผลงานด ้านการละครของ
ิ ทีเ่ รียนรายวิชาปฏิบต
นิสต
ั ิ ทัง้ ระดับ
ปริญญาโท และ ตรี เช่น กํากับการ
แสดง การแสดง เขียนบท ฯลฯ
(ภาคต ้น 2554)
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารละครเวทีท ี่
สร ้างฉากละครเวทีทส
ี่ ร ้างจากวัสดุ
ในชีวต
ิ ประจําวัน (Object
Theatre) และการแสดงละคร 3
เรือ
่ ง จากประเทศอิสราเอล
จัดการแสดง การบรรยาย และการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร ละครเวที
เรือ
่ ง "แอน โอ ้ค ทรี"

182

ศิลปการละคร

183

ศิลปการละคร

176

เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย
2012 มีการแสดง 3 ชุด 1.
"IETO" 9-10 ก.พ. 2. “Pichet
Klunchun and Myself” 20-21
ก.พ. 3. “Cinématique” 2-3
มี.ค.
ศิลปการละครเทศกาลละคร "ก่อน
จบ 2555" มีการแสดงละครเวที 4
เรือ
่ ง 1. "วันดี คืนดี" 17-19 ก.พ.
2. รัก(ทะ)ลวงตา 24-26 ก.พ. 3.
เรือ
่ ง(รัก)ลับของครูแคเรน 9-11
มี.ค. 4. ผู ้หญิง "เอาอยู"่ 23-25
มี.ค.
โครงการเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ (CHULALONGKORN
UNIVERSITY INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2011) ภาค
ปลาย 2554

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
20, 27 ก.พ. และ 5 มี.ค.55

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 17
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลทีส
่ นใจ 3
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 21
นิสต
ิ ป.เอก 6
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 2

รวม
22

อาจารย์ 10

10
14

ส. 25 ส.ค. 55 จ.ระยอง ณ
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ิ ป.โท 9
นิสต
อาจารย์ 1
เจ ้าหน ้าที่ 3
วิทยากร 1
ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 1
วิทยากร 2

ิ ป
10-11 ต.ค. 54 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรฯ

ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท30
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 100

200

ิ ปการ
24 ม.ค. 55 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรฯ

ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 140
ิ ป.ตรี 400
นิสต
ิ ป.โท 40
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 30
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 145
ิ ป.ตรี 1200
นิสต
ิ ป.โท 60
นิสต
ิ ป.เอก 15
นิสต
อาจารย์ 40
บุคลากร 25
บุคคลภายนอก 460
ิ ป.ตรี 1200
นิสต
ิ ป.โท 60
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 415

340

ครัง้ ที่ 1 เรือ
่ ง The Burmese
Harp (พม่า)
วันที่ 20 ก.พ. 55
เวลา 11.00 – 13.00 น.
ห ้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี
ครัง้ ที่ 2 เรือ
่ ง The Buffalo Boy
(เวียดนาม)
วันที่ 27 ก.พ. 55
เวลา 11.00 – 13.00 น.
ห ้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี
ครัง้ ที่ 3 เรือ
่ ง The Rice People
(เขมร)
วันที่ 5 มี.ค. 55
เวลา 11.00 – 13.00 น.
ห ้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป
2-4 ก.พ.55 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

9 ก.พ. - 3 มี.ค. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรฯ
17 ก.พ. - 25 มี.ค. 55 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร คณะอักษรฯ

17 ก.พ. -9 มี.ค. 55 (9
เรือ
่ ง เฉพาะวันจันทร์ พุธ
และ ศุกร์) ณ ห ้อง
้ 9 อาคาร
อเนกประสงค์ ชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก 150

37

33

630

1800

1715

420

113
ลําดับ
184

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ิ ระดับปริญญาโทนํ าเสนอละคร
นิสต
เข ้าร่วมกิจกรรมกับผู ้ป่ วยใน
โรงพยาบาล ในโครงการสอนเด็ก
เจ็บป่ วยเรือ
้ รัง

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
24, 29 ก.พ. 9, 13 และ 30
มี.ค. 55 เวลา 10-11 น. ณ
ฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ รพ.
จุฬาลงกรณ์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 50

รวม
55

185

ศิลปการละคร

การบรรยายเรือ
่ ง ละครร่วมสมัย
อะไรกันหว่า : 10 ปี ของพัฒนาการ
ของเทศกาลละครกรุงเทพ

2 มี.ค. 55 ณ หอ
ศิลปะวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพฯ

125

186

ศิลปการละคร

การแสดงละครคนกับหุน
่ ยนต์ เรือ
่ ง
"ซาโยนาระ"

ิ ป
15-18 มี.ค. 55 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรฯ

187

ศิลปการละคร

188

ศิลปการละคร

ลงนามอนุญาตให ้อ ้างอิงและ
เผยแพร่งานใน http://a-si-a-web.org/ เมือ
่ เม.ย. 55
10-11 เม.ย. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรฯ

189

ศิลปการละคร

190

ศิลปการละคร

191

1, 8 ต.ค. 54, 21 เม.ย. -2
มิ.ย. 55 (10 ครัง้ )

บุคคลภายนอก 15

15

192

ศิลปการละคร
(ร่วมกับ
ศูนย์บริการ
วิชาการ คณะ
อักษรศาสตร์
จุฬาฯ)
ศิลปการละคร

การเผยแพร่ละครเรือ
่ ง "แมคเบธ"
ใน Asian Shakespeare
International Archive
เทศกาลงาน "แหวกม่านการละคร"
เสนอผลงานด ้านการละครของ
ิ ทีเ่ รียนรายวิชาปฏิบต
นิสต
ั ิ ทัง้ ระดับ
ปริญญาโท และ ตรี เช่น กํากับการ
แสดง การแสดง เขียนบท ฯลฯ
(ภาคปลาย 2554)
โครงการสัมมนาภาควิชาเพือ
่
วางแผนจัดการเรียนการสอนและ
บริหารภาควิชาศิลปการละคร
โครงการเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ (CHULALONGKORN
UNIVERSITY INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2012) ภาคต ้น
2555 วันที่ 10 "Thrannosaur"
(อังกฤษ) 15 "The Sky Above"
(บราซิล) 17 "Benda Bilili"
(คองโก) 20 "Three Idiots"
(อินเดีย) 22 "Harakiri" (ญีป
่ น)
ุ่
24 Silemced" (เกาหลี) 27
"Tuesday After Christmas"
(โรมาเนีย) 29 "Once Upona a
Time in Anatolia" (ตุรกี) 30
"The Kid With a Bike" (เบล
เยีย
่ ม)
โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การ
ฝึ กทักษะการแสดง การกํากับการ
แสดง และการเขียนบทสําหรับ
พนั กงาน บริษัท เจเอสแอล โก
ลบอล มีเดีย จํากัด

ิ ป.ตรี 25
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 90
ิ ป.ตรี 1700
นิสต
ิ ป.โท 70
นิสต
ิ ป.เอก10
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 800
ผู ้เยือนเวบไซต์
http://a-s-i-aweb.org/
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 80

ละครเวทีรว่ มสมัยเรือ
่ ง "ลังกาสิบ
โห"กํากับการแสดงโดย รศ.พร
รัตน์ ดํารุง (แสดง 3 รอบ)

12 ก.ค. 55 17.00 น. 13
ก.ค. 55 17 และ 19.30
ิ ปการละคร
น.ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักริรน
ิ ธร

800

193

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
"ลังกาสิบโห" (3 รอบ)

ิ ป
12-13 ก.ค. 55 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักริรน
ิ ธร

ิ ป.ตรี 500
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 15
บุคคลภายนอก 210
ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 15
บุคคลภายนอก 150

23-24 เม.ย., 1-2 พ.ค. 55
ณ The Lit Bangkok Hotel
10-30 ส.ค. 55 (9 เรือ
่ ง
เฉพาะวันจันทร์ พุธ และ
ศุกร์) ณ ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร

อาจารย์ 9
อาจารย์พเิ ศษ 2
เจ ้าหน ้ที่ 4
ิ ป.ตรี 500
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 200

2600

0

165

15

760

400

114
ลําดับ
194

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการละครเรือ
่ ง "ลังกาสิบโห"
กํากับการแสดงโดย รศ.พรรัตน์
ดํารุง

195

ศิลปการละคร

196

ศิลปการละคร

โครงการละครเรือ
่ ง "ลังกาสิบโห"
เดินทางไปร่วม 2012 Taipei
TNUA Asia Pacific Bureau
Drama School Festivalโครงการละครเรือ
่ ง "สยามมิสฉั น"
(ละครประจําภาคต ้น ปี การศึกษา
2555)

197

ศูนย์การแปลฯ

198

ศูนย์การแปลฯ

199

ศูนย์การแปลฯ

200

ศูนย์การแปลฯ

201

ศูนย์การแปลฯ

202

ศูนย์การแปลฯ

203

ศูนย์การแปลฯ

204

ศูนย์ไทย
ศึกษา

205

ศูนย์บริการ
วิชาการ

206

ศูนย์บริการ
วิชาการ

โครงการอบรมเทคนิคการล่าม
เบือ
้ งต ้น (อังกฤษ-ไทยและไทยอังกฤษ) สําหรับเจ ้าหน ้าทีล
่ า่ ม
แปล โรงพยาบาลกรุงเทพ
โครงการเสวนาระดมความคิดเห็น
เพือ
่ การรับรองคุณภาพล่ามและนั ก
แปล
โครงการโครงการแนะแนวทางการ
ทําสารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์สําหรับ
ิ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
นิสต
สาขาวิชาการแปล รุน
่ ที่ 12
ิ อักษรศา
โครงการปฐมนิเทศนิสต
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล
รุน
่ ที่ 13
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
ด ้วยกิจกรรมการแปล สําหรับ
เจ ้าหน ้าทีล
่ า่ ม สํานั ก
ภาษาต่างประเทศ สํานั ก
เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทาง
ภาษาขัน
้ กลาง-สูง
โครงการอบรมเทคนิคการล่ามพูด
ตาม
จัดโครงการอบรมวิชาการเรือ
่ ง
“An Overview of Thai Culture
and Society” ให ้กับนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda
University) ประเทศญีป
่ น
ุ่ จํานวน
12 คน
จัดกิจกรรม “โซดาปาร์ต”ี้ ให ้แก่
นั กเรียนชาวต่างชาติทเี่ รียน
โครงการ “Intensive Thai
Program” เพือ
่ เป็ นการแลกเปลีย
่ น
ิ ไทย บรรยากาศ
ภาษากับนิสต
เป็ นไปอย่างเป็ นกันเองและอบอุน
่
จัดกิจกรรม “โซดาปาร์ต”ี้ ให ้แก่
นั กเรียนชาวต่างชาติทเี่ รียน
โครงการ “Intensive Thai
Program” เพือ
่ เป็ นการแลกเปลีย
่ น
ิ ไทย บรรยากาศ
ภาษากับนิสต
เป็ นไปอย่างเป็ นกันเองและอบอุน
่

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
24 ส.ค. 55 เวลา 14.15 น.
้ 7 โรงเรียนวัด
ห ้องประชุมชัน
ปทุมวนาราม, 25 ส.ค. 55
เวลา 15.00 น สมาคมล ้านา
กรุงเทพ วัดวชิรธรรมสาธิต,
28 ส.ค. 55 เวลา 14.00 น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห ้อง
AB 206
30 ส.ค. - 6 ก.ย. 55 กรุง
ไทเป ประเทศไต ้หวัน

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 100
นิสต
บุคคลภายนอก 400

รวม
500

บุคคลภายนอก 500

500

30 ส.ค. - 9 ก.ย. 55
อังคาร-ศุกร์ 19.30 น., เสาร์
14 และ 19.30 น. อาทิตย์
14.00 น. (อาทิตย์ท ี่ 9 ก.ย.
เพืม
่ รอบ 19.30 น.) ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล
ส. 17 ธ.ค. 54 - ส. 28 ม.ค.
55 ณ ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารล่าม
ภาษา 713 อาคารบรมราช
กุมารี
พฤ. 3 พ.ค. 55
ห ้องประชุม 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
ส. 12 พ.ค. 55
ห ้อง 501/25 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 2436
นิสต
ิ ป.โท 220
นิสต
ิ ป.เอก 50
นิสต
อาจารย์ 100
บุคลากร 30
บุคคลภายนอก 744

3580

บุคคลภายนอก 20

20

อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 6

15

ิ ป.โท 14
นิสต
อาจารย์ 1

15

ส. 12 พ.ค. 55
ห ้อง 501/29 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
15 พ.ค. - 17 ก.ค. 55

ิ ป.โท 29
นิสต
อาจารย์ 1

30

บุคคลภายนอก 16

16

18 พ.ค. 55-20 ก.ค. 55

บุคคลภายนอก 15

15

14 พ.ค. 55 - 23 ก.ค. 55

บุคคลภายนอก 100

10

4-13 ก.ย. 55

ิ วาเซดะ 12
นิสต
คณาจารย์ 11

23

พฤ. 9 ส.ค. 55 กิจกรรมเริม
่
ตัง้ แต่ เวลา 16.00-18.00 น.
้ 1 อาคารมหาจักรี
โถงชัน
สิรน
ิ ธร

นั กเรียนชาวต่างชาติ
20
ิ อักษรศาสตร์ 5
นิสต

25

13-ก.ย.-55

นั กเรียนชาวต่างชาติ
50
ิ อักษรศาสตร์
นิสต
10

60

115
ลําดับ
207

ภาควิชา
ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
สัมมนาวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย/
2554

208

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

209

ศูนย์
สารนิเทศ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
อารยธรรม
ไทย

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด
“วรรณคดีเปรียบเทียบในบริบท
สังคมไทย: ทิศทางและแนวโน ้ม
ในอนาคต” เนือ
่ งในวาระ
เกษี ยณอายุราชการของ รอง
ิ ป์ บุญขจร
ศาสตราจารย์ ดร.ตรีศล
จัดงานเทศกาลงานออกร ้าน
หนั งสือในสวน
รายการวิทยุ สยามสติ

210
211
212
213
214
215

อารยธรรม
ไทย

216

อารยธรรม
ไทย

217

อารยธรรม
ไทย

218

อารยธรรม
ไทย

219

อารยธรรม
ไทย

220

อารยธรรม
ไทย

221

อารยธรรม
ไทย

222

อารยธรรม
ไทย

223

อารยธรรม
ไทย

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
10 ม.ค.55 9-10 น.ห ้อง
708 อาคารบรมฯ
17 ม.ค.55 13-16 น.ห ้อง
708 อาคารบรมฯ
12 มี.ค.55 9-12 น. ห ้อง
513
ศ. 28 ก.ย. 55 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 16
นิสต
อาจารย์ 5

11-13 ม.ค. 55

500 คน

ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่าง ตค.
54 – กย. 55 (52 ครัง้ )

N/A

0

รายการวิทยุ ศาสน์สร ้างสุข

ทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง ตค.
54 – กย. 55 (52 ครัง้ )

N/A

0

รายการวิทยุ หยิบมาถกยกมาคุย

ทุกวันศุกร์ ระหว่าง ตค. 54
– กย. 55 (20 คร ้ง)

N/A

0

สนทนาธรรมพัฒนาชีวต
ิ

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา
12.00-13.00 (52 ครัง้ )

อาจารย์ปัจจุบน
ั และ
อาจารย์เกษี ยณ 8

8

โครงการทัศนศึกษา ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200183
อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200183
อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2554 วิชา 2200183
อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2555 วิชา 2200183,
2200220 อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2555 วิชา 2200183,
2200220 อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2555 วิชา 2200183,
2200220 อารยธรรมไทย
โครงการทัศนศึกษา ภาคต ้น ปี
การศึกษา 2555 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 ้
โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จังหวัดเพชรบุร-ี
สมุทรสงคราม (24 ธ.ค.
54)
จังหวัดกาญจนบุร ี (8 ม.ค.
55)

ิ ป.ตรี 44
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 2
ิ ป.ตรี 83
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 37
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 2
ิ ป.ตรี 109
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 4
ิ ป.ตรี 108
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 4
ิ ป.ตรี 85
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 4
ิ ป.ตรี 36
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 2
ิ ป.ตรี 36
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1

47

จังหวัดสุโขทัย - พิษณุโลก
(14 - 15 ม.ค. 55)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(17 มิ.ย. 55)
จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยา (23 มิ.ย.
55)
จังหวัดเพชรบุร-ี
สมุทรสงคราม (30 มิ.ย. 55)
จังหวัดสุโขทัย -พิษณุโลก
(7 ก.ค.- 8 ก.ค. 55)
จังหวัดเชียงใหม่ - ลําพูน
(11- 13 ส.ค. 55)

รวม
29

0

500

87

40

114

113

90

39

38

จังหวัดราชบุร ี - นครปฐม
(26 ส.ค. 55)

ิ ป.ตรี 16
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1

18

1-ก.ย.-55

ิ ป.ตรี 10 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน

11

116

ทําบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ 4 ม.ค. 55

เทศกาลงานออกร้ านหนังสื อในสวน ศูนย์ สารนิเทศ 11-13 ม.ค. 55

บรรยายพิเศษและประชุมเชิ งปฏิ บัติการ เรื่ อง "Cool Japan" 7 ก.พ. 55

โครงการฝึ กเขียนพู่กันญี่ปุ่น 13, 17 ก.พ. 55

117

สั ปดาห์ วัฒนธรรมอิหร่ าน-ไทย 7-10 ก.พ.55

สั มมนาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี 2555 วันที่ 19 เม.ย. 55

สั มมนาเจ้ าหน้ าที่คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี 2555 วันที่ 24-25 พ.ค. 55

ร้ อยปี สี่ ศาสตราจารย์ 15 มิ.ย. 55

118

ไหว้ ครู คณะฯ 14 มิ.ย. 55

ไหว้ ครู ประจําปี 2555 ภาควิชาภาษาไทย 21 มิ.ย. 55

“Two Cultural Weeks of Art and Poetry” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่ งความสั มพันธ์ ทางการทูตระหว่ างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรั ฐโปแลนด์ 6-20 ก.ค. 55

เทศกาลเกาหลี ครั้ งที่ 2 วันที่ 23 ส.ค 55

119

นิทรรศการ “สู่ โลกลาตินอเมริ กา” 6 – 10 ส.ค. 55

สั กการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว 20 ก.ย. 55

GAT Tutoring for Flood Victims (ร่ วมกับศิษย์ เก่ าในการจัดโครงการ) 14 ต.ค. 54
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สเปนของนั กเรียนไทย."
"ทฤษฎีห ้าธาตุ:สัญญศาสตร์ใน
วัฒนธรรมอาหารจีน."

"กรอบมาตรฐานภาษาญีป
่ น
ุ่
(Japanese Language Standard)
การพูดและการฟั งสําหรับผู ้เรียน
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
นวิชาเอกใน
ึ ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา: กรณีศก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
"การเปรียบเทียบความคิดเห็นและ
มุมมองเรือ
่ งการทํางานร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์
ชาวญีป
่ น
ุ่ : การอภิปรายผลการ
วิเคราะห์ PAC."
เลข 3 5 และ 7 กับตํานานเทพญีป
่ น
ุ่
ในโคะจิก ิ

พิมพลักษณ์
วารสารบรรณารักษศาสตร์ 32, 1
(มกราคม 2555): 41-54.
วารสารบรรณารักษศาสตร์ 32, 1
(มกราคม 2555): 29-40.
วารสารบรรณารักษศาสตร์ 32, 1
(มกราคม 2555): 11-28.
หนั งสือประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) โครงการจัด
ประชุมทางวิชาระดับชาติ เวทีวจิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย ครัง้ ที่ 6 "ดิน นํ้ า
ลมไฟ:อุปสงค์ อุปทาน อุปลักษณ์
อุปโลกน์" วันที่ 28 -29 พฤศจิกายน
2555 ณ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
2555, หน ้า 18 - 40.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 41 ฉบับที่ 1
(ปี 2555): เลขหน ้า151-170.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 41 ฉบับที่ 1
(ปี 2555): เลขหน ้า 83-122.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย
ครัง้ ที่ 6 ดิน นํ้ า ลม ไฟ: อุปสงค์
อุปทาน อุปลักษณ์ อุปโลกน์
ม.หอการค ้า ไทย 28 - 29 พ.ย.2555
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 41 ฉบับที่ 1
(ปี 2555): เลขหน ้า 1-36.

่ กรุงเทพฯ
วารสารเจแปนฟาวน์เดชัน
ฉบับที่ 9 (2555): 29-38.

เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษาใน
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 5 วันที่ 20-21
ตุลาคม 2554, 275-286. สงขลา:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี ท ี่
4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถน
ุ ายน
2555): หน ้า 29 - 58.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 41 ฉบับที่ 1
(ปี 2555): เลขหน ้า 37-82.
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13
ภาษาไทย

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
ศิราพร ณ ถลาง

14

ภาษาศาสตร์

ธีราภรณ์ รติธรรมกุล,

15

ภาษาอังกฤษ

รองรัตน์ ดุษฏีสรุ พจน์.

16

ภาษาอังกฤษ

ณิดา ติรณสวัสดิ์

17

ภาษาอังกฤษ

ปทมา อัตนโถ

18

ภาษาอังกฤษ

ดารินทร์ ประดิษฐ
ทัศนีย ์

19

ภาษาอังกฤษ

สก็อต ฮัมฟรีย ์

20

ภาษาอังกฤษ

Tony O'Neill.

21

ภาษาอังกฤษ

ศุภกาญจน์ เอีย
่ มหฤท
และ จิรันธรา ศรีอท
ุ ัย.

22

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ทอแสง เชาว์ชต
ุ ิ

23

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ศิรพ
ิ ร ศรีวรกานต์

24

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ทอแสง เชาว์ชต
ุ ิ

25

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

สุรเดช โชติอด
ุ มพันธ์

26

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ศิรพ
ิ ร ศรีวรกานต์

27

อารยธรรม
ไทย

สถาพร ทิพยศักดิ.์

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"อารักษ์ บ ้าน-อารักษ์ เมือง: การดํารง
่ และพิธก
อยูข
่ องความเชิอ
ี รรม
เกีย
่ วกับผีอารักษ์ ในวิถช
ี วี ต
ิ ไทย-ไท
ในปั จจุบน
ั "
"รูปภาษาแทนสิง่ อ ้างถึงในบท
สนทนาของเด็ก."

พิมพลักษณ์
วารสารไทยศึกษา ปี ท ี่ 8 ฉบับที่ 1
(กุมภาพันธุ-์ กรกฎาคม 2555): 4168.

วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ ภาษา
เอชียตะวันออกเฉียงใต ้จากมุมมอง
ภาษาศาสตร์ 40, 1 (ม.ค.-มิ.ย.54):
172-201. (ติพม
ิ พ์ 2555)
"Achievement, Failure and
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 40 ฉบับที่ 2
Resignation in David Lodge's
(กรกฏาคม - ธันวาคม 2554): เลข
Acadimic Novels from 2001-2008." หน ้า 1-38 (พิมพ์ปี 2555)
"The Making of Matilda: the
การสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
Male Gothic Tradition and the
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
Creation of the Late Eighteenth
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
and Early Nineteenth-century
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3
Heroines."
มิ.ย.53, หน ้า 104-135, 2555.
"แกะรอยความเป็ นไทยใน ความสุข
การสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ของกะทิ ฉบับภาษาอังกฤษ."
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3
มิ.ย.53, หน ้า 136-171. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์, 2555.
"จิตวิญญาณและนิเวศวิถ ี : ความ
วารสารอักษรศาสตร์ 39, 2 (2553):
หลากหลายในตัวบทวรรณกรรมของ 58-108. (พิมพ์เสร็จ ต ้นปี 2555)
เฮนรี เดวิท ธอโร แกรี สไนเดอร์
และบาร์บารา คิงโซลเวอร์."
According to the Fire, My House การสัมมนาทางวิชาการระหว่างภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
Burned Down: An Investigation
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชา
into Thai Student Use of the
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
English Phrase "According to"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 มิ.ย.53,
หน ้า.1-36. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, 2555.
Minstrel Poetics: In answer to
วารสารอักษรศาสตร์ 40, 2
(กรกฏาคม - ธันวาคม 2554): เลข
the question, "Who is Mr
หน ้า 127-146. (พิมพ์ปี 2555)
Bulram?"
ื่ เฉพาะ
การแปลศัพท์สํานวนทีม
่ ช
ี อ
วารสารอักษรศาสตร์ 40, 2
(กรกฏาคม - ธันวาคม 2554): เลข
จากพระคริสตธรรมคัมภีร ์ ภาคพันธ
หน ้า 67-103 (พิมพ์ปี 2555)
สัญญาเดิมเป็ นภาษาไทย.
"โลกกํากวมในอาชญนิยาย: การรือ
้
วารสารอักษรศาสตร์ 39, 2 (2553):
235-254. (พิมพ์เสร็จต ้นปี 2555)
สร ้างคูต
่ รงข ้ามในวรรณกรรมเชอร์
ล็อก โฮล์มส์."
"ขันติธรรมระหว่างคนต่างวัฒนธรรม
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี ท ี่ 34, ฉบับที่ 2 (2555):
ในหินทีเ่ ปล่งเสียง."
88-112.
"ในนามของ(แผ่นดิน)แม่: มอง
รัฐศาสตร์สาร 33, 1 (2555) 109ชาตินย
ิ มผ่านจิตวิเคราะห์ในนวนิยาย 137
เรือ
่ งทวิภพ."
"วิถเี มืองและความเป็ นปั จเจกใน
วารสารอักษรศาสตร์ 39.2 (2553):
148-178. (พิมพ์เสร็จต ้นปี 2555)
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษา
เปรียบเทียบ 29 กุมภาฯ และเด็ก
กําพร ้าแห่งสรวงสวรรค์."
"แฮนเซลกับเกรเทลในฐานะผู ้
วารสารอักษรศาสตร์ 39.2 (2553):
109-147. (พิมพ์เสร็จต ้นปี 2555)
อพยพ: ในดินแดนแห่งช็อกโกแลต
กับกล ้วย, เด็กสองคนมาถึงดินแดน
ต่างชาติ ของคาริน กึนดิช."
ึ ษา ปี ท ี่ 19 ฉบับ
"โลกทัศน์ของชาวสเปนต่อ
วารสารพุทธศาสน์ศก
ที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555:
พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักร
หน ้า 5-19,2555
สยามช่วงปลายศตวรรษที่ 19."
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ลําดับ ภาควิชา
1
บรรณารักษ
ศาสตร์

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
อรนุช เศวตรัตน
เสถียร.

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"Needs of Web 2.0 Technology
for Learning: A Case Study of
Undergraduates at
Chulalongkorn University."

2

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

"The Disenhancement Problem
in Agriculture: A Reply to
Thompson."

3

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

Editorial: “Nanoethics in the
Asian Context”

4

ปรัชญา

Amatayakul,
Supakwadee

5

ปรัชญา

6

ปรัชญา

สุวรรณา สถา
อานั นท์.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

"Surmonter ses émotions,
conquérir son destin :
réflexions sur l’éthique de
Descartes",
"The Confucian Family as
Dilemma for Justice."
"Ubiquitous computing,
empathy and the self."

7

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.

Book Review: Don Ihde:
Heidegger’s Technologies:
Postphenomenological
Perspectives. Fordham
University Press, New York,
2010.

8

ภาษาตะวันตก
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน

ถนอมนวล โอเจริญ

"Vom Wartehäuschen zur
Hütte: Fremdkulturelle
Besonderheiten bei der
Übertragung des
Thailändischen Romans "Kwan
Suk Kong Kati" ins Deutsche."

9

ภาษาตะวันตก
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน

ถนอมนวล โอเจริญ

"การนํ าเสนอภาพตัวละครล่าม
้ เยอรมันชือ
่ สิมุ
อาชีพในเรือ
่ งสัน
ลทาน ของอิงเงอบอร์ก บัคมันน์."

10

ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาจีน

ศศิพร เพชราภิรัชต์.

"Within the Palatial
Compound: Actors' Lives in the
Qianlong Court."

พิมพลักษณ์
in Navid Hashemi Taba
Vinu V Das (Eds.).
Information Processing and
Computing: International Joint
Conferences on ACT, ICTHC, IPC
and ITEel 2012 Malaysia,
December 17, 2012 Proceedings,
pp. 200-206. Malaysia: Springer
LNICST, 2012.
NanoEthics Vol.6, 1 (2012):
pp.47-54. [Peer Reviewed
Journal]. [Online]. Available:
Springer Science & Business
Media B.V. DOI: 10.1007/s11569012-0138-2. Retrieved March 12,
2013.; Scopus
NanoEthics Volume 6, Issue 2
(September 2012,): pp 117-118 .
[Online]. Available: Springer Link,
Scopus DOI: 10.1007/s11569012-0152-4. Retrieved Nov 14,
2012.
Diogène 237 (Jan 2012): 109-120.

Thammasat Review Volume 14
(2012): 99-106.
AI and Society 2012: Pages 1-10.
[Online]. Available: Scopus DOI:
10.1007/s00146-012-0395-1.
Retrieved Nov 14, 2012.
Minds and Machines. (November
2012). [Online]. Available:
http://link.springer.com
/article/10.1007/s11023-0129296-9/fulltext.html DOI:
10.1007/s11023-012-9296-9.
Retrieved March 1, 2013. ; ISI,
Scopus
in Band 13.Akten des XII.
internationalen
Germanistenkongresses,
Warschau 2010. Interkulturelles
Verstehen und kontrastives
Vergleichen. Hg. von Franciszek
Grucza, pp. 175-180. Frankfurt
am Main: Peter Lang, 2012.
SONGKLANAKARIN Journal of
Social Sciences and Humanities
Vol.18, No.2 (April-June 2012):
pp. 3-31.
Thammasat Review No.14 (2012):
107-130.
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11 ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
กนกวรรณ เลาห
บูรณะกิจ คะตะกิร.ิ

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"จุดเปลีย
่ นของการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญีป
่ นในประเทศ
ุ่
ไทย."

12

ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

สิรม
ิ นพร สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศาล

"The Japanese Proverb
Parent-Child Relations Last But
One Lifetime in Noh Plays"

13

สิรม
ิ นพร สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศาล

"คํากล่าวเกีย
่ วกับพ่อแม่ลก
ู ในบท
ละครโน"

14

ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่
ภาษาไทย

ศิราพร ณ ถลาง
(Siraporn
Nathalang)

"Five Folktales Commonly
Known among Thai-Tai
Peoples."

15

ภาษาศาสตร์

ธีราภรณ์ รติธรรมกุล.

"On the flexibility of letter
position coding during lexical
processing: Evidence from eye
movements when reading
Thai."

16

ภาษาศาสตร์

ธีราภรณ์ รติธรรมกุล.

"On the flexibility of letter
position coding during lexical
processing: The case of Thai."

17

ภาษาศาสตร์

18

ภาษาอังกฤษ

พิทยาวัฒน์ พิทยา
ภรณ์.
Brunelle, Marc;
Pittayaporn,
Pittayawat
ณั ฐมา พงศ์ไพโรจน์
(Veeya Chotiros
and Nattama
Pongpairoj)

"Phonologically-constrained
change: The role of the foot in
monosyllabization and
thythmic shifts in Mainland
Southeast Asia."
"Avoidance Behavior among L1
Thai Learners: The Case of the
English Passive Construction."

19

ภาษาอังกฤษ

รพจี ยุวชิต

"Crossing the Threshold of
Their Gender Roles: Women of
the English Court in
Shakespeare's Henry VI Parts
I, II, and III."

20

ภาษาอังกฤษ

คารินา โชติรวี

"Death of a “Hitlerina”:
Depictions of Margaret
Thatcher in Contemporary
British Drama."

พิมพลักษณ์
วารสารงานวิจัยภาษาญีป
่ นและ
ุ่
วัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่ ภาษาศาสตร์
ภาษาญีป
่ นประยุ
ุ่
กต์ “ฌิโค(Shikou)
ฉบับที่ 9 (2012): 14-25.
มหาวิทยาลัยไดโตบุงกะ คณะ
ภาษาต่างประเทศ ภาควิชา
ภาษาญีป
่ นและวั
ุ่
ฒนธรรมญีป
่ นศึ
ุ่ กษา
Proceedings of 2nd USM-PSU
International Conference on Arts
and Sciences 2012, 3-4 December
2012, 17-22. Penang: Universiti
Sains Malaysia, 2012.
Nittai Gengo Bunka Kenkyu.
Volume 1 Tokyo: Daito Bunka
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การประชุมวิชาการนานาชาติด ้านภาษา
และวรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1 ภายใต ้
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21 ภาษาอังกฤษ

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
D. Scott
Humphries and
Supakorn
Phoocharoensil.

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"From Contrastive Analysis
Hypothesis to Cross-Linguistic
Influence: Along the
Evolutionary Trail of Language
Transfer Theories."
"Humor and Pathos Filipino
Diaspora Drama (Carlos
Bulosan’s The Romance of
Magno Rubio and Chris D.
Martinez’s Welcome to
Intelstar)."
"Landscape and Rhetoric: The
Marriage of Native American
Traditions and Zen Buddhism
in Selected Poems by Gary
Znyder."
"Problems of ObjectExperiencer Psych Verbs
among L1 Thai Learners of
English."
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ภาษาอังกฤษ

คารินา โชติรวี.

23

ภาษาอังกฤษ

สุรภีพรรณ ฉั ตรา
ภรณ์.

24

ภาษาอังกฤษ

ณั ฐมา พงศ์ไพโรจน์
(Montakarn Shutt
and Nattama
Pongpairoj)

25

ภาษาอังกฤษ

DANIJELA
TRENKIC and
NATTAMA
PONGPAIROJ (ณั ฐ
มา พงศ์ไพโรจน์)

"Referent salience affects
second language article use."

26

ภาษาอังกฤษ

รักสงบ วิจต
ิ รโสภณ

"Selma Deneme and Esra
Mechmet Formulaic Language
Use of Young Learners."

27

ภาษาอังกฤษ

ศุภกาญจน์ เอีย
่ ม
หฤท

"Through His Juvenilia and
What Lewis Carroll Found
There."

28

ภาษาอังกฤษ

สุรภีพรรณ ฉั ตรา
ภรณ์

“Food Culture of Thailand”

29

ภูมศ
ิ าสตร์

พรรณี ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์.

"Settlement patterns of ethnic
groups."
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30 ภูมศ
ิ าสตร์

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนา
รัตน์

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
Mapping Spatial Ongoing
Change of Thai Dialects in the
Upper Central Region of
Thailand: a Case of
Phonological Study
Mapping Spatial Ongoing
Change of Thai Dialects: a
Case of Transition Area of
Central Thai, Northern Thai,
and Northeastern Thai
"Some Observations on
Theatre and Its
Interdisciplinary Nature."
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ภูมศ
ิ าสตร์

ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนา
รัตน์
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ผลงานวิชาการประเภทอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ 27 รายการ
ลําดับ ภาควิชา
1
บรรณารักษศ
าสตร์

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
พิมพ์รําไพ เปรม
สมิทธ์.

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"Managing E-Resources at
chulalongkorn University,"

2

บรรณารักษศ
าสตร์

สมศักดิ์ ศรีบริสท
ุ ธิ์
สกุล

"การประเมินสารสนสนเทศ."

3

บรรณารักษศ
าสตร์

จินดารัตน์ เบอร
พันธุ.์

4

บรรณารักษศ
าสตร์

ทรงพพันธ์ เจิม
ประยงค์.
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ปรัชญา

วิทย์ วิศทเวทย์

"ข ้อสังเกตุเกีย
่ วกับวิชาชีพ
บรรณาธิการ และวิชาชีพ
บรรณารักษ์ ."
บทวิจารณ์หนั งสือเรือ
่ ง
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introduction By Kevin
C.Desouza and Scott Paquette
ปรัชญาการศึกษา.

6

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.

Biotechnology as a Tool for
Equality and Justice? BIOTEC
and its Role (Paper )

7

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.
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paper)

พิมพลักษณ์
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Pondicherry University, 2012.
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การบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 12.
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2555.
วารสารบรรณารักษศาสตร์ 31, 2
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(มกราคม 2555): 55-56.
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ASIAN BIOPOLEIS:
BIOTECHNOLOGY &
BIOMEDICINE AS EMERGENT
FORMS OF LIFE & PRACTICE, 6-8
JANUARY 2011. Singapore: Asia
Research Institute, National
University of Singapore. [Online].
Available:
www.ari.nus.edu.sg/showfile.asp?
eventfileid=602
International workshop on
"Ethics,Wellbeing and Meaningful
Broadband, August 16-18, 2011
Chulalongkon University
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8
ปรัชญา

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
Overcoming the Academic
Digital Divide: Intellectual
Property Rights and Cultural
Integration

พิมพลักษณ์
Jim Peterson; Okhwa Lee;
Tofazzal Islam; Matthew
Piscioneri, Eds. Effectively
Implementing Information
Communication Technology in
Higher Education in the AsiaPacific Regionpp, 17-30. NY: USA:
Nova Science publishers, 2012.
ใน สุวรรณาสถาอานั นท์ และเกษม
เพ็ญภินันท์ (บรรณาธิการ). ข ้า ค่า ฆ่า
อัตลักษณ์ คุณค่า ความรุนแรง, หน ้า
3-54. กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย, 2555.

9

ภาษา
ตะวันตก
สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส

วรุณี อุดมศิลป

"คําเพือ
่ ฆ่า ค่าแห่งคําใน ธารนํ้ านม
จากความตายของมาร์เกอริตย์
เซอนาร์"

10

ภาษา
ตะวันตก
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน

วรรณา แสงอร่าม
เรือง.

สํานวนเยอรมันน่ารู ้:
Redewendungen im
Deutschen.

ชูศรี มีวงศ์อโุ ฆษ.

แผ่นดินและผู ้คนชาวสยาม Siam: Land und Volk. (Karl
Döhring เขียน).

12

ภาษา
ตะวันตก
สาขาวิชา
ภาษาสเปน

ภาสุร ี ลือสกุล

“Neruda’s Veinte poemas de
amor y una canción
desesperada and Lojo’s
Finisterre in Thai: Cultural
Bridges between Thailand and
Latin America”

13

หนึง่ ฤดี โลหผล
และ ธัญญพร อารียา
(บรรณาธิการ
แปลภาษาอังกฤษ)

Siam Turin 1911: The Siamese
Pavilion at Turin Expo 1911.

ศศรักษ์ เพชรเชิดชู.

การแปลจีน-ไทยเบือ
้ งต ้น.

พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัย,
2555.

พัชนี ตัง้ ยืนยง

"ความรู ้ทีถ
่ ก
ู จองจํา:หนั งสือ
ต ้องห ้ามในราชวงศ์ชงิ ."

ใน ปกรณ์ลม
ิ ปนุสรณ์ (บก.) เหตุเกิด
ในราชวงศ์ชงิ . หน ้า 133 - 157.
กรุงเทพฯ : สนพ.ชวน อ่าน, 2555.

พัชนี ตัง้ ยืนยง

"กวีนพ
ิ นธ์ราชวงศ์ถังกับการผลิต
ซํ้าอุดมการณ์สร ้างชาติในสังคม
จีน."

อรรถยา สุวรรณระดา

เรียนรู ้ 100 บทกวีญป
ี่ นโบราณ.
ุ่

ใน สุรเดช โชติอด
ุ มพันธ์ (บก.).
ิ ป์ :
ศาสตร์แห่งวรรณคดีคอ
ื ตรีศล
ทฤษฎีสน
ุ ทรียะ สังคม, หน ้า 3-33.
กรุงเทพฯ: สร ้างสรรค์บค
ุ ส์, 2555.
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555. 292 หน ้า.

กนกวรรณ เลาห
บูรณะกิจ คะตะกิร.ิ

่ สารด ้วย
"ความยากในการสือ
ภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับผู ้ทีไ่ ม่ใช่
เจ ้าของภาษาภาษาญีป
่ น."
ุ่

19

ภาษา
ตะวันตก
สาขาวิชา
ภาษาอิตา
เลียน
ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาจีน
ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาจีน
ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาจีน
ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก
สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่
ภาษาไทย

ชลดา เรืองรักษ์
ลิขต
ิ .

นิราศสุพรรณ: ความสามารถและ
ความคิดสร ้างสรรค์ของสุนทรภูใ่ น
่ ภ
การแต่งโคลงสีส
ุ าพ.

20

ภาษาศาสตร์

ธีรพันธ์ เหลือง
ทองคําและคณะ

เรือ
่ งเล่าจากชายแดนไทย-พม่า:
ประกายไฟทางปั ญญาเพือ
่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน.

11

14

15

16

17

18

กรุงเทพฯ: หนั งสือโครงการรําลึก 100
ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555.
Javier Muñoz-Basols, Catarina
Fouto, Laura Soler González and
Tyler Fisher (Eds.). The Limits of
Literary Translation: Expanding
frontiers in Iberian Languages, pp.
91-106. Kassel: Edition
Reichenberger: 2012.
กรุงเทพฯ: สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี
กรุงเทพฯ, 2555.

ในหนั งสือเรือ
่ ง การวิจัยเรือ
่ งการ
่ สารในภาษาญีป
สือ
่ นเพื
ุ่
อ
่ การเรียนการ
สอนภาษาญีป
่ น,
ุ่ เลขหน ้า 23-42.
Japan: สํานั กพิมพ์ Kuroshio, 2012.
กรุงเทพฯ: บริษัทธนาเพรส จํากัด,
2555
กุรงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (โดย สกว.), 2555.
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21 ภาษาศาสตร์

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
กิง่ กาญจน์ เทพ
กาญจนา

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
On the distinction between
transitive and intransitive
verbs in Thai

สํานวนภาษาอังกฤษจากบทละคร
ของเชกสเปี ยร์.
"เด็กส่วนกลาง."

22

ภาษาอังกฤษ

พจี ยุวชิต.

23

ภูมศ
ิ าสตร์

ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนา
รัตน์

24

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์ บุญขจร,
ตรีศล
บรรณาธิการ.

25

ศิลปการละคร

กฤษรา วริศราภูมช
ิ า.

26

ศูนย์การแปล
และการล่าม
เฉลิมพระ
เกียรติ
อารยธรรม
ไทย

ทองทิพย์ พูลลาภ

27

สถาพร ทิพยศักดิ.์

วรรณสารอาเซียน: สายสัมพันธ์
และสตรีวถ
ิ ี รวมบทศึกษา
วรรณกรรมอาเซียน (การประชุม
วิชาการนานาชาติ วรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 4 ).
การจัดแสงเบือ
้ งต ้น.
โมดูลที่ 3 ทรัพยากรช่วยแปล
โมดูลที่ 4 ประเภทของตัวบท
โมดูลที่ 5 การวิเคราะห์ตวั บท
โมดูลที่ 15 ธุรกิจการแปล.
การค ้นคว ้า ติดตามเอกสารว่าด ้วย
การพระราชทานพระไตรยปิ ฎก
ี กษรสยาม
ฉบับบาฬอั
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ดานบริการวิชาการ
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 52 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 11,113 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 35 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 13,021 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
จํานวน 1,568 งาน
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 52 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 11,113 คน
โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ัดโดยศูนย์บริการวิชาการ และศู นย์การแปลและการล่ ามเฉลิมพระเกียรติ
โครงการทัว่ ไป จํานวน 31 โครงการ
่ โครงการ
ชือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 54
อบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 54
อบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 54
อบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 54
อบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 54
อบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 54
อบรมพืน
้ ฐานไวยากรณ์องั กฤษ ปลายปี 54
อบรมภาษารัสเซีย ปลายปี 54
่ สาร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
โครงการอบรมการแปลข่าว ไทย - อังกฤษ
โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษPronunciation clinic ปลายปี
2554
โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2555
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2555
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2555
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2555
โครงการอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2555
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2555
อบรมภาษาเวียดนามสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2555
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2555
โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 55
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 55
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 55
โครงการอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 55
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 55
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 55
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก กลางปี 55
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 55
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ 1-55
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ 3-54
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ 1-54
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ 2-54

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3 ต.ค. - 26 ธ.ค.54
1 ต.ค. - 24 ธ.ค.54
9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54
1 ต.ค. - 26 ธ.ค.54
1 ต.ค. - 24 ธ.ค.54
1 ต.ค. - 24 ธ.ค.54
15 ต.ค. 54 - 18 ก.พ.55
1ต.ค. 53 - 24 ธ.ค.54
9 ต.ค. - 13 พ.ย.54
11 ต.ค. - 1 ธ.ค.54
9 ต.ค. - 1 ธ.ค.54

จํานวน
ผู ้รับบริการ
(คน)
33
71
20
78
33
14
45
8
19
15
14

17 ม.ค. - 25 มี.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
17 ม.ค. - 26 มี.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
22 ม.ค. - 26 มี.ค.54
11 มิ.ย. - 25 ส.ค.55
16 มิ.ย. - 25 ส.ค.55
16 มิ.ย. - 25 ส.ค.55
16 มิ.ย. - 25 ส.ค.55
11 มิ.ย. - 25 ส.ค.55
16 มิ.ย. - 25 ส.ค.55
16 มิ.ย. - 25 ส.ค.55
16 มิ.ย. - 25 ส.ค.55
1 ม.ค. - 14 ธ.ค.55
19 ต.ค.5 4 - ต.ค.55
ต.ค. 54 - ต.ค.55
ต.ค. 54 - ต.ค.55

41
62
56
32
9
34
8
15
44
79
48
26
117
49
23
18
238
160
18
70

ระยะเวลา

ลําดับ

รวม

1,497
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โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทีจ่ ัดโดยการว่ าจ้ าง ศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 12 โครงการ
่ โครงการ
ชือ

ลําดับ
1
2
3

ระยะเวลา

โครงการบริการวิชาการ ศูนย์การแปลและล่าม
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข ้าราชการทหารพม่า รุน
่ ที่ 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการฝึ กทักษะการแสดง

4
5
6
7
8
9
10
11
12

การกํากับการแสดง และการเขียนบทสําหรับพนั กงานบริษัทเจเอสแอล
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข่าราชการทหารพม่า รุน
่ ที่ 4
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข่าราชการทหารพม่า รุน
่ ที่ 5
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผู ้บริหารชาวต่างชาติ : Mr.Leon Herce
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผู ้บริหารชาวต่างชาติ : Mr.Ernesto
Sanchez
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ : Mr.Yusuke Homma
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ ครัง้ ที่ 2 : Mr.Yusuke
Homma
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ ครัง้ ที่ 3 : Mr.Yusuke
Homma
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข ้าราชการทหารพม่า รุน
่ ที่ 1
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับข ้าราชการทหารพม่า รุน
่ ที่ 2

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55
6 ต.ค. - 3 พ.ย.54
1 ต.ค. 54 - 2 มิ.ย.55

จํานวน
ผู ้รับบริการ
(คน)
1568
2
16

9 ม.ค. - 3 ก.พ.55
20 ก.พ. - 19 มี.ค.55
26 ม.ค. - 29 มี.ค.55
6 มี.ค. - 15 พ.ค.55

2
3
1
1

16 ม.ค. - 10 ก.พ.55
20 ก.พ. - 27 มี.ค.55

1
1

4 เม.ย. - 30 พ.ค.55

1

19 ก.ค. - 18 ส.ค.54
24 ส.ค. - 20 ก.ย.54

2
2

รวม

1,600

โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทีจ่ ัดโดยการว่ าจ้ าง ศูนย์การแปลและการล่ ามฯ จํานวน 2 โครงการ
1

ภาควิชา
ศูนย์การแปลฯ

2

ศูนย์การแปลฯ

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการอบรมเทคนิคการ
ล่ามเบือ
้ งต ้น (อังกฤษ-ไทย
และไทย-อังกฤษ) สําหรับ
เจ ้าหน ้าทีล
่ า่ มแปล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาด ้วยกิจกรรมการแปล
สําหรับเจ ้าหน ้าทีล
่ า่ ม สํานั ก
ภาษาต่างประเทศ สํานั ก
เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ส. 17 ธ.ค. 54 - ส. 28 ม.ค.
55 ณ ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารล่าม
ภาษา 713 อาคารบรมราช
กุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
บุคคลภายนอก 20

รวม
20

15 พ.ค. - 17 ก.ค. 55

บุคคลภายนอก 16

16

รวม

36

โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทีจ่ ัดโดยภาควิชา/ศูนย์
ลําดับ
1

ภาควิชา
ศิลปการละคร

2

ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสไทย 2012 มีการแสดง 3
ชุด 1. "IETO" 9-10 ก.พ.
2. “Pichet Klunchun and
Myself” 20-21 ก.พ. 3.
“Cinématique” 2-3 มี.ค.
ศิลปการละครเทศกาลละคร
"ก่อนจบ 2555" มีการแสดง
ละครเวที 4 เรือ
่ ง
1. "วันดี คืนดี" 17-19 ก.พ.
2. รัก(ทะ)ลวงตา 24-26 ก.พ.
3. เรือ
่ ง(รัก)ลับของครูแคเรน
9-11 มี.ค.
4. ผู ้หญิง "เอาอยู"่ 23-25
มี.ค.

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
9 ก.พ. - 3 มี.ค. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรฯ
17 ก.พ. - 25 มี.ค. 55 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร คณะอักษรฯ

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 1200
นิสต
ิ ป.โท 60
นิสต
ิ ป.เอก 15
นิสต
อาจารย์ 40
บุคลากร 25
บุคคลภายนอก 460
ิ ป.ตรี 1200
นิสต
ิ ป.โท 60
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 415

รวม
1800

1715
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ลําดับ
3

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการละครเรือ
่ ง "สยาม
มิสฉั น" (ละครประจําภาคต ้น
ปี การศึกษา 2555)

4

จัดการแสดง การบรรยาย
และการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ละครเวทีเรือ
่ ง
"แอน โอ ้ค ทรี"

5

ศิลปการละคร
ร่วมกับ
สถาบันบริตช
ิ
เคานซิล และ
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การแปลฯ

6

ศูนย์การแปลฯ

7

ภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาขัน
้ กลาง-สูง
โครงการอบรมเทคนิคการ
ล่ามพูดตาม
จัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติด ้านภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ ครัง้ ที่ 1
ภายใต ้หัวข ้อ “Expanding
Horizons in English
Language and Literary
Studies” (ELLS 2011)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
30 ส.ค. - 9 ก.ย. 55 อังคารศุกร์ 19.30 น., เสาร์ 14 และ
19.30 น. อาทิตย์ 14.00 น.
(อาทิตย์ท ี่ 9 ก.ย. เพืม
่ รอบ
ิ ปการ
19.30 น.) ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
ิ ปการ
2-4 ก.พ.55 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

รวม
3580

18 พ.ค. 55-20 ก.ค. 55

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 2436
นิสต
ิ ป.โท 220
นิสต
ิ ป.เอก 50
นิสต
อาจารย์ 100
บุคลากร 30
บุคคลภายนอก 744
ิ ป.ตรี 400
นิสต
ิ ป.โท 40
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 30
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 145
บุคคลภายนอก 15

14 พ.ค. 55 - 23 ก.ค. 55

บุคคลภายนอก 100

10

18-20 ต.ค. 54 ณ โรงแรม
มณเฑียร กรุงเทพฯ
http://www.ells2011.com/p
rogram-O.html#p

มีผู ้เข ้าร่วมงาน จาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศ
189 คน
ชาวต่างชาติ 45
ไทย 144

230

630

15

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 45
ิ 4
ไทย-จุฬาอ.12+นิสต
ไทย-อืน
่ ๆ 25

รวม

7980
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 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 35 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 13,021 คน
โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ัดโดยศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 1 โครงการ
ลําดับ
1

่ โครงการ
ชือ

ระยะเวลา

โครงการภาษาพาเทีย
่ ววันเดียวจบ

มี.ค. - เม.ย.55

รวม

จํานวน (คน)
299

299

โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ัดโดยภาควิชา/ศูนย์ จํานวน 25 โครงการ
ลําดับ
1
2
3

ภาควิชา
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.
ฝ่ ายวิรัชกิจ คณะ
อักษรศาสตร์
ร่วมกับสถานทูต
สาธารณรัฐ
โปแลนด์

4

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

5

ภาษาศาสตร์

6

ศิลปการละคร

7

ศิลปการละคร

8

ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
GAT Tutoring for Flood
Victims (ร่วมกับศิษย์เก่าใน
การจัดโครงการ)
สัปดาห์อาเซียน (ASEAN
Week)
จัดงาน “Two Cultural
Weeks of Art and
Poetry” เพือ
่ เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 40 ปี แห่ง
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐโปแลนด์
จัดนิทรรศการประวัตศ
ิ าสตร์
“The Siamese Pavilion at
the Turin Expo 1911”
เนือ
่ งในวาระฉลองครบรอบ
150 ปี การรวมประเทศ
อิตาลี โดยใช ้ข ้อมูลวิจัยใน
การจัดนิทรรศการ
ประชุมวิชาการและงาน
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ภาษาศาสตร์ ภาษา
กะเหรีย
่ ง: ศิลปวัฒนธรรม
เผ่าปะโอ (จัด ร่วมกับศูนย์
วัฒนธรรมฯ แรงงาน
กฎหมายเข ้าเมือง ThaiPBS
ตัวแทนเครือข่ายข ้ามชาติ
และมูลนิธเิ พือ
่ นหญิง)
เทศกาลงาน "แหวกม่าน
การละคร" เสนอผลงาน
ิ ที่
ด ้านการละครของนิสต
เรียนรายวิชาปฏิบต
ั ิ ทัง้
ระดับปริญญาโท และ ตรี
เช่น กํากับการแสดง การ
แสดง เขียนบท ฯลฯ (ภาค
ต ้น 2554)
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารละคร
เวทีทส
ี่ ร ้างฉากละครเวทีท ี่
สร ้างจากวัสดุใน
ชีวต
ิ ประจําวัน (Object
Theatre) และการแสดง
ละคร 3 เรือ
่ ง จากประเทศ
อิสราเอล
โครงการเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ
(CHULALONGKORN
UNIVERSITY
INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL 2011) ภาค
ปลาย 2554

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
วันที่ 14 ต.ค. 54

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
บุคคลภายนอก 129

รวม
129

14-17 ส.ค. 55 อาคาร
มหาจักรีฯ
6-20 ก.ค. 55 ณ สรรพ
ศาสตร์สโมสร อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ผู ้ร่วมงาน 444

444

ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ต่างชาติ 5
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 20

90

ิ ป.ตรี 500
นิสต
ิ ป.โท 120
นิสต
ิ ป.เอก 25
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก
2,671
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 400

3335

10-11 ต.ค. 54 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรฯ

ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท30
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 100

200

ิ ป
24 ม.ค. 55 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรฯ

ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 140

340

17 ก.พ. -9 มี.ค. 55 (9
เรือ
่ ง เฉพาะวันจันทร์ พุธ
และ ศุกร์) ณ ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก 150

420

18 ต.ค. – 18 พ.ย. 54 /
ณ หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ

4 มี.ค. 55 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

404

139
ลําดับ
9

ภาควิชา
ศิลปการละคร

10

ศิลปการละคร

11

ศิลปการละคร

12

ศิลปการละคร

13

ศูนย์การแปลฯ

14

คณะอักษรศาสตร์

15

ประวัตศ
ิ าสตร์
ร่วมกับ หน่วยวิจัย
ภูมภ
ิ าคศึกษา
สํานั กวิชาศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ สนั บสนุน
งบประมาณโดย
มูลนิธเิ อเชียและ
สถาบันพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู ้แห่งชาติ
และ สกว.
ฝ่ ายวิจัยร่วมกับ
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
และกอ.ศ.

16

17

ฝ่ ายวิรัชกิจ

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ิ ระดับปริญญาโท
นิสต
นํ าเสนอละคร เข ้าร่วม
กิจกรรมกับผู ้ป่ วยใน
โรงพยาบาล ในโครงการ
สอนเด็กเจ็บป่ วยเรือ
้ รัง
การบรรยายเรือ
่ ง ละครร่วม
สมัยอะไรกันหว่า : 10 ปี
ของพัฒนาการของเทศกาล
ละครกรุงเทพ
การแสดงละครคนกับ
หุน
่ ยนต์ เรือ
่ ง "ซาโยนาระ"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
24, 29 ก.พ. 9, 13 และ
30 มี.ค. 55 เวลา 10-11
น. ณ ฝ่ ายกุมารเวช
ศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 50

รวม
55

2 มี.ค. 55 ณ หอ
ศิลปะวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพฯ

ิ ป.ตรี 25
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 90
ิ ป.ตรี 1700
นิสต
ิ ป.โท 70
นิสต
ิ ป.เอก10
นิสต
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 800
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 80

125

15-18 มี.ค. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรฯ

เทศกาลงาน "แหวกม่าน
การละคร" เสนอผลงาน
ิ ที่
ด ้านการละครของนิสต
เรียนรายวิชาปฏิบต
ั ิ ทัง้
ระดับปริญญาโท และ ตรี
เช่น กํากับการแสดง การ
แสดง เขียนบท ฯลฯ (ภาค
ปลาย 2554)
โครงการเสวนาระดมความ
คิดเห็นเพือ
่ การรับรอง
คุณภาพล่ามและนั กแปล
2012 ChulalongkornEFEO International
Conference on Buddhist
Studies Imagination,
Narrative, and
Localization
การจัดสัมมนาทางวิชาการ
เรือ
่ ง "สภาวะความเป็ น
สมัยใหม่อน
ั แตกกระจาย:
การค ้นหาประวัตศ
ิ าสตร์
สังคม-วัฒนธรรมของปา
ตานี"

10-11 เม.ย. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรฯ

2600

165

พฤ. 3 พ.ค. 55
ห ้องประชุม 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
6-7 ม.ค. 55 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 6

15

ผู ้เข ้าร่วมงาน 200 คน
ผู ้เสนอผลงาน
ชาวต่างชาติ 14
ไทย-จุฬา 3
ไทย-อืน
่ ๆ3

220

27-28 ม.ค. 55 ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ิ ป.ตรี 16
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 94

133

ประชุมวิชาการด ้าน
มนุษยศาสตร์ระดับปริญญา
ตรี จุฬา-ธรรมศาสตร์เกษตรฯ ครัง้ ที่ 1
(Undergraduate
Humanities Symposium)

10-11 มี.ค. 55 เวลา
9.00-10.30 น.ณ ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

347

จัดการประชุมนานาชาติ
“Critical Connections:
Forum on Cultural
Studies in Transnational
Asia and Beyond”

ศ. 11 พ.ย. 54 เวลา8.3017.30 น. ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
เลือ
่ นเป็ นวันที่ 16 มี.ค.55
เนือ
่ งจากอุทกภัย

ิ ป.ตรี 56
นิสต
อาจารย์ 52
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 238
แบ่งเป็ น
มธ. นศ.45 อ.12
ิ 45 อ.6
มก. นิสต
ม.อืน
่ นศ.16 อ.12
่ มวลชน 8
สือ
บุคคลทั่วไป 94
ิ ป.ตรี 70
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
เจ ้าหน ้าที่ 5
อาจารย์ 20
บุคคลภายนอก 40
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

145

140
ลําดับ
18

19

ภาควิชา
ฝ่ ายวิรัชกิจ
(ร่วมกับสมาคม
ภาษาและหนั งสือ
แห่งประเทศไทย
ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.หอการค ้าไทย
คณะอักษรศาสตร์
ม.ศิลปากร)
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
เสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง
"100 ปี ชาตกาล
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพย
สุวรรณ" และ เสวนา "ผูก
เงือ
่ นคลายปม: ความ
หฤหรร์ในวรรณกรรมรหัส
คดี"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ส. 18 ก.พ. 55 ณ ห ้อง
303 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 55
นิสต
อาจารย์ 45
บุคคลภายนอก 100

รวม
200

สัมมนาทางวิชาการ "ภาษา
และวรรณคดีฝรั่งเศส" เรือ
่ ง
"Écritures de la
modernité / งานประพันธ์
แห่งนวสมัย
การประชุมวิชาการ
นานาชาติระหว่างผู ้สอน
ภาษาสเปนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
บรรยายพิเศษ ละครเวทีท ี่
สร ้างฉากจากวัสดุใน
ชีวต
ิ ประจําวัน (Object
Theatre)

13 - 16 มี.ค. 55 เวลา
9.00 - 15.00 น.อาคาร
บรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 20

50

14 - 16 ธ.ค. 54

ิ ป.ตรี 4
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 34

44

ิ ป
24 ม.ค. 55 ณ ศูนย์ศล
การบละครสดใสฯ อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

112

พฤ. 2 ก.พ. 55 ณ ห ้อง
707 อาคารบรมฯ และโรง
ิ ปการละคร
ละคร ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
ิ ป
2-4 ก.พ. 55 ณ ศูนย์ศล
การละคร สดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรศาสตร์

ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก
ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก
ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 13
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก
ิ ป.ตรี 300
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 30
บุคคลภายนอก

20

ภาษาตะวันตก/
สเปน

21

ศิลปการละคร

22

ศิลปการละคร

บรรยายพิเศษ และฝึ กอบรม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารละครเวทีเรือ
่ ง
An Oak Tree โดยทิม
เคราช์ ศิลปิ นจากประเทศ
อังกฤษ

23

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละคร
เรือ
่ ง "An Oak Tree"

24

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดง
"เทศกาลวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส-ไทย 2012" มีการ
แสดง 3 ชุด "IETO",
“Pichet Klunchun and
Myself” และ
“Cinématique”
เสวนาหลังการแสดงละคร
เทศกาลละคร "ก่อนจบ
2555" ละครเวที 4 เรือ
่ ง
"วันดี คืนดี", รัก(ทะ)ลวง
ตา, เรือ
่ ง(รัก)ลับของครูแค
เรน และ ผู ้หญิง "เอาอยู"่
บรรยาย ซาโยนาระ โดย
ิ โุ ระ
อ.ฮิราตะ+อ.อิชก

25

ศิลปการละคร

26

ศิลปการละคร

27

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละคร
คนกับหุน
่ ยนต์ เรือ
่ ง
"ซาโยนาระ"

9 ก.พ. - 3 มี.ค. 55 ณ
ิ ปการละคร สดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
17 ก.พ. -25 มี.ค. 55 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
ิ ธร คณะอักษร
จักรีสริ น
ศาสตร์
15-18 มี.ค. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการบละครสดใสฯ
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

15-18 มี.ค. 55 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรศาสตร์

30
112

30
133

40
425

60

ิ ป.ตรี 350
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 20
บุคคลภายนอก 10
ิ ป.ตรี100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 30
บุคคลภายนอก 20
ิ ป.ตรี 400
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก 100

420

184

630
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ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
สัมมนาวิชาการ "การวิจัย
สารสนเทศร่วมสมัย:
มุมมองไทยและเทศ"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
29 ส.ค. 55 เวลา 13.0016.00 น. ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีฯ

29

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

6-8 ส.ค. 55 6 ส.ค. 55
้ 7 อาคาร
ห ้อง 707 ชัน
บรมราชกุมารี
7 ส.ค. 55
คณะสังคมและ
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
8 ส.ค. 55
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา ร่วมกับ
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ

31

บรรณารักษศาสตร์

32

ประวัตศ
ิ าสตร์

33

ศูนย์คติชนวิทยา/
ภาษาไทย

34

คณะอักษรศาสตร์
(ศูนย์สารนิเทศฯ)
ร่วมกับฝ่ ายกิจการ
พิเศษ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

โครงการเวทีวจิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย "เวที
สาธารณะมนุษยศาสตร์ ครัง้
ที่ 6" 6th Humanities
Public Forum (จัดโดย ชุด
โครงการเวทีวจิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย
(โดยสํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย,คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะสังคม
วิทยา และมานุษยวิทยา หา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
การประชุมวิชาการ
นานาชาติ วรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่
4 “Constructing ASEAN
Spirit: Dialogues in
ASEAN Literary World”
จัดโครงการเสวนาทาง
วิชาการ เรือ
่ ง “ทางเลือก
ทางลง ทางเลิก หรือทางรุง่
ของธุรกิจอิสระขนาดเล็กใน
วงการหนั งสือไทย”
รายการสัมมนาเรือ
่ ง “จาก
100 ปี ร.ศ.130 ถึง 80 ปี
ประชาธิปไตย” สถาบัน
นโยบายศึกษา โดยการ
สนั บสนุนของมูลนิธค
ิ อน
ราด อาเดนาวร์ และ
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
การเสวนาทางวิชาการ
เรือ
่ ง"การแสดงพืน
้ ฐานงาน
ภาคกลาง:แลหลังก่อนก ้าว
่ ระชาคมอาเซียน"
ย่างสูป
ร่วมกับมูลนิธค
ิ ก
ึ ฤทธิ์ 80 ใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนฯ เนือ
่ งใน
โอกาส 100 ปี ชาตกาล
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
เสวนาน ้อมรําลึก 50 ปี การ
เสด็จพระดําเนินร่วมการ
ประชุมทางวิชาการ เรือ
่ ง
“ปั ญหาการใช ้คํา
ภาษาไทย” และหัวข ้อเรือ
่ ง
“ภาษาไทยในบริบท
ASEAN”

ลําดับ
28

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์ 7
จนท 1
บุคคลภายนอก 51
ิ 96
อาจารย์และนิสต
บุคคลภายนอก 98

รวม
66

194

23-24 ก.ค. 55 ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ิ ใน
อาจารย์และนิสต
จุฬาฯ 79
บุคลากรภายนอก 84

163

ส. 23 มิ.ย. 55 เวลา
9.00–16.00 น. ณ ห ้อง
้ 3 อาคาร
303–304 ชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 20
นิสต
บุคคลภายนอก 211

231

21-22 มิ.ย. 55 ณ ห ้อง
304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรศาสตร์

ิ ป.ตรี 36
นิสต
ิ ป.โท 13
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 175
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

237

21 เม.ย.55 ณ สถานบัน
คึกฤทธิเ์ ขตสาทร กทม.
เวลา 15.30-22.00 น.

ิ
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 231
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
ทีศษ
ิ ป.โทและเอก
*มีนส
ิ ต
แต่ไม่สามารถแยกได ้
่ รวมไม่
เพราะลงชือ
แยก

234

ศ. 27 ก.ค. 55 ณ ห ้อง
111 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ เวลา 9.00 –
12.00 น.

120 คน

120

รวม

12,722
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ดานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือระดับคณะ 9 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 48 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 30 คน
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่ างประเทศทีม่ สี ั ญญาความร่ วมมือระดับคณะ 9 สั ญญา
No.
1
2
3

4

University/Association
University of Paris 3,
France
Universität Siegen
(University of Siegen)
Faculty of Cutural
Sciences, LudwigMaximilians-Universität
München
Universidad de Colima,
Mexico

Date of
Signing
15 พ.ย. 52

Expiry
Date
15 พ.ย. 57

5 ต.ค. 53

5 ต.ค. 58

5 ปี

4 ก.ย.52

4 ก.ย. 57

5 ปี

2 ก.ค. 47

-

Validity

Activities

5 ปี

Scholars, Students, Information,
Academic Exchange
Exchange of students / scholars, joint
academic activitics.
Exchange of students / scholars, joint
academic activitics.

5

Universidad de la Plata,
Argentina

28 ธ.ค. 43

-

6

Hanoi University, Vietnam

1 ต.ค. 51

-

7

กระทรวงการต่างประเทศ
บราซิล

1 มิ.ย. 54

31 พ.ค. 56

2 ปี

8

Instituto Camões ประเทศ
โปรตุเกส

1 ก.ย. 50

-

-

9

Beijing University

พ.ศ.2538

-

-

Scholars, Students, Information,
Academic Materials Exchange, Joint
Research
Scholars, Students, Information,
Academic Materials Exchange, Joint
Research
Scholars, Students, Information,
Academic Materials Exchange, Joint
Research
ความช่วยเหลือด ้านวิชาการเป็ นกรณีพเิ ศษ
่ วชาญชาวบราซิล คือนางเลา
โดยส่งผู ้เชีย
ร่า มาร์เซีย ลุยซา แฟร์เรรา มาประจําที่
ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา
โปรตุเกส
ความช่วยเหลือด ้านวิชาการ โดยส่ง
่ วชาญชาวโปรตุเกสมาประจําที่
ผู ้เชีย
ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา
โปรตุเกส
ส่งอาจารย์มาช่วยสอนทีค
่ ณะอักษรศาสตร์
ิ
และจัดหาอาจารย์เป็ นทีป
่ รึกษาของนิสต
ิ ไปค ้นคว ้าและวิจัยและทํา
ในช่วงทีน
่ ส
ิ ต
วิทยานิพนธ์ของตนทีม
่ หาวิทยาลัยปั กกิง่
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นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบไม่ รับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลีย่ น นิสิตร่ วมฟัง 48 คน
ลําด ับ

่ สกุล
ชือ

1

Ms. Ayumi Numata

2

Ms. Yoko Kakuno

3

Ms. Qinghua Lin

4

Mr. Satoshi Araragi

5

Mr. Yutaro Oishi

6

Ms. Ayako Kido

7

Mr. Jiashan Wang

8

Mr. Chuan Cao

9

Ms. Qing Yang

10

Ms. Shuhua Qi

11

Ms. Qian Chen

12

Mr. Song Gao

13

Mr. Xiaotian Chen

14

Ms. Tingting Song

15

Ms. Ping Zhou

16

Ms. Mengzhu He

17

Ms. Lihong An

18

Ms. Liying Huang

19

Ms. Limei Pan

20

Ms. Lu Meng

21

Ms. Xiaojuan Zeng

22

Ms. Xiaocui Zhong

23

Ms. Ying Yang

24

Ms.Yuxin Wei

25

Ms. Ling He

26

Ms. Niao Wang

27

Ms. Yao Li

28

Ms. Yanxi Liu

29

Ms. Rao Fu

ึ ษา ระด ับ
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
มิถน
ุ ายน 2555 มีนาคม 2556
มิถน
ุ ายน 2555 มีนาคม 2556
มิถน
ุ ายน 2555 มีนาคม 2556
มิถน
ุ ายน 2555 มีนาคม 2556
มิถน
ุ ายน 2554 ตุลาคม 2554
มิถน
ุ ายน 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555

ป.ตรี

หล ักสูตร

ป.ตรี

Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

มหาวิทยาล ัย
ั ัด
ต้นสงก
Osaka University

ประเทศ

Osaka University

Japan

Osaka University

Japan

Osaka University

Japan

Kokushikan
University
Ryukoku
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University

Japan

Japan

Japan
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
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ลําด ับ

่ สกุล
ชือ

ึ ษา ระด ับ
ช่วงเวลาทีศ
่ ก

30

Mr. Hebi Zhao

31

Mr. Haitao Wu

32

Mr. Huayang Wang

33

Ms. Jingyi Liu

34

Ms. Siyu Hang

พฤศจิกายน 2554 - ป.ตรี
มีนาคม 2555

35

Mr. Xu yin

พฤศจิกายน 2554 - ป.ตรี
มีนาคม 2555

36

Mr. Baozhang Min

พฤศจิกายน 2554 - ป.ตรี
มีนาคม 2555

37

Ms. Lanhui Wu

พฤศจิกายน 2554 - ป.ตรี
มีนาคม 2555

38

Mr. Kohei Kamada

มิถน
ุ ายน 2555 มีนาคม 2556

ป.ตรี

39

Mr. Sho Nishimura

ป.ตรี

40

Mr. Joshua Strafford
Vaile
Ms. Matilda
Bussararin Ericson
Mr. Pei-yu Wu

สิงหาคม 2554 กรกฎาคม 2555
มกราคม 2555 พฤษภาคม 2555
สิงหาคม 2555 พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2555 ธันวาคม 2555
มกราคม 2555 พฤษภาคม 2555
มกราคม 2555 พฤษภาคม 2555
มกราคม 2555 พฤษภาคม 2555

41
42
43
44
45
46
47
48

Ms. Tuty Wahidah
Haji Rajali
Ms. Holly Annabel
Sybil Norton
Ms. Melissa Tan Hui
Shan
Ms. Elizabeth Ramirez
Guzman
Mr.Sangsson Kim
Ms.Anna Jo
Chirapongse

กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
กรกฎาคม 2554 มีนาคม 2555
พฤศจิกายน 2554 มีนาคม 2555

หล ักสูตร

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

Exchange Program

ป.ตรี

ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาบาลี
และสันสกฤต
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

มกราคม 2555 ป.ตรี
พฤษภาคม 2555
มิถน
ุ ายน - ตุลาคม ป.โท
2555
มิถน
ุ ายน - ตุลาคม ป.โท
2555

Exchange Program
ของ BALAC
ร่วมฟั ง สาขาวิชาไทย
ศึกษา
ร่วมฟั ง สาขาวิชาไทย
ศึกษา

มหาวิทยาล ัย
ั ัด
ต้นสงก
Chengdu
University
Chengdu
University
Chengdu
University
มหาวิทยาลัยภาษา
และการค ้า
ต่างประเทศกวางตุ ้ง

ประเทศ

Shanghai
International
Studies University

China

Peking University

China

Shanghai
International
Studies University

China

Beijing Foreign
Studies University

China

Ryukoku
University

Japan

Waseda University

Japan

University of
Canberra
Uppsala University

Australia

National Taiwan
University
University Brunei
Darussalam
Victoria University
of Wellington
Nanyang
Technological
University
Universidad de
Colima
-

Taiwan

-

China
China
China
China

Sweden

Brunei
New
Zealand
Singapore
Mexico
Korea
American
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นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบรับปริญญา 30 คน
ลําด ับ

่ สกุล
ชือ

ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก

ระด ับ

หล ักสูตร

ประเทศ

1

Mrs. Xiang Li

1 สิงหาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2555

ป.ตรี

BALAC

China

2

Ms. Seo Yoon Bae

1 สิงหาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2555

ป.ตรี

BALAC

Korea

3

Ms. Moonju Jeon

1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2556

ป.ตรี

BALAC

Korea

4

Ms. Entzu Yu

1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2556

ป.ตรี

BALAC

China

5

Ms. Jongeun Park

กรกฎาคม 2555 - กันยายน 2555

ป.ตรี

BALAC

Korea

6

Ms. Yu-Shan Juan

กรกฎาคม 2555 - กันยายน 2555

ป.ตรี

BALAC

Taiwan

7

Mr. Xiao Zhang

กรกฎาคม 2555 - กันยายน 2555

ป.ตรี

BALAC

China

8

Mr. Francois Langella

มิถน
ุ ายน 2551 - มีนาคม 2555

ป.โท

France

9

Mr. Yasuhiro Sasaki

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

10

Mrs. Yuri Suda

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

11

Mrs. Ikumi Matsui

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

12

Mr. Koki Koyama

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

13

Miss Shoko Ishikawa

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

14

Miss Yue Yan Yao

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560

ป.เอก

ภาษาศาสตร์ (ด ้วยวิธ ี
พิเศษ)
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน

15

Mr. Danaan Campbell
Andrew-pacleb
Miss Yuxin Jiang

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

USA

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

China

Mr. Clifford Gordon
Davis
Miss Mayumi Yamada

ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2557

ป.โท

ไทยศึกษา

USA

ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2559

ป.เอก

ไทยศึกษา

Japan

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

Vietnam

20

Miss Thuc Doan Dang
Tran
Mr. Sarith Khith

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

Cambodia

21

Mrs. Qian Ren

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

China

22

Miss Kunthy Seng

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

Cambodia

23

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

USA

24

Miss Jennifer Joy
McFadden
Mr. Shayang Xiong

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

China

25

Miss Yameng Zhang

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษา

China

26

Mrs. Sungeun Kim

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560

ป.เอก

ไทยศึกษา

Korea

27

Mr. Robert Cummings

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560

ป.เอก

ไทยศึกษา

USA

28

Miss Soe Thuzar Myint

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560

ป.เอก

ไทยศึกษา

Myanmar

29

Mr. Pablo Henri
Ramirez
Mr. Francois Langella

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560

ป.เอก

ไทยศึกษา

Mexico

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

ภาษาศาสตร์

France

16
17
18
19

30

Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
China
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2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และผลลัพธดา นความเสีย่ ง
 รายงานผลการดํา เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้า การดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2554”
 รวบรวมประเด็ น ความเสี่ ย ง วิ เ คราะห์ และจัด ทํา “(ร่ า ง) แผนและรายงานความคื บ หน้า การ
ดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555” เสนอในการประชุมผูบ้ ริ หารคณะอักษรศาสตร์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เพื่อจัดทําแผนฯดังกล่าว
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555”
เวียนคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555”
เสนอคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพพิจารณาในการประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะประเด็น
ต่ า งๆซึ่ งได้ไ ปปรั บ ปรุ ง“แผนและรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น การบริ หารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2555” ต่อไป
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2555 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2555 และ ตุลาคม 2555

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

ผลกระทบของความเสี่ ยง

1) การขอกําหนดตําแหน่งทาง
คะแนนการตรวจประกัน
วิชาการใช้เวลามาก
คุณภาพของสกอ. ได้
2) อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ คะแนนน้อย
สู งเกษียณ หรื อลาออก
1) เพิ่มประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ให้
ดําเนินการได้รวดเร็ วขึ้น
โดยจัดตั้ง คณะกรรมการ
อ.ก.พ.ว. ประจําภาควิชา
2) รับเจ้าหน้าที่ทาํ งานด้าน
อ.ก.พ.ว. 1 คน
3) จัดทําแผนการขอ
กําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ

(4)

การดําเนินการไม่
บรรลุเป้ าหมาย
ตามตัวชี้วดั SDA
หรื อยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยให้คณะปรับ
ตัวชี้วดั บางตัวให้สูงเกินกว่าที่คณะ
จะทําได้
2. เก็บข้อมูลตัวชี้วดั ได้ไม่ครบตาม
ความเป็ นจริ ง

ดําเนินการได้ต่าํ กว่า
เป้ าหมายมาก และได้
คะแนนตรวจประกัน
คุณภาพน้อย

รายงานผลการดําเนินงาน
SDA และการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์
ทุกไตรมาส
แก้ไขค่าเป้ าหมาย SDA
เริ่ มปี งบประมาณ 55 และ
ประสานงานกับฝ่ าย
ประกันคุณภาพในการ
ตรวจสอบข้อมูล

2. ด้ านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ ของสถาบัน เป้าหมาย : สามารถดําเนินการตามเป้าประสงค์ ได้ ไม่ ตํ่ากว่ า 80 %

อาจารย์ที่มี
ตําแหน่งวิชาการมี
จํานวนน้อยลง
โดยลําดับ

(1)
(2)
(3)
1. ด้ านบุคลากร เป้าหมาย : สามารถเพิม่ จํานวนอาจารย์ ที่มีตําแหน่ งทางวิชาการได้ ปีละ 2 คน

ประเด็นความเสี่ ยง

(6)

หน ้าที่ 1 จาก 5

ข 1 ติดตามผลการดําเนินงานให้
ใกล้ชิดมากขึ้น

ก 1 ติดตามการดําเนินการตาม
แผนการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ

(5)

ข2)

รองคณบดี
ฝ่ ายวางแผน

รองคณบดี
ฝ่ ายบริ หาร

(7)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ณ ต.ค.54)
วิธีการควบคุม/
มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
ผลกระทบ/
ลดผลกระทบที่ดําเนินการ โอกาสเกิด
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม
เจ้ าของความ
อยู่ในปัจจุบัน
เสี่ ยง
(ก1/ก2/ข1/

ข2

ก2

(8)

(ณ มี.ค 55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข
2)

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ได้ร่วมกับฝ่ ายประกันคุณภาพตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน SDA ปี งบประมาณ 54
ใหม่ ทําให้ผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก
55.36% เป็ น 80.36%

ติดตามการดําเนินการ โดยเสนอให้แต่ละ
ภาควิชาพิจารณาแผนการขอตําแหน่งที่
ส่ งคณะมาและเสนอกลยุทธ์ของแต่ละ
ภาควิชาในการดําเนินการตามแผนที่
กําหนดเสนอในการสัมมนาคณะเพื่อเป็ น
เทคนิคและความรู้แต่ในภายหลังมีการ
ปรับหัวข้อการสัมมนาคณะอย่างไรก็ดีได้
มีการติดตามแผนและได้รับข้อมูลกลยุทธ์
ของภาควิชาต่างๆในการดําเนินการตาม
แผนแล้ว

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2555

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

ข 2 ได้ร่วมกับงานประกันคุณภาพในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน SDA
ปี งบประมาณ 54 และ 55 อย่างต่อเนื่อง
สําหรับผลการดําเนินงาน SDA ปี งบประมาณ
55 อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบข้อมูลกับงาน
ประกันคุณภาพและส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง

ก 2 1. ดําเนินการติดตามแผนการขอกําหนด
ตําแหน่ง เมื่อ เมษายน 2555
2. ระบบคณะกรรมการ อ.ก.พ.ว. หรื อระบบ
Mentor ในการขอตําแหน่งได้ผลดี
ปี งบประมาณ 2555 นี้ มีอาจารย์ได้รับตําแหน่ง
ผศ. 5 คน และอาจารย์ได้รับตําแหน่ง รศ. 5 คน
จึงบรรลุเป้ าหมายที่ต้งั ไว้

(10)

(ณ ก.ย.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข
1/ข2)

RM 1 (Rev.4)

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

การจัดเก็บข้อมูล 1. การสื บค้นรายการ Citation ต้อง
Citation ในอนาคต อาศัยผูม้ ีทกั ษะการสื บค้นสู ง
ภาษาอังกฤษดี และต้องรู้จกั อาจารย์
ในคณะเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั มี
ผูส้ าํ รวจอยูค่ นเดียว คือ รองคณบดี
ฝ่ ายประกันคุณภาพ ซึ่ งกําลังจะ
หมดวาระ

หน ้าที่ 2 จาก 5

รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั /รอง
คณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ

ข 1 โครงการสร้างแรงจูงใจ
อาจารย์อกั ษรศาสตร์ ในการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ ซึ่ งน่าจะทําให้ผล
งานมีโอกาสในการอ้างถึงได้
ในที่สุด

(7)

โครงการสร้างแรงจูงใจ
อาจารย์อกั ษรศาสตร์ ใน
การตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับนานาชาติ ซึ่ งน่าจะ
ทําให้ผลงานมีโอกาสใน
การอ้างถึงได้ในที่สุด

(6)

2. อาจารย์ที่มีบทความ Citation มี จํานวนบทความ Citation
จํานวนน้อยลงตามลําดับ นอกจากนี้ จะมีจาํ นวนน้อยลงตามลําดับ
อาจารย์ที่มีบทความ Citation
จํานวนไม่นอ้ ย เป็ นอาจารย์ที่
เกษียณอายุแล้ว

(5)

ข2)

ก 1 1. Update คู่มือวิธีการสื บค้น รองคณบดี
ใหม่เนื่องจากโปรแกรม
ฝ่ ายประกัน
สื บค้นมีการปรับปรุ งหน้าจอ คุณภาพ
2. เข้ากรรมการเพื่อปรึ กษาหา
ผูร้ ับผิดชอบเพื่อให้เป็ นการ
แก้ไขปั ญหาที่ยงั่ ยืน

(4)
จัดทําคู่มือวิธีการสื บค้น
และเคยสอนเจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิจยั แล้ว แต่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ด้วย
ข้อจํากัดทางทักษะ
ทางการสื บค้นและ
ภาษาอังกฤษ

(3)
เป้าหมาย : เพิม่ Citation 5 %

ผลกระทบของความเสี่ ยง

ในอนาคต คณะมีผลงานแต่
ไม่มีขอ้ มูล Citation ทําให้
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ไม่สะท้อนความเป็ นจริ ง

(1)
(2)
3. ด้ านการปฏิบัติงาน : การบริ หารงานวิจัย

ประเด็นความเสี่ ยง

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ณ ต.ค.54)
วิธีการควบคุม/
มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
ผลกระทบ/
ลดผลกระทบที่ดําเนินการ โอกาสเกิด
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม
เจ้ าของความ
อยู่ในปัจจุบัน
เสี่ ยง
(ก1/ก2/ข1/

ข1

ก1

(8)

(ณ มี.ค 55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข
2)

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ฝ่ ายวิจยั จะจัดทําประกาศเกณฑ์การให้
ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติเพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาส
ในการที่จะมีคนมาอ้างอิงผลงานของ
อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น
(เพิ่มจํานวน citation)
ฝ่ ายประกันคุณภาพ โครงการนี้เป็ น
โครงการต่อเนื่องน่าจะมีผลทําให้ citation
เพิ่มขึ้นเห็นได้จากจํานวน citation ปี
53-54 ดังนี้
ข้อมูล citation 53 อาจารย์ 8 คน จาก 4
ภาควิชา สร้างผลงาน citation 19 บทความ
ข้อมูล citation 54 อาจารย์ 11 คน จาก 7
ภาควิชา สร้างผลงาน citation 21 บทความ

1.ดําเนินการ update คู่มือสื บค้นเรี ยบร้อย
แล้ว
2.ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่
30 พ.ย.2554 พิจารณาแล้ว ยังไม่พบ
บุคคลที่มีคุณสมบัติดงั กล่าว

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2555

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การประชาสัมพันธ์ผลงาน Citation ของ
คณาจารย์ในการตรวจประเมินคุณภาพ น่าจะ
ส่ งผลต่อความสําเร็ จของผลงาน Citation จะ
เห็นได้วา่ Citation รอบปี งบประมาณ 55 มี
ผลงานถึง 27 บทความ ในจํานวนนี้ เป็ น
อาจารย์ที่ไม่เคยมีชื่อในฐานข้อมูล ISI/Scopus
เพิ่มจํานวน 4 คน คิดเป็ นผลงาน Citation
เพิ่มขึ้น 28 %

ข 2 ฝ่ ายวิจยั ได้จดั ทําประกาศเกณฑ์ค่าตอบแทนแก่
อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เสนอ
คณะกรรมการบริ หารประจําคณะอักษรศาสตร์
แล้วแต่ไม่ผา่ นอนุมตั ิ

ข 2 ระดับความเสี่ ยงลดลงเป็ นระดับปรกติเนื่องจาก
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพจะดํารงตําแหน่ง
ต่ออีก 3 ปี ทั้งนี้ ได้พยายามหาแนวทางการ
จัดการด้านนี้อย่างยัง่ ยืนโดยอาจร่ วมมือกับ
ห้องสมุดในการหาข้อมูล

(10)

(ณ ก.ย.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข
1/ข2)

RM 1 (Rev.4)

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

ในปี งบประมาณ 54 -55 นี้
ใช้ทุนอุดหนุนการวิจยั
ของฝ่ ายวิจยั ซึ่ งยังมี
เพียงพออยู่

(3)
(4)
เป้าหมาย : สามารถใช้ งบประมาณได้ ไม่ ตํ่ากว่ า 80 %
1. การใช้งบประมาณไม่
1. ปรับเกลี่ยงบประมาณ
เป็ นไปตามหมวดที่ต้งั ไว้
หมวดต่างๆภายในคณะ
2. งบประมาณไม่พอจ่าย
2. ต้องขอปรับ
งบประมาณกลางปี

ผลกระทบของความเสี่ ยง

2. มีเงินสนับสนุน การที่คณะฯต้องสมทบเงินทุน
คณะมีเงินสมทบทุนไม่
การวิจยั ไม่เพียงพอ อาจารย์ที่ได้รับทุน สกว. ซึ่ งอาจจะ เพียงพอ ทําให้อาจารย์ไม่
สามารถทําวิจยั หรื อไม่
มีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี
สามารถสนับสนุนอาจารย์
ในการไปเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศได้

(1)
(2)
4. ด้ านทรั พยากร : การบริ หารงบประมาณและการเงิน
1. การใช้
1. ผลกระทบจากอุทกภัย
งบประมาณอาจไม่ 2. รัฐบาลมีคาํ สั่งให้คณะปรับ
เป็ นไปตาม
รายได้บุคลากรที่จบปริ ญญาตรี ที่มี
เป้ าหมาย
รายได้ไม่ถึง 15,000 บาท ให้ถึง
15,000 บาท

ประเด็นความเสี่ ยง

หน ้าที่ 3 จาก 5

รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั /รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผน

ก1

(8)

ก 1 ของบประมาณเพิ่มสําหรับ
ปี งบประมาณต่อๆไป ซึ่ ง
ปี งบประมาณ 2556 ได้
งบประมาณเพิ่มตามที่เสนอ
ขอมา

(7)
ข2

(6)

(ณ มี.ค 55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข
2)

ก 1 1 ถ้าปรับเกลี่ยงบประมาณ
รองคณบดี
แล้วยังไม่พอ ก็ใช้
ฝ่ ายวางแผน
งบประมาณสํารอง
2 หากไม่ได้รับอนุมตั ิให้ปรับ
งบประมาณกลางปี ก็จะต้อง
ยกยอดไปเบิกจ่ายใน
ปี งบประมาณต่อไป

(5)

ข2)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ณ ต.ค.54)
วิธีการควบคุม/
มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
ผลกระทบ/
ลดผลกระทบที่ดําเนินการ โอกาสเกิด
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม
เจ้ าของความ
อยู่ในปัจจุบัน
เสี่ ยง
(ก1/ก2/ข1/
(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ฝ่ ายวิจยั
ดูเอกสารแนบ
ฝ่ ายวางแผน
งบประมาณปี 55 ต้องรอดูไตรมาส 3
ก่อนว่าจะพอหรื อไม่

ยังไม่มีคาํ สั่งให้ปรับค่าครองชีพ ป.ตรี จึง
ยังมีงบประมาณพอเพียงอยู่

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2555

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

ก 1 ฝ่ ายวิจยั ได้ใช้เงินทุนอุดหนุนการวิจยั ดังนี้
1.สนับสนุนให้อาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ
ในต่างประเทศ 5 คน เป็ นจํานวนเงิน 134,890
บาท
2.สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการเป็ นจํานวน
10 คนเป็ นจํานวนเงิน 245,977.72 บาท
ฝ่ ายวางแผน ดูวา่ ผลการใช้เงินด้านการวิจยั
เพียงพอหรื อยังขาดการสนับสนุนในแง่ใดเพื่อ
ประกอบในการตั้งงบ 57 ถ้าไม่พอคณะจะใช้
งบคณะสมทบ

งบประมาณที่ใช้ในปี งบประมาณ 2555 คิดเป็ น
82.35 % ของงบประมาณที่ได้รับ จึงบรรลุ
เป้ าหมาย

ข 2 ในปี 55 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่า
ครองชีพป.ตรี การใช้งบประมาณส่ วนใหญ่
ค่อนข้างเป็ นไปตามเป้ าหมาย

(10)

(ณ ก.ย.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข
1/ข2)

RM 1 (Rev.4)

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

มีเรื่ องร้องเรี ยน เปลี่ยนกฏเกณฑ์การรับบ่อย
เรื่ องการรับบุคคล
เข้าศึกษา

(1)
(2)
5. ด้ านความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก

ประเด็นความเสี่ ยง

(4)

นักเรี ยนที่ตอ้ งการเข้าศึกษา อยูน่ อกเหนือการควบคุม
สับสนและคณะฯมีปัญหา ของคณะ
ในการรับผูเ้ ข้าศึกษาต่อ

(3)

ผลกระทบของความเสี่ ยง

(6)

(7)

หน ้าที่ 4 จาก 5

ก 2 ประชาสัมพันธ์การรับเข้า
รองคณบดี
อย่างชัดเจนและรวดเร็ วที่สุด ฝ่ ายวิชาการ
เท่าที่จะทําได้

(5)

ข2)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ณ ต.ค.54)
วิธีการควบคุม/
มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
ผลกระทบ/
ลดผลกระทบที่ดําเนินการ โอกาสเกิด
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม
เจ้ าของความ
อยู่ในปัจจุบัน
เสี่ ยง
(ก1/ก2/ข1/

ก2

(8)

(ณ มี.ค 55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข
2)

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ฝ่ ายวิชาการได้รับเรื่ องร้องเรี ยนเรื่ องการ
รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ของหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา และวัฒนธรรม(หลักสู ตร
นานาชาติ) จํานวน 4 คน ซึ่ งฝ่ ายวิชาการ
ได้ดาํ เนินการให้ประสานงานหลักสู ตร
ดําเนินการชี้แจงแก่ผรู้ ้องเรี ยนทั้ง 4 คน
แล้ว

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2555

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

ก 2 1.ฝ่ ายวิชาการได้ดาํ เนินการประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะอักษร
ศาสตร์ ในเว็บ"ไซต์คณะฯ
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ขอ้ มูลเรื่ องการ
รับเข้าศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ ในสาน
อักษรสัมพันธ์ ปี ที่ 25 ฉบับที่ 1 สิ งหาคม 2555
ของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
3.ฝ่ ายวิชาการได้รับเรื่ องร้องเรี ยนเรื่ องการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของ
หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรม(หลักสู ตรนานาชาติ)จํานวน 4
คน* ซึ่ งฝ่ ายวิชาการได้ดาํ เนินการประสานงาน
กับหลักสู ตรฯ ให้หลักสู ตรชี้แจงแก่ผรู้ ้องเรี ยน
ทั้ง 4 คน เรี ยบร้อยแล้ว

(10)

(ณ ก.ย.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข
1/ข2)

RM 1 (Rev.4)

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

ขาดเจ้าหน้าที่ดูแล ทั้งผูด้ ูแลด้าน การไม่มีขอ้ มูลใหม่ๆ หรื อ
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่เทคนิคที่
การมีขอ้ มูลไม่ทนั สมัย ทั้ง
เรื่ องหลักสู ตร admission
ปรับปรุ งเว็บไซต์ ปั จจุบนั รอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพดูแลให้ หรื อข้อมูลอื่นๆ อาจทําให้
แต่กาํ ลังจะหมดวาระบริ หารงาน คณะอักษรศาสตร์ เสี ย
ภาพลักษณ์ได้

(3)

ผลกระทบของความเสี่ ยง

1. จ้างนิสิตช่วยงาน
2. ใช้ช่องทาง Social
Network เพิ่มเติมจากการ
สื่ อสารแบบเก่า
3. ปรึ กษากับนิสิตในการ
ทํากิจกรรมให้มากขึ้น

เคยสอนเจ้าหน้าที่ในการ
ปรับปรุ งเว็บไซต์แล้ว แต่
เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก
ทําให้ปรับปรุ ง ข้อมูลได้
ไม่ทนั การณ์ ทั้งนี้ ยังขาด
ผูด้ ูแลข้อมูลในลักษณะ PR
เช่น หน่วยงาน CICC

(4)

(6)

ข 2 ให้ศิษย์เก่ามีบทบาทในการ
ทํากิจกรรมให้มากขึ้น โดย
ยังคงมีนิสิตปั จจุบนั ร่ วมด้วย
เพื่อที่จะได้เป็ นตัวอย่างการ
ทํากิจกรรมที่บูรณาการ
ประสบการณ์ในชีวติ การ
ทํางาน เข้ากับวิชาการอักษร
ศาสตร์

ข 2 ประชุมผูบ้ ริ หารเพื่อหาแนว
ปฏิบตั ิที่เหมาะสม

(5)

ข2)

0

รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการนิสิต

(7)
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพครั้งที่ 4/2554 วันที่ 30
พ.ย.54 เรื่ อง แผนการบริ หารความเสี่ ยงปี
2555 ที่ประชุมเสนอให้งานในลักษณะ
out source จึงได้กาํ หนด Job Description
และสรรหาบุคคลที่เหมาะสม และได้
อนุมตั ิงบประมาณจ้างผูด้ ูแลเว็บไซต์คณะ
อักษรศาสตร์ ในการประชุม
คณะกรรมการบริ หารคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 8 ก.พ.2555 โดยเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็ น
ต้นมา
ในช่วงเดือน มิ.ย.2554 ภาควิชา
ศิลปกรรมการละครได้จดั ละครเรื่ อง
Macbeth โดยเป็ นการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
โดยใช้ความรู้ทางอักษรศาสตร์ อย่างเต็มที่

ข2

หน ้าที่ 5 จาก 5

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ข2

(8)

(ณ มี.ค 55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/ข
2)

ทบทวนโดย……………………………………………………………………...(QMR) อนุมตั ิโดย ………………………………………..……………………………..(คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)

2. การบริ หารงาน ภาระงานของฝ่ ายกิจการนิสิตมี
เพิ่มภาระเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ฝ่ ายกิจการนิสิต เพิม่ ขึ้นมาก ทั้งโครงการใหม่ๆจาก กิจการนิสิต
ผูบ้ ริ หาร การดูแลเรื่ องจิตอาสา
การดูแลศิษย์เก่า การตามข้อมูลศิษย์
เก่า การให้บริ การระดับ
บัณฑิตศึกษา การทําให้นิสิตรัก
คณะ การทําให้นิสิตเติบโตทาง
ความคิดผ่านกิจกรรมฯลฯ ทําให้
เพิ่มภาระเจ้าหน้าที่

1. การบริ หาร
เว็บไซต์คณะ
อักษรศาสตร์

(1)
(2)
6. ด้ านการปฏิบัติงาน : การบริ หารงานอื่นๆ

ประเด็นความเสี่ ยง

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ณ ต.ค.54)
วิธีการควบคุม/
มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
ผลกระทบ/
ลดผลกระทบที่ดําเนินการ โอกาสเกิด
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม
เจ้ าของความ
อยู่ในปัจจุบัน
เสี่ ยง
(ก1/ก2/ข1/

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2555

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

ข 2 ฝ่ ายกิจการนิสิตได้ประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่างๆ ให้แก่ศิษย์เก่ารายละเอียดดังนี้
1.โครงการลีลาศโบราณในลานอักษรและ
โครงการอบรมภาษาลาตินขั้นพื้นฐาน ระหว่าง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ถึง 27 มกราคม 2555
2.โครงการกินข้าวกับเพื่อนในเดือนแห่ งความ
รัก และงานฉลองให้อาจารย์สดใส กินข้าวมื้อ
ใหญ่กบั พี่นอ้ ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
3.โครงการ"พี่นอ้ งท่องสยามราตรี เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2555

ข 2 การดําเนินงานมีผลเป็ นที่น่าพอใจมีความ
สะดวกดําเนินการรวดเร็ วและเว็บไซต์มีการ
ปรับปรุ ง อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ

(10)

(ณ ก.ย.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข
1/ข2)

RM 1 (Rev.4)

152

153

บทที่ 3
การประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ
3.2 กิจกรรมคุณภาพอื่นๆที่มีการดําเนินการ

155
162

154
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3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ.
คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม
2555 มีกรรมการผูต้ รวจประเมิน และกําหนดการตรวจประเมิน ดังนี้
รศ.ดร.สุ รีพร ธนศิลป์
อ.ดร.สิ ริวรรณ จุฬากรณ์
อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2554 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
17 สิ งหาคม 2555
เวลา
8. 00 -9. 00น.
9. 00 -9.15น.

9.15-11.00 น.

11.00-12.00 น.

รายการ
ประชุมคณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะอักษรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินชี้แจงการตรวจ
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน ตัวชี้วดั
ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1, 7, 8, 9
องค์ประกอบที่ 2, 3, 6
องค์ประกอบที่ 4, 5
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินสัมภาษณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน
นิสิตระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และหลักสูตรนานาชาติ

ผู้ตรวจประเมิน

รศ.ดร. สุ รีพร ธนศิลป์
อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
อ.ดร.สิ ริวรรณ จุฬากรณ์
รศ.ดร. สุ รีพร ธนศิลป์
อ.ดร.สิ ริวรรณ จุฬากรณ์ และ
อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร

พัก
13.00-15.00 น.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

15.00-15.30 น.
15.30 น.

กรรมการประชุมสรุ ป
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแก่ผบู้ ริ หารคณะฯ

รศ.ดร. สุ รีพร ธนศิลป์
อ.ดร.สิ ริวรรณ จุฬากรณ์ (หลัก)
อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
รศ. สุ รีพร ธนศิลป์
อ.ดร.สิ ริวรรณ จุฬากรณ์
อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร (หลัก)
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอักษรศาสตร์ ปี การศึกษา 2554 ของคณะอักษรศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” โดยดําเนินการได้ในระดับดี – ดีมาก ในทุกด้าน มีพฒั นาการดีข้ ึนจาก
การดําเนินการปี การศึกษา 2553 ซึ่งเดิม ดําเนินการอยูใ่ นเกณฑ์ “ดี” โดยดําเนินการได้ดี-ดีมาก ในเกือบทุกด้าน
ยกเว้นด้านบริ หารงานบุคคล ด้านบริ หาร และด้านที่เกี่ยวกับชุมชน สรุ ปเปรี ยบเทียบได้ดงั นี้

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลีย่

ผลการตรวจประเมิน
ปี การศึกษา 2553
4.00
(ดี)
4.27
(ดีมาก)
5.00
(ดีมาก)
4.67
(ดีมาก)
3.00
(พอใช้)
5.00
(ดีมาก)
3.75
(ดี)
5.00
(ดีมาก)
4.00
(ดี)
4.23

ผลการตรวจประเมิน
ปี การศึกษา 2554
4.00
(ดี)
4.30
(ดีมาก)
5.00
(ดีมาก)
5.00
(ดีมาก)
4.50
(ดี)
5.00
(ดีมาก)
4.75
(ดีมาก)
4.00
(ดี)
4.00
(ดี)
4.54
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การดําเนินงานในปี การศึกษา 2554 ทําได้ดีในเกือบทุกตัวชี้วดั คือได้คะแนน 4-5 ขึ้นไป ยกเว้น
ตัวชี้วดั ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งวิชาการ ได้คะแนนประเมิน 2.64 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. รายตัวชี้วดั มีผลดังนี้
ตัวชีว้ ดั ชื่อตัวชีว้ ดั

ผลการตรวจ ปี ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลีย่ นแปลง
การศึกษา 53 ปีการศึกษา 54 การศึกษา 54 คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

4

5

4

4

4

4

4.61
2.59

4.74
2.64

4.74
2.64

3

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

ข้อ 7 ไม่ใช่การนําเสนอ
แผนกลยุทธ์

องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
อาจารย์ประจําทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
อาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียน ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมพัฒนานิ สิตนักศึกษา

3.1
3.2

ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั

4.1
4.2
4.3

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ประจํา

มีการดําเนินการประเมิน
ครบทุกรายวิชา แต่นิสติ
เข้าประเมินไม่ครบ
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ผลการตรวจ ปี ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลีย่ นแปลง
การศึกษา 53 ปีการศึกษา 54 การศึกษา 54 คะแนน

ตัวชีว้ ดั ชื่อตัวชีว้ ดั
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม

5.1
5.2

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม
กระบวนการบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

3

4

4

3

5

5

5

5

5

3

4

4

3
5

5
5

5
5

4

5

5

5

5

4

4

4

4

4.23

4.63

4.54

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม

6.1

ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูน้ ําของสภาสถาบันและผูบ้ ริหาร
ทุกระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสีย่ ง

องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพ วันที่ 17 ส.ค. 55

ข้อ 1 แผนการเงิน ไม่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์
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สรุ ปผลการตรวจประเมินในภาพรวมของคณะ
คณะอัก ษรศาสตร์ มี ภ าพรวมของการบริ ห ารจัด การอยู่ใ นระดับ ดี ม าก สอดคล้อ งกับ ผลการ
ดําเนิ นงานด้านองค์ประกอบคุ ณภาพและมาตรฐานการอุดมศึ กษา ได้แสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพตามพันธกิจหลัก ของสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริ การ
ทางวิ ชาการแก่ สังคม และการ ทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรม ดังแสดงให้เห็ นจากภาพรวมผลการประเมิ น
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มาก ซึ่ งดี ข้ ึนอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปี ที่ผ่านมาซึ่ งอยู่ใน
ระดับ ดี
โอกาสในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานในส่ วนนี้ให้สูงขึ้น ได้แก่ ปั จจัยนําเข้าในเรื่ องคุณวุฒิและ
การเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งถือเป็ นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในด้านการผลิต
บัณฑิต อันเป็ นพันธกิจหลัก โดยมุ่งการจัดทําแผนทดแทนอัตราอาจารย์เกษียณและแผนการเงินที่รับรองการ
จ้า ง รวมถึ ง การพัฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในส่ ว นขององค์ ป ระกอบด้ า นการบริ การวิ ช าการ
(องค์ประกอบที่ 5) ได้เห็ นการพัฒนาที่ ดีข้ ึนจากปี ที่ผ่านมา โดยมีโครงการบริ การวิชาการแก่ สังคมเป็ น
จํานวนมากทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ แต่ยงั มีโอกาสพัฒนา ในเรื่ องการบูรณาการงานการเรี ยน
การสอน การวิจ ัย และการบริ ก ารวิ ชาการให้เ ป็ นรู ปแบบที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพต่ อไป การพัฒ นาคณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุ น และการบูรณาการงานดังกล่วจะช่ วยผลักดันให้คณะอักษรศาสตร์ มีความยัง่ ยืน
และมีความสามารถในการแข่งขันได้
ข้ อเสนอแนะ
1. บริ หารจัดการเรื่ องการพัฒนาการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาระบบการบูรณาการงานวิจยั การเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ
3. พัฒนาระบบการสื่ อสารแบบสองทางระหว่างทีมบริ หารกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
1. ระบบรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน Daily KPI Report
2. ระบบการทํางานของกรรมการประกันคุณภาพ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ เป็ นภาควิชาขนาดใหญ่ในคณะฯ แม้จะประกอบ
ด้วย 6 สาขาวิชา แต่สอนภาษาตะวันออกถึง 9 ภาษา รับผิดชอบดําเนินงานบริ หารหลักสู ตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต ปริ ญญามหาบัณฑิต และปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต รวมทั้งการให้บริ การการสอนภาษาตะวันออกแก่
สังคม
จุดเด่น
แนวทางเสริ มจุดเด่น
1. ภาควิชาภาษาตะวันออกเป็ นแหล่งอ้างอิงทาง เสริ มเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการและวิจยั ในระดับ
วิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
อาเซียน
2. มีเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการและวิจยั กับ
หลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งครื อข่าย
การระดมทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่ อ สนับ สนุ น การเรี ย นการสอนและการวิ จ ัย ของ
อาจารย์ แ ละนิ สิ ตในระดั บ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต และ
บัณฑิตศึกษา
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
ยังมีจาํ นวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาน้อย
ควรมี แผนการเพิ่มจํา นวนนิ สิต โดยผ่านเครื อข่ า ยความ
ร่ วมมื อ ด้า นการเรี ยนการสอนและการวิ จ ัย ในระดับ
อาเซี่ยน
คะแนนเฉลี่ย
4.67
ระดับผลการประเมิน
ดีมาก
ตัวชี้วดั
คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผู้ตรวจ
หมายเหตุ
5
5
2.1
4
4
2.6
5
5
2.7
4.67
4.67
คะแนนเฉลีย่
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/ศูนย์
ศูนย์ การแปลและการล่ ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หาร
หลักสูตรที่ครบถ้วน มีการบริ หารหลักสูตรที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทั้งการ
ปฏิบตั ิและวิจยั มีวิทยากร ผูช้ าํ นาญการด้านวิชาชีพ และมีการดูงาน มีโครงการแนะแนวการทําวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ และการพัฒนาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนมีทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้
นิสิตร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยงั มีการสํารวจความต้องการและความพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิตอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งยังมีการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างจรรยาบรรณของผูว้ ิจยั และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อีกด้วย แต่ศนู ย์ฯ ยังมีอาจารย์ประจําเพียง 1 คน ซึ่งมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกแต่ยงั ไม่มีตาํ แหน่งวิชาการ
จุดเด่ น
แนวทางเสริมจุดเด่ น
นิสิตเกือบทั้งหมดต้องการเรี ยนไปเพื่อใช้
1. ควรมีกรรมการหลักสู ตรสาขาภาษาศาสตร์
ในการประกอบอาชีพ จึงเลือกเรี ยนแผน ข. เพื่อช่วยกํากับดูแลคุณภาพการทําวิทยานิพนธ์
ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และสารนิพนธ์ดา้ นการวิจยั
อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ ก็ตอ้ งการเพิ่มจํานวน
2. หาทางให้นิสิตแผน ก. มีสิทธิได้รับทุน
นิสิตที่เลือกทําสารนิพนธ์ดา้ นการวิจยั ให้ อุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่
มากขึ้นด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
ของมหาวิทยาลัย
สําหรับเป็ นเครื่ องจูงใจในการเลือกแผนการเรี ยน แต่เนื่องจาก
หลักสู ตรเป็ นหลักสูตรปกติแบบนอกเวลาและค่าเล่าเรี ยนค่อนข้าง
สูง จึงยังไม่เข้าข่ายข้างต้น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อเสนอแนะ
ควรหาวิธีกระตุน้ ให้นิสิตทําประเมินมาก ควรมีแผนงานด้านบุคลากรที่ชดั เจน ทั้งการเพิ่มอาจารย์ประจําของ
ขึ้นเพื่อให้
ศูนย์ฯ ให้มีมากกว่า 1 คน และครบทั้งสาขาการแปลและการล่าม
ได้ผลที่ใช้อา้ งอิงได้จริ ง
การกําหนดกรอบเวลาในการขอตําแหน่งวิชาการ การกระตุน้ ให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมและร่ วมการสัมมนาต่างๆ ให้มากขึ้น
คะแนนเฉลีย่
4.33
ระดับผลการประเมิน
ดี
ตัวชี้วดั
คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผู้ตรวจ
หมายเหตุ
5
4
ทําได้ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,7)
2.1
4
4
ทําได้ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,7)
2.6
5
5
ทําได้ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)
2.7
คะแนนเฉลีย่
4.67
4.33
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การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ตามเกณฑ สมศ.
คณะอักษรศาสตร์ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สมศ. เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2555 มีกรรมการผูต้ รวจประเมินคุณภาพ ดังนี้
ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
น.ส.เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ นักวิจยั ชํานาญการ 8 สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมิน มีดงั นี้
ด้าน

ตัวบ่งชี้ คุณภาพ

ด้านคุณภาพบัณฑิต
ด้านงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้ รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้ รับการตีพิมพ์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

คะแนนการ คะแนนหลังการ
ประเมินตนเอง ตรวจประเมิน
3.44
3.44

ด้านงานการบริการ
วิชาการแก่สงั คม
ด้านการทํานุ บาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

4.28

4.28

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่นี าํ ไปใช้ ประโยชน์

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้ รับการรับรองคุณภาพ

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้ บริการวิชาการมาใช้ ในการเรียนการสอนและการวิจัย

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้ มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรม

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

5.00

5.00
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ด้าน

ตัวบ่งชี้ คุณภาพ

ด้านการบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาอาจารย์

ด้านการพัฒนา
และประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้ นสังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี้อตั
ลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรือแก้ ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1
ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรือแก้ ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2

คะแนนการ คะแนนหลังการ
ประเมินตนเอง ตรวจประเมิน
4.00

4.00

3.87

3.87

4.23

4.23

5.00
4.28
5.00

5.00
4.28
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.56
(ดีมาก)

4.69
(ดีมาก)
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3.2 กิจกรรมคุณภาพอืน่ ๆทีม่ กี ารดําเนินการ
มีการดําเนินงานต่างๆ ดังนี้

งานทีไ่ ดรบั การปรับปรุงกระบวนการภายในเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ลําดับ

ภาควิชา/
หน่วยงาน
ฝ่ ายบริหาร

งานทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ
ตัง้ แต่ 9 ธ.ค. 2554

2

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

3

5

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ/
ฝ่ ายวางแผนฯ
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ/
ฝ่ ายวางแผนฯ
ศิลปการละคร

ั ้ เดียวกันหรือ
บริหารจัดการห ้องเรียนใหม่ ให ้วิชาทีใ่ ช ้บริการโสตฯมาอยูช
่ น
ใกล ้ๆกัน
ปรับปรุงระบบการ Update เว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ โดยเปลีย
่ นเป็ นระบบ
Outsource ทําให ้เว็บไซต์มก
ี ารปรับปรุงอย่างสมํา่ เสมอและ Update ได ้
อย่างรวดเร็ว
การรายงานผลการดําเนินงาน SDA ฝ่ ายวางแผนและพัฒนาได ้ร่วมกับงาน
ประกันคุณภาพในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน SDA เพือ
่ ความครบถ ้วน
ของข ้อมูล ทําให ้ผลการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
การรายงานผลการดําเนินงาน SDA ฝ่ ายวางแผนและพัฒนาได ้ร่วมกับงาน
ประกันคุณภาพในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน SDA เพือ
่ ความครบถ ้วน
ของข ้อมูล ทําให ้ผลการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
เปลีย
่ นระบบล็อคและกุญแจห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทางละคร

6

ศิลปการละคร

จัดระเบียบลานขนของด ้านหลังโรงละคร

ตัง้ แต่ มีนาคม 2555

7

ศิลปการละคร

ปี งบประมาณ 2555

8

ศูนย์สารนิเทศ

จัดระบบใช ้ห ้อง โดยจัดทําตารางการใช ้ห ้องบริเวณทีป
่ ระชาสัมพันธ์ของ
ภาควิชาฯ
ยืมวิทยานิพนธ์กลับบ ้านได ้ โดยไม่ต ้องเขียนแบบฟอร์ม

9

ศูนย์สารนิเทศ

บริการตอบคําถามผ่าน Message จากหน ้า FanPage ใน Facebook

10

ศูนย์สารนิเทศ

11

ศูนย์สารนิเทศ

้ เปิ ดไม่ต ้อง
ย ้ายหนั งสือภาพไปทีส
่ รรพศาสตร์สโมสร ให ้บริการแบบชัน
เขียนแบบฟอร์มขอใช ้
รับคืนหนั งสือผ่านตู ้รับคืน Library Anywhere โดยร่วมมือกับห ้องสมุดคณะ
รัฐศาสตร์

1

4

ตัง้ แต่ มี.ค.55 เป็ น
ต ้นมา
ตัง้ แต่ ม.ค. 55 เป็ น
ต ้นมา
พ.ย.-55
ตัง้ แต่ มีนาคม 2555

ตัง้ แต่ กุมภาพันธ์
2555
ตัง้ แต่ มิถน
ุ ายน
2555
ตัง้ แต่ สิงหาคม
2555
ตัง้ แต่ สิงหาคม
2555
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กิจกรรมทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู (Knowledge Management)
ลําดับ

ภาควิชา

1

BALAC

2

คณะอักษร
ศาสตร์

3

ปรัชญา

4

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

5

หัวข ้อการเสวนา/กิจกรรม/วิชาที่
ประชุมกลุม
่
ประชุมเพือ
่ ปรับปรุงรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
ให ้กับหลักสูตรและแลกเปลีย
่ น
ความเห็นเกีย
่ วกับกลวิธก
ี ารสอน
สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์
ประจําปี 2555 แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กล
ยุทธ์ในการพัฒนา...
่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ
-ภาควิชาสูค
่ ระชาคมอาเชียนและ
-ภาควิชาสูป
นานาชาติ
่ งั คม
-ภาควิชาสูส
"ประสบการณ์การวิจัยทีป
่ ระเทศกรีซ"

โครงการเสวนาและอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารว่าด ้วยเรือ
่ งเกีย
่ วกับเว็บไซต์
ตัวอย่างแบบประเมินผู ้ใช ้บัณฑิตคณะ
อักษรศาสตร์ (ริเริม
่ โดยภาควิชา
ภูมศ
ิ าสตร์)
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง "การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์"
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง "การตีพม
ิ พ์หนั งสือ
กํากับสํานั กพิมพ์ระดับนานาชาติ"

6

ฝ่ ายวิจัย

7

ฝ่ ายวิจัย

8

ฝ่ ายวิจัย

เสวนาอาศรมวิจัย เรือ
่ ง หลักเกณฑ์
และขัน
้ ตอนการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ

9

ฝ่ ายวิชาการ

10

ภาษาศาสตร์

11

ภาษาอังกฤษ

12

ภาษาอังกฤษ

้ จงการดําเนินการด ้าน
การประชุมชีแ
การรับสมัครเข ้าศึกษาการส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และการ
สนั บสนุนทุน
บรรยายเรือ
่ ง การนํ าเสนอในการ
ประชุมเชิงวิชาการ ประสบการณ์วจ
ิ ัย
เพือ
่ ไปนํ าเสนอในทีป
่ ระชุมทาง
วิชาการ
โครงการสัมมนาบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ระดมความคิดเห็นของ
คณาจารย์บณ
ั พิตศึกษาและนํ าผลการ
ประเมินหลักสูตรมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร)
โครงการสัมมนาภาควิชา
ภาษาอังกฤษ เพือ
่ ระดมความคิดเห็น
เรือ
่ งการผลิตผลงานวิชาการและ
นโยบายการบริหารงานของภาควิชา

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
1 พ.ค. 55 เวลา 10.0012.00 น. ณ ห ้อง 712
อาคารบรมราชกุมารี
19 เม.ย. 55 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วม จํานวนผู ้เข ้าร่วม
เป้ าหมาย
จริง
อาจารย์ อาจารย์ 11
อาจารย์ 150

อาจารย์ 121

ศ. 24 ส.ค. 55 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
708 อาคารบรมฯ

ิ อาจารย์
นิสต
บุคคลภายนอก
30 คน

23 มี.ค. 55 ห ้อง 711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
22 พ.ค. 55 แบ่งปั น
ความรู ้ทาง E-mail

อาจารย์และ
เจ ้าหน ้าที่ 20
อาจารย์

ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 3
อาจารย์ 4
เจ ้าหน ้าที่ 22
อาจารย์ 34

พฤ. 22 มี.ค. 55 เวลา
12.00-14.00 น. ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี
พฤ. 29 มี.ค. 55 เวลา
16.00-18.00 น. ณ ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี
11 มิ.ย. 55 เวลา
12.00–14.00 น. ห ้อง
้ 4 อาคาร
401/18 ชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
4 เม.ย.55 เวลา 13.30
น. ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

อาจารย์

อาจารย์ 14

อาจารย์

อาจารย์ 10

อาจารย์

อาจารย์ 38

อาจารย์ เจ ้าหน ้ อาจารย์ 11
ที่ 35
เจ ้าหน ้ที่ 12

20 ม.ค.55 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ อาจารย์
ิ ป.เอก 20
นิสต
นิสต
บุคคล ภายนอก อาจารย์ 2
25

28 พ.ค. 55 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

อาจารย์ 19

อาจารย์ 14
บุคลากร 4
ิ ย์เก่าเข ้า
o มีศษ
ร่วม

29 พ.ค. 55 ณ โรงแรม
Le Meridian

อาจารย์ไทยตปท. 31
เจ ้าหน ้าที่ 4

อาจารย์ไทย 21
อาจารย์ตปท. 2
เจ ้าหน ้าที่ 4
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ภาคผนวก

รายชื่อคณาจารย
รายชื่ออาจารยชาวตางประเทศ
รายชื่อผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการชุดตางๆ
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173
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169

รายชือ่ คณาจารย
ภาควิชา

สถานภาพ

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการ

1

นางชลดา เรื องรักษ์ลิขิต

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการ

2

นางสาวณัฐพร พานโพธิ์ ทอง

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการ

3

นางสาวใกล้รุ่ง อามระดิษ

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการ

4

นายอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการ

5

นางสาวธี รนุช โชคสุ วณิ ช

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการ

6

นายวิภาส โพธิ แพทย์

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นายปรมินท์ จารุ วร

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางสาวประไพพรรณ พึ่งฉิ ม

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางสาวศิริพร ภักดีผาสุ ข

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นายอาทิตย์ ชีรวณิ ชย์กลุ

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นางสาวธานีรัตน์ จัตุทะศรี

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

นางนํ้าผึ้ง ปั ทมลางคุล
นางสาวมิ่งมิตร ศรี ประสิ ทธิ์

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นายชัยรัตน์ พลมุข

อ.

ภาควิชาภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นางสาวมุจลินท์ สุ ดเจริ ญ

อ.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

16

นางสุ กญั ญา สุ จฉายา

รศ.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

17

นางสาวสุ จิตรา จงสถิตย์วฒั นา

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

18

นางศิราพร ณ ถลาง

ศ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

19

นางเทพี จรัสจรุ งเกียรติ

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นางจิราภรณ์ ภัทราภานุภทั ร

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

1

นางสาวสุ รีย ์ ชุณหเรื องเดช

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

2

นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

3

นางนูรีดา หะยียะโกะ

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

4

นางสาวชัญญพร ปริ ญญาวุฒิชยั

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวทัศนีย ์ สิ นสกุล

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางกนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวหทัย แซ่เจี่ย

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางอรรถยา สุ วรรณระดา

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางนํ้าทิพย์ เมธเศรษฐ

อ.

อ.ดร.

ผศ.

อ.
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ภาควิชา

สถานภาพ

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นางสาวสมพรนุช ตันศรี สุข

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นายสื บพงศ์ ช้างบุญชู

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นางสาวสุ ภาพร บุญรุ่ ง

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

นายธี รวัฒน์ ธีรพจนี

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นายอัษฎายุทธ ชูศรี

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นายมานพ อาดัม

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

16

นายกมล บุษบรรณ์

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

17

นายชานป์ วิชช์ ทัดแก้ว

ภาควิชาภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

18

นางสาวอภิรดี เจริ ญเสนีย ์

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

19

นางสาวมณฑา พิมพ์ทอง

รศ.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นางสิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ไพศาล

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

21

นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

22

ร.ท.บรรจบ บรรณรุ จิ

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

23

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

24

นางพัชนี ตั้งยืนยง
นางสาวมนธิ รา ราโท

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

25

นางสาวชมนาด ศีติสาร

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

26

นางสาวศศรักษ์ เพชรเชิดชู

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

27

นายวรวุฒิ จิราสมบัติ

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการ

1

นางสาวภัคพรรณ ทิพยมนตรี

อ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวรักสงบ วิจิตรโสภณ

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางณิ ดา ติรณสวัสดิ์

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางดวงฤดี เจริ ญบัณฑิต

อ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี

อ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวจิตติมา พฤฒิพฤกษ์

อ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวมธุริน ลีละเศรษฐกุล

อ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางสาวพราว เศรษฐบุตร

อ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นางคาริ นา โชติรวี

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นางสุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์

รศ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

11

นางสุ นิจ สุ ตณั ฑวิบูลย์

ผศ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

12

นางสาวปทมา อัตนโถ

ผศ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

13

นางสาวพจี ยุวชิต

อ.ดร.
อ.
อ.ดร.

รศ.ดร.

ผศ.ดร.

รศ.ดร.
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ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

14

นางสาวสงวนศรี ขันธวิเชียร

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

15

นางสาวณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

16

นางสาวสมจิต จิระนันทิพร

อ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

17

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

18

นางสาวนํ้าทิพย์ ภิงคารวัฒน์
นางสาวดาริ นทร์ ประดิษฐทัศนี ย ์

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

19

นางสาวจิรันธรา ศรี อุทยั

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นายศุภกาญจน์ เอี่ยมหฤท

ผศ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

21

นางสาวปรี ณา แข่งขัน

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

22

นางปรี มา มัลลิกะมาส

รศ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

23

นางรองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์

ผศ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

24

นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ

อ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

25

นางสุ เบญจา เผ่าเหลืองทอง

อ.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ข้าราชการ

1

นายสุ เนตร ชุตินธรานนท์

รศ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวภาวรรณ เรื องศิลป์

อ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

เรื อโทดินาร์ บุญธรรม

อ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นายจุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

อ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาววิลลา วิลยั ทอง

อ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาววาสนา วงศ์สุรวัฒน์

อ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นายธนาพล ลิ่มอภิชาต

อ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นางพิพาดา ยังเจริ ญ

รศ.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นายสุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ

รศ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นางสาวสุ วมิ ล รุ่ งเจริ ญ

ผศ.

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

11

นางสาวิตรี เจริ ญพงศ์

ผศ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการ

1

นางสาววิภาดา เพ็ชรรักษ์

ผศ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการ

2

นางสาววิลิตา ศรี อุฬารพงศ์

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการ

3

นางสาวหนึ่ งฤดี โลหผล

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการ

4

นางสาวสุ วรรณา สถาปัตย์พฒั นา

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการ

5

นางสาวอารตี แก้วสัมฤทธิ์

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการ

6

นางจันทรา ประมูลทรัพย์

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นายสุ กิจ พูพ่ วง

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางสาวเพ็ญพิสาข์ ศรี วรนารถ

ผศ.ดร.

อ.ดร.
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ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางสาววิลาสิ นีย ์ แฝงยงค์

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นางสาววรุ ณี อุดมศิลป

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นางสาวภาสุ รี ลือสกุล

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นางสาวอติพร เสถียรสุ ต

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

นางสาวหนึ่ งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นางสาวปาจรี ย ์ ทาชาติ

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นายพิริยะดิศ มานิตย์

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

16

นางสาวนิธิวดี ศรี หงส์

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

17

นายรมย์ ภิรมนตรี

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

18

นางสาวภณิ ตา ศิลปวิทยาดิลก

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

19

นางสาวนาถพร กาญจนภิญโญวงศ์

อ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นางสาวขจิตรา ภังคานนท์

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

21

นายสรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

22

นายปณิ ธิ หุ่นแสวง

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

23

นางถนอมนวล โอเจริ ญ

ศ.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

24

นางวรรณา แสงอร่ ามเรื อง

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

25

นายสถาพร ทิพยศักดิ์

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

26

นางสาวสิ ริวรรณ จุฬากรณ์

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

27

นางชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

ผศ.

ภาควิชาปรัชญา

ข้าราชการ

1

นายสมภาร พรมทา

ศ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางกนิษฐ์ ศิริจนั ทร์

อ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นายเกษม เพ็ญภินนั ท์

อ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวศิรประภา ชวะนะญาณ

อ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวศริ ญญา อรุ ณขจรศักดิ์

อ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

6

นางเนื่องน้อย บุณยเนตร

รศ.

ภาควิชาปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางสาวสิ ริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ

ผศ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นางสุ วรรณา สถาอานันท์

รศ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นายโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

รศ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นางสาวสุ ภคั วดี อมาตยกุล

ผศ.ดร.

ภาควิชาปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

11

นางสาวธิ ดาวดี สกุลโพน

อ.

1

นางจินดารัตน์ เบอรพันธุ์

ผศ.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ข้าราชการ

อ.

รศ.ดร.
ผศ.
ผศ.ดร.
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ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ข้าราชการ

2

นางสาวพิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์

ผศ.ดร.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ข้าราชการ

3

นางดวงเนตร วงศ์ประทีป

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวอรนุช เศวตรัตนเสถียร

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวเนณุภา สุ ภเวชย์

อ.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาววชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

อ.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวเสาวภา หลิมวิจิตร

อ.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นายทรงพันธ์ เจิมประยงค์

อ.ดร.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นายสมศักดิ์ ศรี บริ สุทธิ์ สกุล

ผศ.ดร.

ภาควิชาศิลปการละคร

ข้าราชการ

1

นางสาวจารุ ณี หงส์จารุ

รศ.

ภาควิชาศิลปการละคร

ข้าราชการ

2

นายฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ผศ.

ภาควิชาศิลปการละคร

ข้าราชการ

3

นายดังกมล ณ ป้ อมเพชร

อ.

ภาควิชาศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวพันพัสสา ธูปเทียน

อ.

ภาควิชาศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวปริ ดา มโนมัยพิบูลย์

อ.ดร.

ภาควิชาศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

6

นายกฤษรา วริ ศราภูริชา

ผศ.

ภาควิชาศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางพรรัตน์ ดํารุ ง

รศ.

ภาควิชาศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นายปวิตร มหาสาริ นนั ทน์

อ.

ภาควิชาภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางศิริวไิ ล ธีระโรจนารัตน์

ผศ.ดร.

ภาควิชาภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางพรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์

ผศ.ดร.

ภาควิชาภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

ภาควิชาภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวฐิติรัตน์ ปั้นบํารุ งกิจ
นางสาวชนิตา ดวงยิหวา

อ.

ภาควิชาภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวอารี รัตน์ แพทย์นุเคราะห์

อ.

ภาควิชาภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

รศ.

ภาควิชาภาษาศาสตร์

ข้าราชการ

1

นางผ่องศรี จัน่ ห้าว
นางสาวกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาศาสตร์

ข้าราชการ

2

นายวิโรจน์ อรุ ณมานะกุล

รศ.ดร.

ภาควิชาภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวสุ ดา รังกุพนั ธุ์

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวธี ราภรณ์ รติธรรมกุล

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นายพิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

อ.ดร.

ภาควิชาภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวภาวดี สายสุ วรรณ

อ.

ภาควิชาภาษาศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางธีระพันธ์ เหลืองทองคํา

ศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางสาวถนอมนวล หิ รัญเทพ

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวศิริพร ศรี วรกานต์

อ.ดร.

อ.
อ.ดร.

อ.
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ภาควิชา

สถานภาพ

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวชุติมา ประกาศวุฒิสาร

ผศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นายสุ รเดช โชติอุดมพันธ์

ผศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวทอแสง เชาว์ชุติ

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวแพร จิตติพลังศรี

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางอนงค์นาฎ เถกิงวิทย์

รศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นางสาวตรี ศิลป์ บุญขจร

รศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นางจาตุรี ติงศภัทิย ์

ผศ.ดร.

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

ข้าราชการ

1

นายสถาพร อรุ ณวิลาศ

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

2
1

นางสาวเพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
นางทองทิพย์ พูลลาภ

ศูนย์การแปลและ
การล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.

อ.
อ.
อ.ดร.

175

รายชือ่ อาจารยชาวตางประเทศ
ลําดับ
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อสกุล
นางสาวอัวร์ซูลา เยลค์มนั น์ (Ms.Ursula Jelkmann)
นางสาวไรซา ซาไนวา (Ms.Raisa Dzanaeva)
นายเปาโล ยูรอล
นางจูลี รัชตรณชัย ปงโปนี (Ms. Julie Rujataronajai - Pomponi)
นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริ โอ อินาซุนกา มาร์กา(Ms.Catalina del
Rosadio Inazunta Marca)
นางสาวเลารา กัสโตร ซานเชส (Ms. Luura Castro Sanchez)
อ.คาโรลีน มึลเวอร์ชเตท (รวมในข้ออาจารย์/นักวิจยั )
นางเลาร่ า มาร์เซี ย ลุยซา แฟร์เรรา (Mrs.Laura Marcia Luiza Ferreira)
นางโซฟี เอล็กซานดร้า โคลเอ้ รารู ท วินเซนต์
นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ (Mrs. Kiyomi Iketani)
นางสาวนะฑ์ซุกิ มะท์ซุอิ
ศ.จาง จง เจิ้ง
นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนด์ริช (Mr.William Cater Handrich)
นาย อิงโก้ เพเทอร์ (Dr.Ingo Peters)
นางจิลล์ เม็ตคาฟ (Mrs.Jill Metcalfe)
นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี (Mr.Robert Michael Crabtree)
นายโทนี่ โอ นีลล์ (Mr.Tony O'Neill)
นางเว็นดี ลิงค์ อวีเยเล
ผศ.พิเศษไซมอน เจพี ไรท์ (Mr.Simon J.P. Wright)
นายโดนัลด์ สก็อต ฮัมฟรี ยส์ (Mr. Danald Scott Hamphries)
นายสก็อต โจเซฟ โอลด์เมิน
นายแอนดรู จอห์น ไรท์ (Mr.Andrew John Wright)

23
24

หลักสู ตรนานาชาติ (ลูกจ้ างชั่วคราวเหมาจ่ าย)
นายเบร็ ท แอนดรู ว์ ฟาร์เมอร์ (Mr.Brett Andrew Farmer)
นายอัลเบิร์ต บอกซอเรอ

5

สั ญชาติ
เยอรมัน
รัสเซี ย
อิตาลี
ฝรั่งเศส

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

เอกวาดอร์

ภาษาตะวันตก

สเปน
เยอรมัน
บราซิ ล
ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
จีน
อเมริ กนั
เยอรมัน
อังกฤษ
อเมริ กนั
ไอริ ช
อังกฤษ
อังกฤษ
อเมริ กนั
อเมริ กนั
อังกฤษ

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ออสเตรเลียน
สเปน

นานาชาติ
นานาชาติ
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รายชือ่ ผูม สี ว นเกีย่ วของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดตางๆ
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
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
กรรมการ
นายสมชาย เผือกผ่อง
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
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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.

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร
หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิลลา วิลยั ทอง
อาจารย์สมจิต จิระนันทิพร
อาจารย์ ดร. ธีรนุช โชคสุ วนิช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุ ณี อุดมศิลป
อาจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินนั ท์
อาจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พิทยาภรณ์
อาจารย์ปวิตร มหาสาริ นนั ทน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพร ปริ ญญาวุฒิชยั
อาจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริ การวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารคณะอักษรศาสตร์
นายสุ ธรรม โตฤกษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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.

รายชื่อคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สํานักคณบดี
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
ปรัชญา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ปรี มา มัลลิกะมาส
ศูนย์การแปลฯ
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ภาษาตะวันตก
กรรมการ
ประวัติศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
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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.

อาจารย์ ดร.ณิ ดา ติรณสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ
อาจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม
อาจารย์ อภิรดี เจริ ญเสนีย ์
อาจารย์พนั พัสสา ธูปเทียน
นางปัทมา ฮอว์กินส์
นางสาวสุ ทธิลกั ษณ์ พึ่งผลพฤกษ์
นายสรคม ดิสสะมาน
นางสาววณิ ชยา สนธิใจ
นายสมชาย เผือกผ่อง
นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว
นางสาวเบญจพร เชื้อนุ่น
นางวิภา หอมศิริ
นางสาวสุ ดารัตน์ โคตรสมบัติ
นางวรรณภา จัดสนาม
นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์
นางสุ ปริ ญา ลุลิตานนท์
นางวีณา เสลาคุณ
นางสาวกมลวรรณ อักษร
นางสาวนิภาพร อางควนิช
นายรพีพฒั น์ กุศลสมบูรณ์
นางสาวสิ ริรัตน์ ผลหมู่
นายฉลอง แสงสิ ริวิจารณ์
นายดนุสิทธิ์ ชาตยาทร
นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาไทย
ภาษาตะวันออก
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
อารยธรรมไทย
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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะผู้จัดทํารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
ปี งบประมาณ 2555
1. อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
2. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ออกแบบปกโดย
ภาพปกโดย

อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
นายดนุสิทธิ์ ชาตยาทร

ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกส่ วนงานในคณะฯและทุกท่านที่ช่วยรวบรวมข้อมูล

