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วิสัยทัศน 
 

 คณะอักษรศาสตรจะดํารงความเปนเลิศทางวิชาการในระดับชาติและพัฒนาสูระดับ
นานาชาต ิ
 

ปรัชญา/ ปณิธาน 
 

 
คณะอักษรศาสตรเปนผูนําในการสรางและถายทอดความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรท่ี

เก่ียวของเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและภูมิปญญาของสังคม 
 

 
 

พันธกิจ 
 
คณะอักษรศาสตรเปนสถาบนัวิชาการขั้นสงูท่ีมุงบุกเบิก คนควา พัฒนา ถายทอดและ

เผยแพรองคความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของเพื่อสนองความตองการของสังคมทัง้ดาน
วิชาการและวชิาชพี  และเปนกลไกสรางสมดุลในการพฒันาประเทศ   

 
 

 

วัตถุประสงค 
 
 

1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานอักษรศาสตร สามารถคิดและวิเคราะหอยาง
เปนระบบ  มีโลกทัศนกวาง สามารถประยุกตความรูและปรับตนใหเขากับสถานการณ ในการ
ประกอบอาชพีและการดํารงชีพ 

2) สรางองคความรูและผลิตงานวิชาการที่มีคณุภาพในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
3) ใหบริการทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของเพื่อพฒันาบุคคลและองคกร   ใน

สังคม 
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสงเสริมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมสากล 
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ประวัติคณะอักษรศาสตร 
 

จากคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมาเปนคณะอักษรศาสตร 
 เมื่อวันจันทรท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงวางศิลาฤกษตึกบัญชาการโรงเรียนขาราชการพลเรอืนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (ตึกอักษร
ศาสตร 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณในปจจุบัน) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459 ไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอม สถาปนาโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวข้ึน
เปนมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระ ราชทานนามวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    อีก 1 ปตอมาใน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจานองยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร ซึ่งเปนอธิการบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระ 
ทรวงธรรมการพระองคแรก ไดทรงตั้งคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรข้ึนซึ่งเปนหนึ่งในสี่คณะท่ีไดมีการจัดตั้ง
ข้ึน  อีกสามคณะไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร   หมอมเจาพูนศรี
เกษม  เกษมศรี ทรงเปนคณบดีของคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรองคแรก ระหวาง พ.ศ. 2461-2468 

เมื่อแรกกอตั้ง คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมุงสอนวิชาเตรียมแพทยเปนสวนใหญ   วิชาท่ีจัดสอนมี 
เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร   ตอมาในปพ.ศ. 2471 จึงไดเปดสอนวิชา
อักษรศาสตร หลักสูตรสามป   ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมอักษรศาสตร 
(ป.ม.)   ในสองปแรกวิชาท่ีสอนเปนวิชาอักษรศาสตรโดยเฉพาะ  มีวิชาภาษาไทย  ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ  ภาษา
ฝรั่งเศส  ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร   ในภายหลังไดเพิ่มภาษาเยอรมันขึ้นอีกวิชาหนึ่ง   
หลังจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหนึ่งป    ในปพ.ศ. 2473 มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมัธยม
อักษรศาสตร (ป.ม.) รุนแรก 16 คน    ในปพ.ศ.2473 นี้ไดเปดสอนวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรสามป โดยจัดสอน
วิชาวิทยาศาสตรในสองปแรกและวิชาครูในปท่ี 3 ทํานองเดียวกันกับวิชาอักษรศาสตร   ผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมเชนกัน 
 ตอมาในปพ.ศ.2476 ไดมีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกจากกันเปนสอง
คณะ คือ คณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร    คณะอักษรศาสตรแบงออกเปนแผนกอักษรศาสตรและแผนก
ฝกหัดครู    แตในปเดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตรไดกลับยุบรวมเปนคณะเดียวกันอีกและ
แบงงานออกเปน 9 แผนก คือ  แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมี  แผนกฟสิกส  แผนกชีววิทยา  
แผนกคณิตศาสตร  แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษาปจจุบัน  แผนกภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  
และแผนกฝกหัดครู  
 ในดานการสอน มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอนถึงข้ันปรญิญาบัณฑิตในพ.ศ.2477  อักษรศาสตร 
บัณฑิตรุนแรกที่สําเร็จการศึกษาเมื่อพ.ศ.2478 มีจํานวน 33 คน   ตอมาในปพ.ศ.2485 ไดเปดสอนในขั้นปริญญา
มหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาอักษรศาสตร มหาบัณฑิต
รุนแรกในปพ.ศ.2487 จํานวน 2 คน 
 ในพ.ศ.2486 ไดมีการแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร ออกเปนคณะอักษรศาสตรและคณะ
วิทยาศาสตร ตางหากจากกันอีกครั้งหนึ่ง  แตยังมีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริหารงานรวมกันมาโดยตลอด    
ตอมาในปพ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตรไดเปลี่ยนช่ือเปน คณะอักษรศาสตรและครุศาสตร เพื่อเปดการสอนในขั้น
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตข้ึน   ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตรและครุศาสตรมีแผนกวิชาตางๆ รวม 4 แผนกวิชาคือ 
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แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก  แผนกวิชาภาษาตางประเทศ  แผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  
และแผนกวิชาครุศาสตร 

ในป พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตรและครุศาสตรไดแยกการบริหารเปนอิสระจากคณะวิทยา ศาสตร   มี
คณบดีของตนเอง    ในปพ.ศ.2498 ไดจัดตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตรเพิ่มข้ึนอีกแผนกวิชาหนึ่งในคณะอักษร
ศาสตรและครุศาสตร 
 พ.ศ.2500 แผนกวิชาครุศาสตร ไดรับการยกฐานะเปนคณะครุศาสตร แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร 
 พ.ศ.2504  มีการจัดแบงแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตรใหม ประกอบดวย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ภาษาไทย  แผนกวิชาภาษาตะวันออก  แผนกวิชาภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาภาษาตะวันตก  แผนกวิชาภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตร และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร    ในปพ.ศ.2514 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาขึ้น  รวมท้ังจัดตั้ง
แผนกวิชาศิลปการละครในปพ.ศ.2515    ในปเดยีวกันนี้เอง ไดแยกแผนกวชิาภูมิศาสตรออกเปนแผนกวชิาหนึ่ง
ตางหากดวย     
 ในปพ.ศ.2517 คณะอักษรศาสตรเปดสอนระดับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตเปนครั้งแรกในแผนก
วิชาภาษาไทย  แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี   มีผูจบการศึกษาคนแรกเมื่อพ.ศ.2521 

ปพ.ศ.2520 จัดตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร   ปพ.ศ. 2522 เปลี่ยนจากคําวา “แผนกวิชา” เปน “ภาควิชา” ตาม
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522  และในป พ.ศ. 2540 จัดตั้งภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

จนถึงปจจุบัน (สิ้นปการศึกษา 2547) คณะอักษรศาสตรไดผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแลว 69 รุน  
โครงสรางปจจุบันของคณะอักษรศาสตร 
 ในปจจุบัน คณะอักษรศาสตรมี 11 ภาควิชา  12 สาขาวิชา และ 1 หนวยบรหิารวิชา  ดังนี้ 
  ภาควิชาภาษาไทย  
  ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
  ภาควิชาประวัติศาสตร 
  ภาควิชาภูมิศาสตร 
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
  ภาควิชาปรัชญา 
  ภาควิชาศิลปการละคร 
  ภาควิชาภาษาศาสตร 
  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
  ภาควิชาภาษาตะวันออก 
   สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
   สาขาวิชาภาษาจีน 
   สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

สาขาวิชาภาษามาเลย 
                สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
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  ภาควิชาภาษาตะวันตก 
   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
   สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
   สาขาวิชาภาษาสเปน 
   สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
   สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส 
   สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
  หนวยบริหารวชิาอารยธรรมไทย 
  นอกจากนี้ ยังมศูีนยท่ีรับผิดชอบหลักสูตรอีก 3 ศูนย ไดแก  

ศูนยไทยศึกษา 
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  
ศูนยวรรณคดีศึกษา 

หนวยงานที่มีหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 3 หนวยงาน  ไดแก  
ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร  
ศูนยคอมพิวเตอร  
หนวยโสตทัศนศึกษา 

ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีดานการวิจัยโดยเฉพาะ ไดแก  
ศูนยประมวลผลภาษาและวัจนะ  

และมี สํานักเลขานุการคณะอักษรศาสตร ทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินการดานตางๆ ของคณะ  
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คณบดีคณะอักษรศาสตรในอดีต 
 

    
ม.จ.พูนศรีเกษม  เกษมศรี 

พ.ศ.2461-2468 
พระดรุณพยุหรักษ 
พ.ศ.2468-2470 

พระยาภรตราชา 
พ.ศ.2470-2475 

ศ.ม.จ.รัชฎาภิเศก โสณกุล 
พ.ศ.2475-2478 

    
ศ.หลวงพรตพิทยพยัต 

พ.ศ.2478-2483 
ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท 

พ.ศ.2483-2485 
ศ.หลวงประวัติวรวิชชุการี 

พ.ศ.2485-2493 
ศ.รอง  ศยามานนท 
พ.ศ.2493-2514 

    
ศ.ม.ล.จิรายุ  นพวงศ 
พ.ศ.2514-2515 

ศ.ไพฑูรย  พงศะบตุร 
พ.ศ.2515-2519 

ศ.คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย 
พ.ศ.2519-2523 

ศ.ดร.วิทย  วิศทเวทย 
พ.ศ.2523-2527 

    
รศ.ดร.ดวงเดือน  สุวัตถี 

พ.ศ.2527-2531 
รศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย 

พ.ศ.2531-2535 
รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย 

พ.ศ.2535-2539 
ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย 

พ.ศ.2539-2547 
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คณะผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา 
คณบดีคณะอักษรศาสตร 

 

รองคณบดี 
 
 
 
 

  

ผูชวยศาสตราจารยสุรศักดิ์  ศิริไพบูลยสินธ ผูชวยศาสตราจารยพรรณพิมล  กุลบุญ รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฎ  เถกิงวิทย 
ฝายบริหาร ฝายวางแผนและพฒันา ฝายวิชาการ 

 
  

  

 

รองศาสตราจารยพิพาดา  ยังเจริญ ผูชวยศาสตราจารยปทมา  อัตนโถ รองศาสตราจารย ดร.พจี  ยุวชิต ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  ปทมะศังข 
ฝายวิจัย ฝายกิจการนิสิต ฝายวิรัชกิจ ฝายประกันคณุภาพ 
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หัวหนาภาควิชา 
 
 

 
 

 

  

รศ. ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา ผศ.สุนิจ  สุตัณฑวิบูลย ผศ.สาวิตรี  เจริญพงศ 
       ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร 

 
 
 
 

  

รศ.ผองศรี  จั่นหาว ผศ.จินดารัตน  เบอรพันธุ ผศ.ฤทธิรงค  จิวากานนท 
     ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร ศิลปการละคร 

 
 
 
 

  

ผศ.ดร.สิริเพ็ญ  พิริยจิตรกรกิจ รศ.ดร.กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา     ผศ.ม.ร.ว.กองกาญจน  ตะเวทีกุล  
       ปรัชญา                         ภาษาศาสตร               วรรณคดีเปรียบเทียบ 

 
 
 
 

 

          ผศ.ดร.ประพจน  อัศววิรุฬหการ     รศ.ดร.ขจิตรา  ภังคานนท 
                   ภาษาตะวันออก               ภาษาตะวนัตก 
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คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ
(คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ)

ฝายบริหาร ฝายวางแผนฯ ฝายวิชาการ ฝายวิจัย ฝายกิจการนิสิต ฝายวิรัชกิจ ฝายประกันคุณภาพ

สํานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชา/หนวยงานที่ดูแลหลักสูตร ศูนยและหนวยงานอื่น
     งานบริหารและธุรการ                ภาควิชาภาษาไทย         ศูนยสนับสนุนวิชาการ

    หนวยสารบรรณ                ภาควิชาภาษาอังกฤษ     ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร   
    หนวยอาคารและสถานที่                ภาควิชาประวัติศาสตร     ศูนยคอมพวิเตอร
    หนวยการเจาหนาที่                ภาควิชาภูมิศาสตร         ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

     งานคลังและพัสดุ                ภาควิชาบรรณารักษศาสตร     ศูนยวิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ
    หนวยการเงินและบัญชี                ภาควิชาปรัชญา     ศูนยภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร
    หนวยพสัดุ                ภาควิชาศิลปการละคร         งานบริการวิชาการ

     งานบริการการศึกษา                ภาควิชาภาษาศาสตร         หอพระไตรปฎกนานาชาติ
    หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา                ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
    หนวยโสตทัศนศึกษา                ภาควิชาภาษาตะวันออก
    หนวยสงเสริมและพฒันาวิชาการ                ภาควิชาภาษาตะวันตก

     งานนโยบายและแผน                หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
     งานประกันคุณภาพ                ศูนยไทยศึกษา

               ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
               ศูนยวรรณคดีศึกษา

คณะอักษรศาสตร

โครงสรางองคกรและการบริหารคณะอักษรศาสตร
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นโยบาย 
การบริหารงานคณะอักษรศาสตร 

ปงบประมาณ  2548 
(1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน  2548) 

ตามมติคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2547  วันพุธท่ี  18  กุมภาพันธ  2547 
 

งานวิชาการ 

1. สนับสนุนคณาจารยใหพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อใหนิสิตแสวงหาความรูดวยตนเอง 
2. สนันสนุนการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่จําเปนสําหรับทุกรายวิชาที่เปดสอน 
3. สนับสนุนการใชนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน 
4. จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
5. สนับสนุนการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
6. จัดการประชุมสัมมนาเรื่องจรยิธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย 
7. สนับสนุนการจัดทําเว็บเพจของภาควิชาและหนวยงานอื่น ๆ 

งานวิจัย 

1. สงเสริมการผลติเอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอนสาํหรับทุกรายวชิา 
2. สนับสนุนใหอาจารยเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเปนประจําทุกป 
3. สนับสนุนการดําเนินงานของอาศรมวิจัย 
4. ใหทุนวิจัยและทุนผลิตผลงานวิชาการอื่น ๆ 
5. เผยแพรผลงานทางวิชาการโดยการตีพิมพเปนรูปเลม 
6. สนับสนุนการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนการสรางผลงานทางวิชาการ 
7. จัดทําฐานขอมูลผลงานทางวิชาการ 
8. พัฒนาวารสารอักษรศาสตรใหเปนวารสารทางมนุษยศาสตรช้ันนําของประเทศ 
 

งานจัดการศึกษา 

 1.  รับนิสิตระดับปริญญาตรีจากทบวงมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2548  ใหเปนไปตาม แผนพัฒนา ฯ  
                    ระยะที่ 9 

2.  รับนิสิตระดับปริญญาตรีดวยวิธีพิเศษในปการศึกษา 2548  ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ  
3.  รับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 9 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนใหแกนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 
5. ปรับปรุงขอมูลในฐานะขอมูลนิสิตปจจุบันและบัณฑิตทุกระดับการศึกษาใหทันสมัย 
6. จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษา 
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งานวางแผนและพัฒนา 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลภาระงานของอาจารยตอจากที่ไดทําไวแลว 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการวางแผนและบริหารคณะฯ ตอจากที่ไดทําไวแลว 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการวางแผนและบริหารภาควิชา/ศูนย ตอจากที่ไดทําไวแลว 
4. คิดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพ 

1. ตรวจสอบคุณภาพภายในคณะ ฯ 
2. ปรับปรุงการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

งานกิจการนิสิต 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหนิสิต 
2. สนับสนุนใหนิสิตจัดทํานิทรรศการในรายวิชาบนอินเทอรเน็ต 
3. พัฒนาศักยภาพดานศิลปวัฒนธรรมของนิสิต 
4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตคณะอักษรศาสตร และชมรมตางๆ 

ในคณะ 
5. ใหทุนการศึกษาและรางวัลแกนิสิต 
6. สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตเพื่อพัฒนาสังคม 
7. จัดกิจกรรมสูอกัษรศาสตรบัณฑิตท่ีมุงหวัง 
8. สนับสนุนและจัดกิจกรรมนิสติเกาสัมพันธ 

งานบริการวชิาการ 

1. จัดอบรมทางวชิาการแกบุคคลภายนอก 
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมอักษรศาสตรสูสังคม 

งานบริหารและธุรการ 

1. สนับสนุนผูบริหารและบุคลากรเขารับการอบรมฯ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของทุกหนวยงาน 
3. ปรับปรุงอุปกรณคอมพิวเตอรของหองปฏิบัติการบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
4. ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรบริหาร (server) ของคณะฯ 
5. ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ (เครื่องฉายแผนทึบ) 
6. ปรับปรุงหอมปฏิบัติการสรางฉาก 
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สวนที่  2  ขอมูลพื้นฐาน           
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บุคลากร 
 

จํานวนอาจารย ป 2548  จําแนกตามภาควิชา/ตําแหนงวิชาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

ขาราชการ พนักงาน ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
 ลําดับท่ี หนวยงาน/ภาควิชา 

สาย ก 
สาย 

วิชาการ 
รวม 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี รวม 
1 ภาษาไทย 16 6 22 - 6 3 13 22 13 7 2 22 
2 ภาษาอังกฤษ 27 4 31 - 3 13 15 31 6 23 2 31 
3 ประวัติศาสตร 9 3 12 1 3 2 6 12 6 6 - 12 
4 ภูมิศาสตร 5 2 7 - 3 1 3 7 1 6 - 7 
5 บรรณารักษศาสตร 9 4 13 - 1 6 6 13 1 12 - 13 
6 ปรัชญา 12 1 13 1 5 4 3 13 7 6 - 13 
7 ศิลปการละคร 8 1 9 - 2 3 4 9 - 9 - 9 
8 ภาษาศาสตร 7 2 9 2 2 3 2 9 9 - - 9 
9 วรรณคดีเปรียบเทียบ 4 4 8 - 1 3 4 8 5 3 - 8 
10 ภาษาตะวันออก 20 7 27 - 2 11 14 27 15 11 1 27 
11 ภาษาตะวันตก 27 5 32 1 10 10 11 32 15 17 - 32 
12 หนวยบริหารวชิา 

อารยธรรมไทย 
1 0 1 - - - 1 1 - 1 - 1 

13 ศูนยการแปลและ 
การลามฯ 

0 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 145 40 185 5 38 59 83 185 78 102 5 185 
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จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย
 58 คน  32%

รองศาสตราจารย 38 คน
21%

ศาสตราจารย  5 คน
3%

อาจารย 83 คน
44%

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย

จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา

 ปริญญาโท 
102 คน  55%

 ปริญญาตรี 5 คน  3%

 ปริญญาเอก 78 คน  42%

เอก โท ตรี

จํานวนอาจารยท้ังหมด  185 คน
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามประเภท 
 
 

ลําดับที่ ประเภท จํานวน 
1 ขาราชการ 28 
2 พนักงานมหาวทิยาลัย 28 
3 ลูกจางประจํา 31 
4 ลูกจางชั่วคราว (เหมาจาย) 26 

รวม 113 
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นิสิต 
 

จํานวนนิสติระดับปริญญาตรี    ปการศึกษา   2548     
  แยกตามภาควชิา/สาขาวิชา 

 

ลําดับที่ สาขาวิชา ปที่ 1 ปที่  2 ปที่  3 ปที่ 4 รวม 
1 ยังไมจําแนกสาขาวิชา 250       250 
2 สาขาวิชาภาษาไทย 12 23 16 6 57 
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   72 76 95 243 
4 สาขาวิชาประวัติศาสตร   15 9 18 42 
5 สาขาวิชาภูมิศาสตร 20 20 16 17 73 
6 สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 2 19 22 17 60 
7 สาขาวิชาปรัชญา   - 4 - 4 
8 สาขาวิชาศิลปการละคร   2 14 16 32 
9 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต   - - - - 

10 สาขาวิชาภาษาจีน   38 27 34 99 
11 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 29 37 21 28 115 
12 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   25 21 20 66 
13 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน   12 18 9 39 
14 สาขาวิชาภาษาสเปน   28 21 14 63 
15 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน   12 15 11 38 

             รวม 313 303 280 285 1,181 
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จํานวนนิสติระดับบัณฑิตศกึษา ปการศึกษา   2548   
จําแนกตามภาควิชา / สาขาวิชา 

 
ลําดับที่ สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 ไทยศึกษา  25 3 28 
2 ภาษาไทย   48 18 66 
3 ภาษาอังกฤษ  27   27 
4 ประวัติศาสตร  33 12 45 
5 ภูมิศาสตร  25   25 
6 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 36   36 
7 ปรัชญา  24 10 34 
8 ภาษาศาสตร  52 19 71 
9 วรรณคดีเปรียบเทียบ  29   29 
10 ภาษาบาลีและสันสกฤต  5   5 
11 ภาษาจีน   7   7 
12 ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุน  10   10 
13 ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 18   18 
14 ภาษาฝรั่งเศส  7   7 
15 ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส   5 5 
16 ภาษาเยอรมัน   8   8 
17 ภาษาฝรั่งเศสสูโลกธุรกจิ 11   11 
18 การแปลและการลามฯ   92   92 
19 พุทธศาสนศึกษา 9   9 
20 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ    22 22 

รวม 466 89 555 
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จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี  ปการศึกษา   2547 
จําแนกตามสาขาวิชา 

 
ลําดับที่ สาขาวิชา รวม 

1 ภาษาไทย   8 
2 ภาษาอังกฤษ  68 
3 ประวัติศาสตร  8 
4 ภูมิศาสตร  12 
5 สารนิเทศศึกษา  16 
6 ปรัชญา  2 
7 ศิลปการละคร 20 
8 ภาษาบาลีและสันสกฤต  1 
9 ภาษาจีน   42 
10 ภาษาญี่ปุน 25 
11 ภาษาฝรั่งเศส  30 
12 ภาษาเยอรมัน   9 
13 ภาษาสเปน 12 
14 ภาษาอิตาเลียน 12 

รวม 265 
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จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    ปการศึกษา   2547    
จําแนกตามสาขาวิชา  

 
ลําดับที่ สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 ภาษาไทย   24 1 25 
2 ภาษาอังกฤษ  4   4 
3 ประวัติศาสตร  12 3 15 
4 ภูมิศาสตร  8   8 
5 สารนิเทศศึกษา        
6 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 15   15 
7 ปรัชญา  5 - 5 
8 ศิลปการละคร       
9 ภาษาบาลีและสันสกฤต  2   2 
10 ภาษาจีน   1   1 
11 ภาษาญี่ปุน       
12 ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุน  3   3 
13 ภาษาฝรั่งเศส  -     
14 ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส   1 1 
15 ภาษาเยอรมัน   1   1 
16 ภาษาสเปน       
17 ภาษาอิตาเลียน       
18 ภาษาศาสตร  15 1 16 
19 วรรณคดีเปรียบเทียบ  9   9 
20 ไทยศึกษา 5   5 
21 การแปลและการลามฯ   13   13 
22 พุทธศาสนศึกษา 2   2 

รวม 119 6 125 
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ปริญญาโท 466 คน
26.84%

      ปริญญาเอก 89 คน
5.13%       

ปริญญาตรี  1,181 คน
68.03%       

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

   จํานวนนิสิตทุกระดับการศึกษา   ประจําปการศึกษา  2548  
(ขอมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2548)

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับจากคณะอักษรศาสตร  ปการศึกษา 2547
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 390 คน

ปริญญาเอก 6 คน
1.54%

ปริญญาโท 119 คน
30.51%

ปริญญาตรี
265 คน 67.95%

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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งบประมาณ 
 

งบประมาณเงนิทุนคณะ ปงบประมาณ 2544 – 2548 
 

เงินเดอืน คาตอบแทน 
ครุภัณฑ
ที่ดิน ป 

คาจาง ใชสอยวัสด ุ สิ่งกอสราง 
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน สํารอง รวม 

2544 2,227,080.42 5,874,331.96 4,510,983.90 14,679.00 8,131,637.50 75,710.72 20,834,423.50 
2545 2,565,050.96 6,608,959.82 2,539,275.70 15,396.00 8,787,653.44 224,764.75 20,741,100.67 
2546 2,789,756.89 9,136,874.12 30,765.00 521,011.50 10,978,635.82 39,757.26 23,496,800.59 
2547 1,168,490.62 7,271,076.02 3,866,137.90 324,800.00 11,737,648.84 588,404.39 24,956,557.77 
2548 2,250,257.63 8,877,209.06 614,785.61 13,988.00 10,670,224.25 800,254.22 23,226,718.77 

 
 

งบประมาณเงนิทุนคณะ ปงบประมาณ 2544 - 2548 
 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
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เงินเดอืนและคาจาง คาตอบแทนใชสอยวสัดุ ครุภัณฑทีด่นิส่ิงกอสราง
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน สํารอง
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สัดสวนงบประมาณแผนดินเปรียบเทียบกับงบประมาณเงินทุนคณะป 2544-2548
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2544 2545 2546 2547 2548
ป

บา
ท

งบประมาณเงินทุนคณะ
งบประมาณแผนดิน

งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินทุนคณะ ป 2548

งบประมาณแผนดิน 
86,812,344.24 

79%

งบประมาณ
เงินทุนคณะ 

23,226,718.77 
21%

งบประมาณแผนดนิ งบประมาณเงินทนุคณะ
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สวนที่  3 ภารกิจดานพัฒนาวิชาการ  
           และการเรียนการสอน           

 
 

 
 
 

 

26
26



 

 

27

 

3.1 หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2548 
3.1.1  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)  1 หลักสูตร   

  วิชาเอก    14 สาขาวิชา  ไดแก 
   (1)  ภาษาไทย  
   (2)  ภาษาอังกฤษ 
   (3)  ประวัติศาสตร 
   (4)  ภูมิศาสตร 
   (5)  สารนิเทศศึกษา       
   (6)  ปรัชญา 
   (7)  ศิลปการละคร       
   (8)  ภาษาบาลีและสันสกฤต 
   (9)  ภาษาจีน        
   (10)  ภาษาญี่ปุน 
   (11)  ภาษาฝรั่งเศส       
   (12)  ภาษาเยอรมัน 
   (13)  ภาษาสเปน        
   (14)  ภาษาอิตาเลียน     
  วิชาโท   19 สาขาวิชา  ไดแก 

(1)  ภาษาไทย    
(2)  ภาษาอังกฤษ 

   (3)  ประวัติศาสตร 
   (4)  ภูมิศาสตร 
   (5)  สารนิเทศศึกษา 
   (6)  ปรัชญา 
   (7)  ศิลปการละคร  
   (8)  ภาษาศาสตร 
   (9)  วรรณคดีเปรียบเทียบ  
   (10)  ภาษาบาลีและสันสกฤต 
   (11)  ภาษาจีน        
   (12)  ภาษาญี่ปุน 
   (13)  ภาษาฝรั่งเศส 
   (14)  ภาษาเยอรมัน 
   (15)  ภาษาสเปน 
   (16)  ภาษาอิตาเลียน     
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(17)  ไทยศึกษา  
   (18)  ยุโรปศึกษา 
   (19)  อเมริกาศึกษา 

วิชาเลือก  5 สาขาวิชา  ไดแก 
(1)  ภาษามาเลย      
(2)  ภาษาเกาหลี 

   (3)  ภาษาโปรตุเกส  
   (4)  ภาษารัสเซีย 
   (5)  อารยธรรมไทย 

3.1.2  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 16 หลักสูตร  ไดแก 
  (1)  สาขาวิชาภาษาไทย        

(2)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  (3)  สาขาวิชาประวัติศาสตร  
  (4)  สาขาวิชาภูมิศาสตร 
  (5)  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
  (6)  สาขาวิชาปรัชญา       
  (7)  สาขาวิชาภาษาศาสตร 
  (8)  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ    

(9)  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
  (10)  สาขาวิชาภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ)  

(11)  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส      
(12)  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสูโลกธุรกจิ  (หลกัสูตรนานาชาติ)  
(13)  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน     
(14)  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา    
(15)  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) 
(16)  สาขาวิชาการแปลและการลาม   

3.1.3  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   7 หลักสูตร  ไดแก 
  (1)  สาขาวิชาภาษาไทย  
  (2)  สาขาวิชาประวัติศาสตร 
  (3)  สาขาวิชาปรัชญา  
  (4)  สาขาวิชาภาษาศาสตร 
  (5)  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ 
  (6)  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 
  (7)  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) 
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3.1.4  หลักสูตรสหสาขาวิชา   3 หลักสูตร  ไดแก 
(1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ท้ังสองหลักสูตรดําเนินการสอนรวมกันระหวางคณะอักษรศาสตร  คณะครุศาสตร และสถาบันภาษา 

(3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา   
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ดําเนินการสอนรวมกันระหวางคณะอักษรศาสตรและสถาบันเอเชียศึกษา   
 
3.2  การพัฒนาหลักสูตร 

ในภาคตนปการศึกษา 2548 คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้

• เปดวิชาโท สาขาวิชาอเมริกาศึกษา (20 หนวยกิต) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2546) 

• เปดสอนวิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาใหม  4 วิชา  ตามนโยบายของมหา 
 วิทยาลัยเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  ดังนี้ 

วิชา 2200330 พระไตรปฎกกับวิถีชีวิต   อยูในความรับผิดชอบของฝายวิชาการคณะฯ 
วิชา 2200392 ศิลปะโบราณในประเทศสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต   ของหนวย 

บริหารวิชาอารยธรรมไทย 
วิชา 2226001 ปริทัศนวัฒนธรรมเวียดนาม   ของภาควิชาภาษาตะวันออก 
วิชา 2236103 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย   ของภาควิชาภาษาตะวันตก  

• จัดทําหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) โดยใหมีโปรแกรมเกียรตินิยม 
(Honors Program) เพิ่มข้ึนจากโปรแกรมปกตใินหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2546)  เริ่มจากสาขาวิชาภาษาไทย  ประวัติศาสตร  ศิลปการละคร  ภาษาศาสตร และวรรณคดี
เปรียบเทียบ  เปนการนํารองใน 5 สาขาวิชา และเริ่มดําเนินการรับนิสิตรุนแรกในภาคตน ปการศึกษา 
2548  

 
โปรแกรมเกยีรตินิยม (Honors Program) 

ในปพ.ศ.2547 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดทิศทางและกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยในชวง 
ป 2547–2551 โดยกลยุทธท่ี 1 ไดกําหนดที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ จึงกําหนดแนวทางที่จะพัฒนา
รูปแบบโครงสรางหลักสูตรเกยีรตินิยมซึ่งไดเคยมีแนวคิดมากอนแลวตั้งแตปพ.ศ.2527  ในชื่อ “โครงการหลักสูตร
ปรีชาญาณ”   ท้ังนี้ คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2547เมือ่วันที่ 7 กันยายน 2547  
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พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมหาวิทยาลัยไดแจงเพื่อทราบตอท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้ง
ท่ี 37/2547 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547  

ในสวนของคณะอักษรศาสตรซึ่งเปนคณะที่มหาวิทยาลัยประสงคใหเปนคณะนํารองในสาขามนุษย  
ศาสตรในการจัดทําหลักสูตรเกียรตินิยม คณะกรรมการวิชาการคณะอักษรศาสตรไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง
นี้ครั้งท่ี 1 วันที่ 21 มกราคม 2548  ครั้งท่ี 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2548  ครั้งท่ี 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2548  ครั้งท่ี 4 วัน
ศุกรท่ี 25 กุมภาพันธ 2548   ประชาสัมพันธใหคณาจารยท้ังคณะไดรับทราบในจดหมายขาวอักษรสัมพันธ ฉบับที่ 
20 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2548  และฝายวิชาการไดนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะอักษรศาสตรในวัน
พุธท่ี 2 มีนาคม 2548 และวันพธุท่ี 30 มีนาคม 2548 

หลักสูตรเกียรตินิยมไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2548  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 และครั้งท่ี 5/2548 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548    เสนอที่ประ ชุม
คณบดี ครั้งท่ี 14/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 เพื่อทราบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวงใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 662 วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 

การปรับปรุงหลักสูตรมีการดาํเนินการดังตอไปนี้ 
(1) หลักการของการปรับปรุงหลักสูตร 

     คณะอักษรศาสตรปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยเพิ่มโปรแกรมเกียรตินิยมอีกหนึ่งโปรแกรมสําหรับผูมี 
ความสามารถพิเศษ เพื่อใหสามารถศึกษาลึกทางดานการวิจัย  เนนใหนิสิตรูจักคนควา  สามารถคิดวิเคราะห  
และสังเคราะหขอมูลไดอยางเปนระบบ และสามารถตอยอดการศึกษาในระดับสูงตอไป โดยหลักสูตร 
กําหนดใหเรียนวิชาเอกัตศึกษา  รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  รายวิชาโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิตหรือปริญญา
นิพนธ ตั้งแตช้ันปท่ี 2 ข้ึนไป  

(2) การคัดเลือกนิสิตเขาศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมและการรักษาสถานภาพ/การคงอยูในโปรแกรม  
หลักสูตรดําเนนิการคัดเลือกนสิิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2547 ท่ีมีคุณสมบัติตามที่หลักสตูรกํา  

หนดเพื่อเขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมตั้งแตปการศึกษา 2548 และกําหนดเกณฑการรักษาสถานภาพ/การคงอยู
ในโปรแกรมเกียรตินิยม คือ นิสิตตองผานการเรียนชั้นปท่ี 1 ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75 และเรียน
รายวิชาในหลักสูตรมาแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต    ในกรณีท่ีไดแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.75 แตสูงกวาเกณฑของ
มหาวิทยาลัย คือ 3.50 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ    นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมตองสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.60   หากไมสามารถสอบไดแตมเฉลี่ยสะสม  
3.60 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา ตองยายไปเรียนโปรแกรมปกติ 

(3) โครงสรางหลักสูตรและสาขาวิชาในโปรแกรมเกียรตินิยม 
คณะอักษรศาสตรไดปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2546) โดยใหมีโปรแกรมเกียรตินิยมเพิ่มเขามาในหลักสูตร กลาวคือ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ยังคงเดิม 147 หนวยกิต และกําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 12  
หนวยกิตและปริญญานิพนธ 8 หนวยกิต    โปรแกรมเกียรตินิยมท่ีเพิ่มเขามาในหลักสูตรในปการศึกษา  
2548 มี 5 สาขาวิชา ดังนี้  
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  1)  สาขาวิชาภาษาไทย  
  2)  สาขาวิชาประวัติศาสตร  
  3)  สาขาวิชาศิลปการละคร  
  4)  สาขาวิชาภาษาศาสตร  
  5)  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ        
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุนแรกมีจํานวน 6 คน ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุก

ภาคการศึกษา   
 

3.3  กิจกรรมพัฒนาวิชาการและการเรยีนการสอน 
  3.3.1  กิจกรรมสําหรับอาจารยจัดโดยฝายวชิาการ 

1)  การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร” 
ฝายวิชาการ จัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการเรยีนการสอนของคณะอักษรศาสตร" เมื่อวันที่ 28  

กรกฎาคม 2548  ณ โรงแรมเอเชีย   ผูเขาสัมมนาไดแกคณบดี  รองคณบดีฝายตางๆ  หวัหนาภาควิชา   หวัหนา
สาขาวิชา  ประธานหลักสตูรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการวิชาการ  
ผูประสานงานรายวิชาการศึกษาทั่วไป เพือ่ระดมความคิดและทําความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลัก 
สูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2548  การบริหารหลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  
การปรับปรุงหลักสูตร  การวิเคราะหภาระงานสอน  ระบบอาจารยท่ีปรึกษา  การเปดสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป 
และการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรีดวยระบบแอดมิชช่ันส    มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 60 คน   รองอธิการบดี 
(รองศาสตราจารย ดร.วรีะศักดิ์ อุดมกิจเดชา) ใหเกียรติบรรยายหัวขอ "แนวทางการบริหารวชิาการของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย" 
  
 
  

 

2)  การพัฒนาสื่อการสอนอิเลก็ทรอนิกส  
ฝายวิชาการ พฒันาสื่อการสอนอิเลก็ทรอนิกสของคณะอักษรศาสตรโดยจัดอบรมการใช 

โปรแกรม Blackboard สาํหรับคณาจารยในการทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส   วิทยากรคือ คุณสายฝน  
เตาแกว  คุณไขมุกข พบถาวร และคุณวสันต สขุสุทธิ จากสถาบันวิทยบริการ เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2548 ณ 
หองศูนยคอมพวิเตอร คณะอักษรศาสตร เพือ่สนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาการสอนใหทันกับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงใหมๆของโลกยคุปจจุบัน   ผลจากการอบรมครั้งนี้ทําใหมรีายวิชาที่ใชสือ่การสอนอิเล็กทรอนิกสดวย
โปรแกรม Blackboard  20 รายวิชา และสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณะอักษรศาสตรเขาสูระบบ E-Learning 
ของมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ    เพือ่ใหอาจารยและเจาหนาท่ีท่ีเขาอบรมไดมโีอกาสฝกฝนการใชโปรแกรม
อยางตอเนือ่ง  ฝายวิชาการจึงจัดอบรมการใชโปรแกรม Blackboard เปนครั้งท่ี 2 เมือ่วันที ่19 พฤษภาคม 2548 
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 3)  การนิเทศวิชาเอก-โท 
 ฝายวิชาการ จัดการนิเทศวิชาเอก-โทใหแกนิสิตช้ันปท่ี 1 ท่ีกําลังจะเลือกวชิาเอก-วิชาโท เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2547 และวันที่ 3 ธันวาคม 2547   รองคณบดีฝายวิชาการและคณาจารยจากภาควิชาทั้ง 11 ภาควิชา
เปนผูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัการเรียนการสอนและรายวชิาตางๆ   ในวันแรกเปนการนิเทศวิชาโทและวันที่
สองเปนการนิเทศวิชาเอก  

 

3.3.2 กิจกรรมวิชาการสําหรับอาจารยจัดโดยภาควิชาและหนวยบริหารวิชา 
ลําดับที่ ชื่อโครงการ หนวยงานที่จัด วันที่ 

1 โครงการสัมมนาปรับปรุง และพัฒนาเอกสารการสอน ภาควิชาภูมิศาสตร 18 พ.ค. 48 
2 โครงการจัดทําสื่อการสอนประเภท สไลด หนวยบริหารวชิา 

อารยธรรมไทย 
2 พ.ค. -  

30 มิ.ย. 48 
3 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาปฏิบัติงานเต็ม

เวลา 
ภาควิชาปรัชญา 1 มิ.ย -  

15 ก.ค. 48 
4 โครงการจัดเสวนา "คุยกับนิสิตตองใชจิตวิทยา (ดวยหรอื)” ฝายกิจการนิสิต 1 มิ.ย. 48 
5 โครงการอบรมอาจารย "การจดัทําเว็บชวยสอน" ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 25 พ.ค. 48 
6 โครงการจัดสัมมนา "กาวไปขาวหนา : อารยธรรมไทย" หนวยบริหารวชิา 

อารยธรรมไทย 
26 พ.ค. 48 

7 โครงการสัมมนาเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารภาควิชาศิลปการละคร 

ภาควิชาศิลปการละคร 28 – 30  มี.ค. 48 

8 โครงการแลกเปลี่ยนความรูกับนักวิชาการชาวเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก 24  ก.พ. 48 
9 โครงการความรูเกี่ยวกับการสอน TOEFL แบบใหม ภาควิชาภาษาอังกฤษ 17 ก.พ. 48 

10 โครงการเสวนาอาจารยในภาควิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานวจิัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ 25 ม.ค. 48 
 

3.3.3 กิจกรรมวิชาการสําหรับนิสิต 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หนวยงานที่จัด วันที่ 
1 โครงการสรรพวิทยา ภาควิชาภาษาไทย 31 ส.ค. 48 
2 โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีใหแกนิสิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 3 ก.ย. 48 
3 โครงการสงเสริมกิจกรรมวิชาการของนิสิตเพื่อพัฒนาสังคม ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 10 ก.ย.48 
4 โครงการภาคสนามรายวิชา 2205251 การแปลความหมาย

แผนที่และภาพถายทางอากาศ 
ภาควิชาภูมิศาสตร 3-4 ก.ย. 48 

5 โครงการฝกปฎบัิติงานภาคสนาม วิชา 2205365 โทรสัมผัส
เบื้องตน 

ภาควิชาภูมิศาสตร 7 ส.ค. 48 

6 โครงการติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ ภาคตน ป 48 ภาควิชาปรัชญา 5 ส.ค. 48 
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7 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา 15 ส.ค. 48 
8 โครงสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติของนิสิตฯ ภาควิชาภาษาตะวันออก 28 ก.ค. 48 
9 โครงการพานิสติออกภาคสนามรายวิชา 2201336 ภาควิชาภาษาไทย 13 - 16 ก.ค. 48 
10 โครงการใหคําแนะนําดานการเขียนรายงานแกนิสิตเอก

อังกฤษ 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 27 มิ.ย. 48 

11 โครงการคายปรัชญา ภาควิชาปรัชญา 15-17 พ.ค. 48 
12 โครงการคายนสิิตภาษาเยอรมนั ภาควิชาภาษาตะวันตก 5-7 มี.ค. 48 
13 โครงการคายนสิิตภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก 5-6 มี.ค. 48 
14 โครงการนิสิตเสนอบทความวิชาการ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 15 ก.พ. 48 
15 โครงการนํานิสติออกภาคสนามรายวิชา ภูมิศาสตรเมือง 2 ภาควิชาภูมิศาสตร 4-5 ก.พ. 48 
16 โครงการนํานิสติออกภาคสนามรายวิชา ปฏิบัติการ

ภาคสนามทางภาษาศาสตร 
ภาควิชาภาษาศาสตร 5-14 มี.ค. 48 

17 โครงการฝกปฏบัิติงานภาคสนาม รายวิชา 2205221 ภาควิชาภูมิศาสตร 11-14  ม.ค. 48 
18 โครงการเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ม.ค. 48 
19 โครงการติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธภาคปลาย 

ปการศึกษา 2547 
ภาควิชาปรัชญา 15 ม.ค. 48 

22-23 ม.ค. 48 
20 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตภาคปลาย ป

การศึกษา 2547 
ภาควิชาปรัชญา 3-4 ก.พ. 48 

21 โครงการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ภาคปลาย ปการศึกษา 
2547 และภาคตน ปการศึกษา 2548 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาคปลายป
การศึกษา 47-ภาค
ตนปการศึกษา 48 

22 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 2201152 ภาควิชาภาษาไทย  
และศูนยไทยศึกษา 

ต.ค. 47 - 
 ก.พ. 48 

23 โครงการสัมมนาความกาวหนาของวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก 

ภาควิชาประวัติศาสตร 10 ม.ค. 48 

24 โครงการฝกพูดภาษากับชาวฝรั่งเศส  "Feu vert" ภาควิชาภาษาตะวันตก
(ฝรั่งเศส) 

1 พ.ย.47 - 30 ก.ค.
48 

25 โครงการจัดสัมมนาความกาวหนาของวิทยานิพนธนิสิต
ระดับปริญญาโท 

ภาควิชาประวัติศาสตร 19, 22  พ.ย. 47 

26 โครงการบรรยายพิเศษสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร พ.ย. 47 - ส.ค.48 
27 โครงการฝกปฏบัิติการวิจัยเพื่อวิชาสัมมนาประวัติศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร 22-24  ต.ค. 47 
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28 โครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาเอกสาร      การสอน ภาควิชาภูมิศาสตร 18 พ.ค. 48 
29 โครงการจัดทําสื่อการสอนประเภท สไลด หนวยบริหารวชิา 

อารยธรรมไทย 
2 พ.ค. -  

30 มิ.ย. 48 
30 โครงการบรรยายพิเศษ ภาควิชาปรัชญา 1 มิ.ย. -  

15 ก.ค. 48 
 

3.3.4 กิจกรรมวิชาการสําหรับทั้งอาจารย  นิสิต  และผูสนใจทั่วไป 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หนวยงานที่จัด วันที่ 
1 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง อาน "คนนอก" จากมุมมองของ

ชาวพุทธ 
ภาควิชาภาษาตะวันตก 4 ส.ค. 48 

2 โครงการเสวนาทางวิชาการโดยอาจารยผูเขียนบทความใน
วารสาร Thougts 2005 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 13 ก.ค. 48 

3 โครงการเสวนาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา 8 ก.ค. 48 
4 โครงการมนุษยศาสตรสัญจร ศูนยมนุษยศาสตรเพื่อสังคม ภาควิชาปรัชญา ต.ค. 47 – ก.ย. 49 
5 โครงการจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 22  มี.ค. 48 
6 โครงการจัดบรรยายพิเศษทางภาษาและวรรณคดีญ่ีปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก

(ญ่ีปุน) 
มิ.ย.- ก.ย.48 

7 โครงการจัดบรรยายวิชาการทางพุทธศาสนา ภาควิชาภาษาตะวันออก 
และศูนยไทยศึกษา 

20-21 ธ.ค. 47 

8 โครงการจัดประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการ เรื่อง 
"ตากใบ" 

ภาควิชาประวัติศาสตร 3 ธ.ค. 48 
29 พ.ย.-9 ธ.ค.47 

9 โครงการอาศรมวิจัย ฝายวิจัย 1 ต.ค. 47- 
30 ก.ย. 48 

10 โครงการเชิญวทิยากรเพื่อบรรยายพิเศษ ฝายวิจัย 18 พ.ย. 47 
11 โครงการเสวนาภาควิชาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา 21-22  ต.ค. 47 
12 โครงการสัมมนาวิชาการ "หนังสือหายากของศูนยสารนิเทศ

มนุษยศาสตร : สมบัติภาษาสมบัติวรรณคดี" 
ศูนยสารนิเทศฯ 19 พ.ย. 47 

13 การอภิปรายเรือ่ง “นิตยสารสตรี : อดีต ปจจุบันและอนาคต” ศูนยวรรณคดีศึกษา 14 ก.พ.48 
14 โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ภาคศิลปการละคร มิ.ย.- ก.ย.48 
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3.4 หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
        3.4.1  ศูนยสารนิเทศมนษุยศาสตร    ในรอบปงบประมาณ 2548  ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร  มีผลการ
ดําเนินงาน   ดังนี้ 

กิจกรรมประจํา 
1)  การจัดหาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ    ไดจัดซื้อ  รับบริจาค และจัดระบบ 

ทรัพยากรสารนิเทศดานมนุษยศาสตรเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะสาขาภาษา  วรรณคดี และประวัติศาสตร   ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ทรัพยากรสารนิเทศที่จัดซื้อแยกตามสาขาวิชา (หนวย: เลม ช่ือ มวน ตลับ แผน)  

สาขาวิชา หนังสือ วารสาร วีดิทัศน เทปบันทึกเสยีง ซีดีรอม 
การละคร 61 - - - - 
ความรูท่ัวไป 177 - - - - 
บรรณารักษศาสตร 61 - - - - 
ปรัชญา 49 8 - - - 
ประวัติศาสตร 282 2 - - 3 
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี - - - - - 
ภาษาและวรรณคดีจีน 292 2 - 45 1 
ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุน 55 1 - - 1 
ภาษาและวรรณคดีไทย 727 2 - - 72 
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต 38 - - - - 
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส - - - - - 
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 150 3 - 19 6 
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน 56 - - - - 
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 61 - - - - 
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 48 - - - - 
ภาษาและวรรณคดีสเปน 51 - - 7 1 
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 201 3 - - 1 
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 1 - - - - 
ภาษาศาสตร 157 8 - - - 
ภูมิศาสตร 156 1 - - - 
วรรณคดีศึกษา 61 - - - - 
วิทยาศาสตร - - - - 3 
ศาสนา 42 2 - - - 
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ศิลปะและดนตร ี 1 1 - - - 
สังคมศาสตร 182 17 - - - 

รวม 2,909 50 - 71 85 
 
ตารางที่ 2    จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ ป 2547 และ 2548     

 
ประเภท 

หนวย ทรัพยากรที่จัดซ้ือใหม ทรัพยากรที่ไดรับบริจาค ทรัพยากรที่มีทัง้หมด 

  2547 2548 2547 2548 2547 2548 
หนังสือ เลม 2,998 2,909 13,668 4,742 173,540 181,191 
วิทยานิพนธ/ 
รายงานการวจิยั 

เลม 3 - 353 230 3,793 4,023 

วารสาร ช่ือ 67 50 93 131 301 315 
วีดิทัศน  เรื่อง 9 - 120 124 2,647 2,771 
เทปบันทึกเสียง เรื่อง - 71 58 19 687 777 
ซีดีรอม  เรื่อง 23 85 67 59 346 490 
สไลด เรื่อง - - - - 11 11 

 
ตารางที่ 3   ทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะสาขาเกี่ยวกับชนเผาไท-กะไดและชนเผาในแขวงเซกอง ลาวใต 

ประเภท หนวย ทรัพยากรที่จัดซ้ือใหม ทรัพยากรที่ไดรับบริจาค ทรัพยากรที่มีทัง้หมด 
  2547 2548 2547 2548 2547 2548 
หนังสือและบทความ เรื่อง 2 5 4 12 388 405 
เครื่องแตงกาย/ผาทอมือ ช้ิน - - - - 324 324 
เครื่องใช ช้ิน - - - - 33 33 
สไลด ภาพ - - - - 2,181 2,181 
ภาพถาย ภาพ - -   359 359 
ภาพโปสเตอร ภาพ - - - - 215 215 
วีดิทัศน  เรื่อง - - - - 22 22 
เทปบันทึกเสียง เรื่อง - - - - 5 5 
ปายนิทรรศการ ช้ิน - - - - 307 307 
ซีดีรอมภาพ แผน - 75 - - 12 87 
ฐานขอมูล ฐาน - - - - 7 7 
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2)  การใหบริการ    ศูนยสารนิเทศฯ ไดใหบริการแกผูเขาใช  จํานวน   49,350  คน  จําแนกได ดังนี้ 
นิสิตปริญญาตร ี      28,178 คน   
นิสิตบัณฑิตศึกษา      17,631    คน   
อาจารย             1,081    คน   
ขาราชการและพนักงาน               550    คน   
บุคคลภายนอก            1,912   คน   

ตารางที่ 4  สถติิการใหบริการตางๆ 
บริการ จํานวน หนวย 

1.  บริการยืม 24,985  เลม 
2.  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 3,033  คําถาม 
3.  บริการสืบคนฐานขอมูล 61  เรื่อง 
4.  จัดนิทรรศการแนะนําหนังสือใหม  24 ครั้ง 
5.  ปฐมนิเทศและแนะนําวิธีการสืบคนขอมูลแกนิสิต 471  คน 
6.  อบรมวิธีการสืบคนสารนิเทศออนไลนแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 43  คน 
7.  บริการสื่อโสตทัศน 5,946  เรื่อง 
8.  บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส 115 เรื่อง 
9.  บริการสื่อการสอนประกอบรายวิชา 54 รายวิชา 
10.  บริการอินเทอรเน็ต 3,676  คน 
11.  บริการเครือ่งคอมพิวเตอรฝกการใชโปรแกรม Microsoft Office และ 
       พิมพรายงาน 

868 คน 

   
กิจกรรมสงเสรมิการใชบริการ 

ก.  การสัมมนา 
1)  การสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ “หนังสอืหายากของศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร : สมบัติภาษา  

สมบัติวรรณคดี”  ณ หองประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ  วันที่ 19  พฤศจิกายน 2547   
มีผูเขาฟง 90 คน 

2)  การอภิปรายซึ่งจัดรวมกับสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยฯ และศูนยวรรณคดีศึกษา  
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ  เรื่อง “นิตยสารสตรี : อดีต ปจจุบันและอนาคต”  ณ หองประชุม 105    
อาคารมหาจุฬาลงกรณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2548    มีผูเขาฟง  140 คน 

ข.  การจัดนิทรรศการ 
1)  นิทรรศการ  “หนังสือหายากของศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร : สมบัติภาษา สมบัติวรรณคดี”   
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ณ  หองโถงชั้นลาง อาคารมหาจุฬาลงกรณ  วนัที่ 19  พฤศจิกายน 2547  และหองโถงกลาง ช้ัน 3  
อาคารมหาวชิราวุธ  วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2547 
2)  นิทรรศการ  “พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ” ณ หองโถง 

ช้ัน 2 อาคารมหาวชิราวุธ  วันที่ 5-31 ธันวาคม 2547 
3)  นิทรรศการเนื่องในวาระครบรอบวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย     

ณ หองโถง ช้ัน 2 อาคารมหาวชิราวุธ  วันที่ 17-28 กุมภาพันธ 2548 
4)  นิทรรศการ “ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป : นิสิตเกาอักษรศาสตร” ณ หองโถงกลาง ช้ันลาง 

อาคารมหาวชิราวุธ  วันที่ 8-28 กุมภาพันธ 2548 
5)  นิทรรศการ “สตรีสาร : ตํานานนิตยสารสตรี 2490-2530”  ณ หองโถงกลาง ช้ันลาง อาคาร 

มหาวชิราวุธ  วันที่ 14-25 กุมภาพันธ 2548 
6)  นิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผลงานพระราชนิพนธ 

วรรณกรรม”  และ “วันหนังสอืเด็กแหงชาติ” วันที่ 2-30 เมษายน 2548  ณ หองโถงกลาง ช้ัน 
ลาง อาคารมหาวชิราวุธ 

7)  นิทรรศการ “สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ”   วันที่ 16-31 สิงหาคม 2548   ณ  หองโถงกลาง ช้ัน 
ลาง อาคารมหาวชิราวุธ 

8)  นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจาฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”   วันที่ 9-31 สิงหาคม 2548  ณ      
หองโถง ช้ัน 2 อาคารมหาวชิราวุธ 

   ค.  การจัดทําโครงการอื่นๆ 
1)  โครงการจัดทําสําเนาหนังสือหายาก เพื่ออนุรักษตนฉบับหนังสือหายาก  11 เรื่อง 
2)  โครงการรวบรวมผลงานประพันธของนิสิตเกาและอาจารยอักษรศาสตร   162  เรื่อง 
3)  โครงการจัดทําฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธสาขามนุษยศาสตร  381  เรื่อง 
4)  โครงการจัดหาวัสดุตีพิมพ วัสดุไมตีพิมพและเอกสารหายากเกี่ยวกับชนเผาไท-กะไดและชนเผา

แขวงเซกอง    20  เรื่อง 
5)  โครงการกําจัดเชื้อราและจดัหาหนังสือทดแทนหนังสือเปยกน้ํา  282 เรื่อง 
 

3.4.2 ศูนยคอมพิวเตอร   
พันธกิจของศูนยคอมพิวเตอรคณะอักษรศาสตร 

• ดานการเรียนการสอน 
1) รับผิดชอบการเรียนการสอนวชิา 2200299   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซึ่งเปนวิชา

บังคับของคณะ 
2) บริการการเรียนการสอนวิชาอื่นๆที่นิสิตตองใชคอมพิวเตอรเพื่อฝกปฏิบัติตามบทเรียน 

ของอาจารย โดยมีอาจารยผูสอนควบคุมขณะที่มีการเรียนการสอน 
• ดานการใหบริการนิสิต  
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ใหบริการนิสิตอักษรศาสตรท่ีเขามาใชเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเองเพื่อกจิกรรมทาง
วิชาการ 
 

• ดานการใหบริการแกหนวยงานและบุคลากรในคณะอักษรศาสตร  
1) ใหบริการตรวจสอบ  แกไข  ติดตั้ง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวรใน 

 คอมพิวเตอรของหนวยงานและบุคลากรในคณะอักษรศาสตร  
        2)     ใหบริการดานฝกอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอรแกนิสิต 
        3)    ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรในคณะอักษรศาสตรท่ีขัดของตามที่งานคลังและพัสดุแจง 

    มาแลว เสนอความเห็นตอคณบดีคณะอักษรศาสตร 
     4) ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ  เมื่อมีการจัดซื้อโดย 
         หนวยงาน ตางๆของคณะ 

5) ดูแลเครื่อง Server ของคณะ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร Server ของหนวยงานอื่นๆในคณะที่ 
          นํามาฝากไว 
 

สถิติจํานวนนิสิตที่เขาใชบริการศูนยฯ 
ระหวางเดือนมถุินายน 2548 – กันยายน 2548 

ชั้นป มิ.ย. 48 (คร้ัง) ก.ค. 48 (คร้ัง) ส.ค. 48 (คร้ัง) ก.ย. 48 (คร้ัง) รวม (คร้ัง) 
ป 1 721 960 2,004 2,515 6,200 
ป 2 1,973 1,378 2,593 2,355 8,299 
ป 3 1,953 1,407 2,495 1,870 7,725 
ป 4 2,048 1,501 2,504 2,258 8,311 

ป 1 โท-เอก 247 228 258 259 992 
ป 2 โท-เอก 335 270 376 309 1,290 
ป 3 โท-เอก 128 107 102 116 453 
ป 4 โท-เอก 118 102 131 122 473 

อื่นๆ 389 406 584 489 1,868 
รวม 7,912 6,359 11,047 10,293 35,611 

 
3.4.3 หนวยโสตทัศนศึกษา 

3.4.3.1  พันธกจิของหนวยโสตทัศนศึกษา 
• งานบริการหองปฏิบัติการทางภาษา 

       ใหบริการจัดเตรียมบทเรียนและควบคุมดูแลการใชหองปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) 
แบบมัลติมีเดีย จํานวน 3 หอง คือ หอง 301/4, 302/4 และหอง 309/4 
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• งานบริการผลิตสื่อโสตทัศน 
1)  หองบันทึกเสียง 
2)  ทําสําเนาและตัดตอเสียงจากเทป Cassette/CD/VDO/VCD/DVD ลงแผน CD 

3)  ทําสําเนาและตัดตอเสียงจากCassette/ Reel/ VDO/ CD/VDO/VCD/DVD ลงเทป Cassette 
4)  ทําสําเนาเทป Cassette 
5)  ทําสําเนาแผน CD 
6)  ทําสําเนาแผน VCD 
7)  ทําสําเนาวีดิทัศน 

     8)  ทําสําเนาวีดิทัศนจากแผน VCD/DVD 
 9)  แปลง  ตัดตอ และทําสําเนาวีดิทัศนเปนแผน VCD หรือ แผน DVD (ดวยคอมพิวเตอร) 

10)  บันทึกรายการจากดาวเทียม 
11)  ถายสไลด 
12)  สแกนภาพ / สแกนสไลด 
13)  ถายทําวีดิทัศนดวยกลอง VDO 
14)  ถายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธคณะ 
15)  จัดทําและปรับขอมูลในเว็บเพ็จของหนวยโสตฯ และเว็บภาพขาวกิจกรรมคณะ 

• งานบริการโสตทัศนูปกรณ 
1)  ดูแลชุดโสตทัศนูปกรณมัลติมีเดีย หอง 103/4 และหองปฏิบัติการทางภาษา 301/4, 302/4, 309/4 
2)  เครื่องฉายภาพ LCD Projector 
3)  เครื่องฉายภาพ Visual Presenter 
4)  เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว 
5)  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ (OHP) 
6)  เครื่องฉายสไลด   
7)  เครื่องขยายเสียงชนิดไรสาย (Wireless Microphone) 
8)  เครื่องเลนวทิยุเทป (Tape Recorder) 
9)  เครื่องรับภาพโทรทัศน  (Television) 
10)  เครื่องเลนวีดิทัศน (Video Player) 
11)  เครื่องเลน CD/VCD/DVD  

• งานบริการหองดาวเทยีม 
โครงการดาวเทยีมเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยตนเองสําหรับคณาจารยและนิสิตคณะอักษร

ศาสตร เริ่มเปดใหบริการวันที่  6  มกราคม  2548 เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูดวยตนเองแกนิสิตและอํานวย
ประโยชนดานการสอนภาษาตางประเทศแกคณาจารยคณะอักษรศาสตร    นิสติและคณาจารยมีท่ีสําหรับรับชม
รายการจากสถานีโทรทัศนตางประเทศ    นิสิตไดใชเวลาวางจากการเรียนในชั้นเรียนเปดโลกทัศนการเรียนรู
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และเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาตางประเทศที่คณะเปดสอนไดอยางกวางขวาง    ปจจุบันสามารถรับชมรายการ 
8 สถานี ดังนี้ 

1)  NHK  ญ่ีปุน 
2)  CCTV 4         จีน 

3)  BBC World    อังกฤษ 
4)  TV 5               ฝรั่งเศส   
5)  DW   เยอรมัน 
6)  RAI   อิตาเลี่ยน 
7)  TVE   สเปน 
8)  VTV 4   เวียดนาม 

โดยรับฟงเสียงผานหูฟง จํานวน 28 ชุด แบงเปน  4 ชอง  ดังนี้ 
ชองท่ี  1  จํานวน  10 ท่ีนั่ง 
ชองท่ี  2   จํานวน  10 ท่ีนั่ง 
ชองท่ี  3   จํานวน   4 ท่ีนั่ง 
ชองท่ี  4   จํานวน   4 ท่ีนั่ง 

 
3.4.3.2   การพัฒนา และการบริหารจัดการ 

         หนวยโสตทัศนศึกษาไดปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายบริหารงาน
คณะประจําป 2548  กลาวคือ พัฒนาการเรียนการสอนใหรายวิชาที่เปดสอนเปน E-Learning ท่ีระดับ Knowledge 
Database และ   พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบตางๆ   โดยไดดําเนินงานดานตาง ๆ ดังนี้ 

1)  ขยายงานบริการผลิตสือ่การเรียนการสอนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคณาจารยท่ีตองการพัฒนา 
รูปแบบการทําสื่อการเรยีนการสอน และรองรับรายวิชาที่จะเปดสอนเปน E-Learning  

2)  ขยายงานบริการโสตทัศนูปกรณท่ีจําเปนในการใชสื่อการสอนรูปแบบใหมจากอาคารอกัษรศาสตร 4 
ไปยังอาคารบรมราชกุมารีและอาคารมหาวชิราวุธ  

3)  จัดซื้อโสตทัศนูปกรณเพิ่ม ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดังนี ้
• เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 2 เครื่อง วงเงิน 19,795.- บาท (งบประมาณแผนดิน)  
• ปรับปรงุระบบโสตทัศนูปกรณ มัลติมีเดีย หอง 503 อาคารบรมราชกุมารี 

                             วงเงิน 543,982.65 บาท (งบประมาณโครงการพัฒนาภาควิชา คณะอักษรศาสตร)  
•  จัดทําหองดาวเทียม วงเงิน 59,706.- บาท (กองทุนสํารอง คณะอักษรศาสตร)  

 

1. สถิติการใหบริการหองปฏิบัติการทางภาษา (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) 
รายการ จํานวนนิสิต/คน จํานวน/ชั่วโมง 

หองปฏิบัติการทางภาษาหอง 301/4 4,884 528 
หองปฏิบัติการทางภาษาหอง 302/4 4,274 516 
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หองปฏิบัติการทางภาษาหอง 309/4 3,054 372 
รวม 12,212 1,416 

 
 
 

2. สถิติการใหบริการผลิตสื่อโสตทัศน (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) 
ลําดับที่ รายการ ปริมาณ หนวยนับ 

1. หองบันทึกเสียง 72 ครั้ง 
2. ทําสําเนา และตัดตอเสียงจาก Cassette/CD/VDO/VCD/ 

DVD ลงเทป Cassette  
209 ครั้ง 

3. ทําสําเนาและตัดตอเสียงจาก Cassette/ Reel/ VDO/ 
CD/VDO/VCD/DVD ลงแผน CD 

98 ครั้ง 

4. ทําสําเนาเทป Cassette High speed 1,266 มวน 
5.   ทําสําเนาแผน CD/VCD 1,072 แผน 
6. ทําสําเนาเทปวีดิทัศน 189 แผน 
7. ตัดตอและทําสําเนาวีดิทัศน ลงแผน VCD/DVD 147 ครั้ง 
8. ทําสําเนาวีดิทัศน จากแผน VCD/DVD 141 มวน 

9. แปลงระบบสัญญาณวีดิทัศน NTSC/SECAM เปน PAL 62 มวน 
10. แปลงระบบการบันทึกวีดิทัศน แบบ LP/ EPเปน Pal - แผน 
11. บันทึกรายการจากดาวเทียม 21 ครั้ง 
12. ถายสไลด / สแกนภาพ 1,891 ภาพ 
13. จัดทํา Power point ประกอบการสอน 339 เฟรม 
14. ถายทําวีดิทัศนดวยกลอง VDO 84 ครั้ง 
15. ถายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธคณะ 108 ครั้ง 
16. จัดทําและปรับขอมูลในเว็บเพ็จของหนวยโสตฯและเว็บ

ภาพขาวกิจกรรมคณะ 
12 ครั้ง 

 

3. สถิติการขอใชบริการโสตทัศนูปกรณ (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) 
ลําดับที่ รายการ ปริมาณ หนวยนับ 

1. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  50 ครั้ง 
2. เครื่องฉายสไลด   41 ครั้ง 
3. เครื่องขยายเสียง ชนิดไรสาย กระเปาหิ้ว 37 ครั้ง 
4. เครื่องเลนเทปวทิยุ  79 ครั้ง 
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5. เครื่องรับภาพโทรทัศน   43 ครั้ง 
6. เครื่องเลนวีดิทัศน  58 ครั้ง 
7. เครื่องเลน CD/VCD/DVD 78 ครั้ง 
8. เครื่องฉายภาพ LCD  Projector (ชนิดติดตั้งประจําหอง) 397 ครั้ง 
9. เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการนาํเสนอ  

 (ชนิดติดตั้งใชประจําหอง 367 ครั้ง 

10. เครื่องฉายภาพ Visual Presenter 
(ชนิดติดตั้งใชประจําหอง)  

189 ครั้ง 

11. เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว  Note Book 213 ครั้ง 
12. เครื่องฉายภาพ LCD  Projector (ชนิดเคลื่อนยาย) 699 ครั้ง 
13. เครื่องฉายภาพ Visual Presenter (ชนิดเคลื่อนยาย) 97 ครั้ง 

 
4. สถิติการใหบริการหองดาวเทียม (6 มกราคม - 30 กันยายน 2548) 
ลําดับที่ รายการ จํานวน / คน 

1. นิสิต 215 
2. คณาจารย  3 
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สวนที่  4 ภารกิจดานพัฒนาการวิจัย และ     
         การเผยแพร ผลงานวิชาการ           
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4.1 งานวิจัย    
 4.1.1  โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  (ตั้งแต ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548) 
ลําดับที่  ชื่อโครงการวิจยั ผูวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 

    (หนวยงาน)     
1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมและวัฒนธรรมไทย รศ.ดร.โสรัจจ  หงคลดารมภ ต.ค. 47 - ก.ย. 48 90,000 
    (ปรัชญา)     
2 ชื่อสถานที่จังหวัด : ภาพสะทอนแหงมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ศ.ดร.อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ ต.ค. 47 - ก.ย. 49 60,000 
   (ภาษาศาสตร)     
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 4.1.2   โครงการวิจัยที่ไดรับทนุสนับสนุนจากเงินทุนคณะ  (ตั้งแต ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548) 

ลําดับที่ 
 

ชื่อโครงการวิจยั 
 

ผูวิจัย 
(หนวยงาน) 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

1 
 

สยามกับการประชุมสันติภาพนานาชาติที่กรุงเฮก พ.ศ. 2442 และ 
2450 : การศึกษานโยบายตางประเทศและสถานะทางการเมืองของสยามในชวง 

รศ. ฉลอง  สุนทราวาณิชย 
(ประวัติศาสตร) 

1 พ.ย. 48 - 31 ต.ค. 49 
 

60,000 
 

  การเปลี่ยนผานของลัทธิจักรวรรดินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต       
2 สองมิติของ "การเดินทาง" ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 : อ.ดินาร  บุญธรรม มิ.ย. 48 - มิ.ย. 49 30,000 
  จินตนาการและภาพสะทอนสังคม (ประวัติศาสตร)     
3 โสตัตถกีมหานิทาน : การตรวจชําระและการศึกษาวิเคราะห ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจ ิ พ.ค. 48 - พ.ค. 49 60,000 
    (ภาษาตะวันออก)     
4 พอแมลูกในบทละครโนตางสมัย รศ.ดร.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล มี.ค. 48 - มี.ค. 50 75,000 
    (ภาษาตะวันออก)     
5 
 

วรรณกรรมกับความเปนธรรม : การศึกษาเรื่องสั้นเวียดนามยคุหลังสงคราม (หลังป 
ค.ศ. 1975) 

อ.ดร.มนธิรา  ราโท 
(ภาษาตะวันออก) 

1 ส.ค. 48 - 31 ก.ค.49 
 

27,600 
 

6 
 

 

พื้นที่ในความทรงจํากับการสรางอัตลักษณพลัดถิ่นในวรรณกรรมสตรรีวมสมัย 
 
 

อ. ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร
(วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

 

 มิ.ย.48 -  พ.ค. 49 
 

 

30,000 
 

 

7 
 

ความเงียบที่สงเสียง" : ผูหญิงกับความรุนแรงทางเพศในวรรณกรรมสตรโีลกที่สาม 
 

อ. ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร
(วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

 
1 ส.ค. 48 -31 ก.ค.49 

 
29,840 
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ลําดับที่ 
 

ชื่อโครงการวิจยั 
 

ผูวิจัย 
(หนวยงาน) 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

8 
 

การเดินทางขามพรมแดน-จากวรรณกรรมสูแผนฟลม โธมสัมันน "ความตาย      
ที่เวนิส" 

ศ. ดร.พรสรรค  วัฒนางกูร 
(ภาษาตะวันตก) 

ส.ค. 48 - พ.ค. 49 
 

30,000 
 

9 การเรียนการสอนภาษาเยอรมนัในประเทศไทย อดีต - ปจจุบัน - อนาคต รศ.ดร.วรรณา  แสงอรามเรอืง ม.ค. 48 - ต.ค. 48 29,700 
   (ภาษาตะวันตก)     

10 การเดินทางหลากทวีปกับพัฒนาการกวีนิพนธของปาโบล เนรูดา อ.ภาสุร ี  ลือสกุล พ.ค. 48 - ม.ค. 49 29,840 
    (ภาษาตะวันตก)     

11 ประโยคกรรมวาจกในภาษาเยอรมันและภาษาไทย : การศึกษาเปรียบตาง ผศ.ดร.วิลิตา  ศรีอุฬารพงศ ส.ค. 48 - ก.ค. 49 58,400 
   (ภาษาตะวันตก)     

12 การพัฒนางานศิลปการแสดงรวมสมัยจากดนตรี และทารําโบราณ (โขน) - รศ. พรรัตน  ดํารุง ม.ค. 48 - มิ.ย. 48 29,875 
  การศึกษาระหวางศิลปนไทยและกัมพูชา (ศิลปการละคร)     

13 บาหรือดี : จิตวทิยากับความเปนธรรมในวรรณกรรมอังกฤษยุคศตวรรษที่ 20 ผศ.ดร.คารินา  โชติรว ี 1 กค. 48 -30 มิย.49 26,000 
   (ภาษาอังกฤษ)     

14 ภาพลักษณของพอคายิวที่นําเสนอในบทละครยุคอลิซาบีธัน รศ.ดร.พจี  ยุวชิต 1 ก.ค.48 -30 มิ.ย. 49 27,600 
    (ภาษาอังกฤษ)     

15 การแปลงโฉมระหวางการเดินทางของนางเอกของเช็คสเปยร รศ.ดร.พจี  ยุวชิต 1 ก.ย. 48 - 31 ส.ค. 49 21,600 
    (ภาษาอังฤษ)     

16 การเดินทางขามขอบเขตแหงเพศ  พรมแดนและหวงเวลา ผศ.ดร.คารินา  โชติรว ี 1 ก.ย. 48 - 31 ส.ค. 49 22,300 
    (ภาษาอังฤษ)     

47

47



 

 

48

 

ลําดับที่ 
 

ชื่อโครงการวิจยั 
 

ผูวิจัย 
(หนวยงาน) 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

17 In Search of Lost Worlds : The Travels of Graham Greene ผศ.ไซมอน เจ.พี.ไรท 1 ก.ค.48 -30 ก.ค. 49 23,720 
    (ภาษาอังฤษ)     

18 หลากมิติของคําแสดงโภชนลกัษณในตําราอาหารไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส รศ.ดร.สุนันท  อัญชลีนุกูล พค.48 - มค.49 30,000 
   (ภาษาไทย)     

19 การเดินทางของปญญาและจินตนาการในกามนิต ของเสฐียรโกเศศ นาคประทีป รศ.ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา พ.ค. 48 - พ.ค. 49 30,000 
   (ภาษาไทย)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

48

48



 

 

49

 

 4.1.3   โครงการวิจัยที่ไดรับทนุสนับสุนนจากมหาวิทยาลยั  (ตั้งแต ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548) 
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจยั ผูวิจัย ระยะเวลา แหลงทุน งบประมาณ 

    (หนวยงาน)     (บาท) 
1 สวดพระมาลัยที่สํานักสงฆถ้ําแมน จังหวัดชลบุรี : ภาพสะทอนบท อาจารย ดร.ปรมินท  จารุวร 3 มิ.ย 48 - กองทุนรัชดาภิเษก 120,000 
  บาทและความสัมพันธของพิธีกรรม  วรรณกรรม  และสังคม (ภาษาไทย) 30 ก.ย. 49 สมโภช   
2 อรรถศาสตรของหนวยสรางกลางและหนวยสรางที่เกี่ยวของอื่นๆ อ.ดร.สุรีย  ชุณหเรืองเดช 11 ส.ค. 48 กองทุนรัชดาภิเษก 120,000 
  ในภาษาจีน  (ภาษาตะวันออก)   สมโภช   
3 ความเชื่อและจินตนาการในวรรณคดีญี่ปุนสมัยเฮอัน อ.ดร.อรรถยา  สุวรรณระดา ต.ค 47 - กองทุนรัชดาภิเษก 120,000 
    (ภาษาตะวันออก) 1 ก.ย.48 สมโภช   
4 สัจนิยมมหัศจรรยในวรรณกรรมของกาเบรียล การเซีย มารเกซ   อ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ 14  ม.ค.48 -  กองทุนรัชดาภิเษก 120,000 
    (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 13 ม.ค.49 สมโภช   
5 การสรางอัตลักษณในวรรณกรรมสตรีนอกกระแสหลัก  อ.ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร 29 ก.ค.48 - กองทุนรัชดาภิเษก 80,000 
    (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 29 ก.ค. 49 สมโภช   
6 
 
 
 
 

ความสัมพันธสยามกับฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั 

ศ.ดร.ปยนาถ บุนนาค, รศ.ดร.สุนันท  
อัญชลีนุกูล, อ.ดร.ธีรวัฒน ณ ปอมเพชร, 
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ 

(ประวัติศาสตร,  ภาษาไทย, 
ภาษาตะวันตก) 

ก.พ. 47 -
ส.ค. 48 

 
 

 

กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช 

286,050 

7 
 

60 ป  แหงการยุติสงครามโลกครั้งที่สอง 
 

ผศ.ดร.สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ 
(ประวัติศาสตร) 

2548 
 

กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช 

340,000 

 

49

49



 

 

50

 

 4.1.4   โครงการวิจัยที่ไดรับทนุสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (ในประเทศ)  (ตั้งแต ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548) 
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจยั ผูวิจัย ระยะเวลา แหลงทุน งบประมาณ  

  งานวิจัย (หนวยงาน)     (บาท) 
1 
 

"เรื่องเกาเลาใหม 1: เกศาราพุนเซล" อ.ตรีดาว  อภยัวงศ 
(ศิลปการละคร) 

15 มี.ค 47- 
14 ก.ย. 48 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

300,000 

2 
 

เรื่องเกาเลาใหม 2: มหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย อ.ดังกมล  ณ ปอมเพชร 
(ศิลปการละคร) 

15 มี.ค. 47- 
14 ก.ย. 48 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

300,000 

3 
 
 

เรื่องเกาเลาใหม 3 : การกํากับศิลปสําหรับละครรวมสมัย  ผศ.ฤทธิรงค  จิวากานนท 
(ศิลปการละคร) 

15 มี.ค. 47- 
14 ก.ย. 49 

 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

 

300,000 

4 
 

เรื่องเกาเลาใหม 4 : สีดา : ศรีราม รศ.พรรัตน  ดํารุง 
(ศิลปการละคร) 

1 ก.ย. 47- 
28 ก.พ. 49 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

320,000 

5 
 

พระมหาประณิธานของพระโพธิสัตวกับปญหาเสรีภาพของมนุษย 
ในบทนิพนธของฌินรัม 

ผศ.ดร.ประทุม  อังกูรโรหิต 
(ปรัชญา) 

1 ก.พ. 48- 
31 ม.ค. 49 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

150,000 

6 
 

ความยุติธรมในตัณหาอาชญากรรม 
 

รศ.เนื่องนอย  บุณยเนตร 
(ปรัชญา) 

1 ก.พ. 48- 
31 ม.ค. 49 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

150,000 

7 
 
 

เมตตาธรรม-ความเปนธรรม ในเวสสันดรชาดก    
 
 

รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท 
(ปรัชญา) 

 

1 ก.พ. 48- 
31 ม.ค. 49 

 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

150,000 

8 
 

จริยธรรมของการแบงแยกดิจิตัล รศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ 
(ปรัชญา) 

1 ก.ย.47- 
30  ส.ค. 50 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

1,000,000 

50

50



 

 

51

 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจยั ผูวิจัย ระยะเวลา แหลงทุน งบประมาณ  
  งานวิจัย (หนวยงาน)     (บาท) 
9 ทัศนคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในวรรณกรรมไทย   รศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ 1 ก.ย. 47- สภาวิจัยแหงชาติ 131,062.50 
    (ปรัชญา) 30 ส.ค. 50     

10 พุทธศาสนากับโคลนนิ่ง  รศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ 1 ก.ย. 47- สภาวิจัยแหงชาติ 131,062.50 
    (ปรัชญา) 30  ส.ค. 50     

11 ญาณวิทยากับนโยบายวิทยาศาสตร รศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ 1 ก.ย. 47- สภาวิจัยแหงชาติ 326,287.50 
    (ปรัชญา) 30  ส.ค. 50       

12 
 
 

โครงการเรื่อง "ทิเบตตะวันออก:ภาษา ประวัติศาสตรชาติพันธุ 
และอัตลักษณชาติพันธุ" 

รศ.ดร.กฤษดาวรรณ  
 หงศลดารมภ 
(ภาษาศาสตร) 

15 มี.ค. 47-  
14  มี.ค. 50 

 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

1,920,000 

13 
 

ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดนาน : ความรู 
พื้นฐานเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

ศ.ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา 
(ภาษาศาสตร) 

1 ก.พ. 47- 
30 เม.ย. 50 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

1,540,000 

14 
 

ระบบการถอดอักษรระหวางภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ : แนวทางและการพัฒนา  

ผศ.ดร.วิโรจน  อรุณมานะกุล 
(ภาษาศาสตร) 

1 มิ.ย. 46- 
30 พ.ค. 48 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

476,000 

        

สนง.คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

(สกอ.) 
 
 

  

51

51



 

 

52

 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจยั ผูวิจัย ระยะเวลา แหลงทุน งบประมาณ  
  งานวิจัย (หนวยงาน)     (บาท) 

15 
 
 

การศึกษาหนวยสรางแสดงเหตุการณกอผลในเชิงแบบลักษณภาษา 
 
  

รศ.ดร.กิ่งกาญจน   
เทพกาญจนา 

(ภาษาศาสตร) 

31 ส.ค. 47- 
30 ส.ค. 50 

 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

1,432,500 
 
 

16 
 
 
 

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและ 
ความตองการภาษาตางประเทศ ในภาคกลาง ภาคตะตก และ 
ภาคตะวันออก 
 

ศ.ดร.ปราณี  กุลละวณิชย 
(ภาษาศาสตร) 

 
 

1 ก.ย. 47- 
 30 มิ.ย. 48 

 
 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

1,418,847 

 

17 
 

ทัศนภาวะในไวยากรณและปริจเฉทไทย 
  

อ.ดร.สุดา  รังกพุันธ 
(ภาษาศาสตร) 

29 ก.ค. 48- 
28 ก.ค. 51 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

 1,156,000 
  

18 ความเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณไทยที่สะทอนจาก ศ.ดร.อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ 1 พ.ค. 47- สภาวิจัยแหงชาติ 840,000 
  คําในภาษา  (ภาษาศาสตร) 30 ก.ย. 48     

19 
 
 

โครงการเก็บรวบรวมขอมูลคําศัพทภาษาพื้นบาน  ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย 
(ภาษาศาสตร) 

1 มิ.ย. 45 
(ขยายเวลาถึง
ปจจุบัน) 

สนง. คณะกรรมการ   
และวัฒนธรรมแหงชาติ 

280,000 

20 
 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกในหลักสูตรอักษร 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาไทย ประจําป 2546 

รศ.ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวิฒนา 
(ภาษาไทย) 

1 มิ.ย. 46- 
31 พ.ค. 51 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

2,152,000 
 

21 
 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกในหลักสูตรอักษรศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาไทย ประจําป 2546 

รศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต 
(ภาษาไทย) 

1 มิ.ย. 46- 
 31 พ.ค. 51 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

2,152,000 
 

52
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53

 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจยั ผูวิจัย ระยะเวลา แหลงทุน งบประมาณ  
  งานวิจัย (หนวยงาน)     (บาท) 

22 
 

สํานวนจีนในภาษาไทย: อดีต-ปจจุบัน อ.ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล 
(ภาษาไทย) 

มิ.ย. 48- 
พ.ค. 50 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

240,000 

23 
 
 

โครงการวิจัยรวมไทย-ญี่ปุน "บทบาทของไกในพิธีกรรม ตํานาน 
และนิทานพื้นบานของชาวเชียงราย" Human - Chicken Multi -
Relationships Research Project 

รศ.สุกัญญา  สุจฉายา 
ผศ.ดร.ชมนาด  ศีติสาร 

(ภาษาไทย ,  ภาษาตะวันออก) 

1 ก.ย. 47- 
30 ก.ย. 48 

 

สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ 

HCMR  
24 

 
พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมเวยีดนามหลังป ค.ศ. 
1975 

 อ.ดร.มนธิรา  ราโท 
(ภาษาตะวันออก) 

1 มิ.ย. 48- 
31 พ.ค. 50 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

442,000 
 

25 ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ ผศ.รท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจ ิ พ.ค. 47- สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 80,000 
    (ภาษาตะวันออก) พ.ค. 48 มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย   

26 
 

กระแสและแนวโนมในวรรณกรรมไทย  ผศ.ดร.ตรีศิลป บุญขจร 
(วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

ม.ค. 48- 
มี.ค. 50 

สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

300,000 
 

27 
 

IBM THAI CONTINUOUS SPEECH RECOGNITION 
SYSTEM : PROSODIC MODELING 

ผศ.ดร.สุดาพร  ลักษณียนาวิน 
(ภาษาศาสตร) 

1 มี.ค. 48- 
28 ก.พ. 48 

บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย 
จํากัด  

1,615,040 
 

28 มโนทัศนของมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตั้งแตรัชกาล ศ.ดร.ปยนาถ บุนนาค  1 ต.ค. 47- สํานักงานรับรองมาตรฐานและ 900,000 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัถึงสิ้นสุดยุคสมบูรณา (ประวัติศาสตร) 30 ก.ย. 48 ประเมินคุณภาพการศึกษา   
  สิทธิ์ราชย (พ.ศ .2435 - พ.ศ. 2475)      (สมศ.)    

29 
 

IBM THAI CONTINUOUS SPEECH RECOGNITION 
SYSTEM : PROSODIC MODELING 

ผศ.ดร.สุดาพร  ลักษณียนาวิน 
(ภาษาศาสตร) 

1 มี.ค. 48-28 
ก.พ. 48 

บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย  
 จํากัด 

1,615,040 
 

53

53



 

 

54

 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจยั ผูวิจัย ระยะเวลา แหลงทุน งบประมาณ  
  งานวิจัย (หนวยงาน)     (บาท) 

30 
 
 
 
 
 
 
 

มโนทัศนของมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตั้งแตรัชกาล 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัถึงสิ้นสุดยุคสมบูรณา
สิทธิ์ราชย (พ.ศ .2435 - พ.ศ. 2475) 
 
 
 
 
 

ศ.ดร.ปยนาถ บุนนาค
(ประวัติศาสตร)  
อ. สวัสดิ์ จงกล 

รศ. ดร. สุนันท  อัญชลีนุกูล 
ผศ. ชลธิชา สุทธินิรันดรกุล 
ผศ. นพวรรณ  วุฒฑะกุล 
อ. ยุรารัตน  พันธุยุรา 
อ. ดินาร บุญธรรม 

1  ต.ค. 47- 
30  ก.ย. 48 

 
 
 
 
 
 

สนง.รับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.)  
 
 
 
 
 

900,000 
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 4.1.5   โครงการวิจัยที่ไดรับทนุสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (ตางประเทศ)   (ตั้งแต ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548) 
ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจยั ผูวิจัย ระยะเวลา แหลงทุน งบประมาณ  

  งานวิจัย (หนวยงาน)     (บาท) 
1 ASEAN-EU LEMLIFE : A Collaborative International รศ.ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ ม.ค. 47-ธ.ค. 48 ASEAN-EU University 12,469,700 
  Training Programme in Law, Ethics and Management (ปรัชญา)   Network Programme   
  in the Life Sciences         

 
 

4.2  การเผยแพรผลงานวิชาการ/งานวิจัย ในระดับชาติ 
 4.2.1 การตีพิมพผลงานวิชาการ/งานวิจัยในระดับชาติ 

ลําดับที่ ชื่อผูเขียน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/สํานักพิมพ 
1 อ. อรนุช  เศวตรัตนเสถียร "Usability and University Library Web Site." วารสารบรรณารักษศาสตร 25, 2 (กรกฎาคม 2548) : 25-52 
2 อ. เนณุภา สุภเวทย "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสถาบันการศึกษา: วารสารบรรณารักษศาสตร 25, 2 (กรกฎาคม 2548) : 53-90 
    กรณีศึกษา : คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
3 อ. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล เมทาดาทาสําหรับการจัดการทรัพยากรสารนิเทศดิจิทัล  วารสารบรรณารักษศาสตร 25, 2 (กรกฎาคม 2548) : 91- 
    สาขามนุษยศาสตร  110. 
4 
 

รศ. สุพรรณี วราทร 
 

50 ป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วารสารบรรณารักษศาสตร 25, 2 (กรกฎาคม 2548) : 1-24. 
 

5 ผศ. ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เศรษฐกิจสมัยอยุธยา พ.ศ.2112-2310 เศรษฐกิจแบบไมทําเองใชเอง วารสารเมอืงโบราณ ปที่ 31 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.48 
6 ผศ. สุวิมล รุงเจริญ อารยธรรมมนษุย (หนวยที่ 6,8,9) พิมพครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2548 
7 ศ. ดร. ปยนาถ  บุนนาค จันทบุรีในความสัมพันธ สยาม-ฝรั่งเศส วารสารสมาคมประวัติศาสตร ฉบับที่ 28 พ.ศ.2548 
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ลําดับที่ ชื่อผูเขียน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/สํานักพิมพ 
8 ศ. ดร. ปยนาถ  บุนนาค มโนทัศนของมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตั้งแต เอกสารอัดสําเนาเย็บเลม พรอมซีดี 1 แผน 
  อ. สวัสดิ์ จงกล รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึง  
  รศ. ดร. สุนันท  อัญชลีนุกูล สิ้นสุดยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย (พ.ศ.2411-2475)  
  ผศ. ชลธิชา สุทธินิรันดรกุล    
  ผศ. นพวรรณ  วุฒฑะกุล     
  อ. ยุรารัตน  พันธุยุรา     
  อ. ดินาร บุญธรรม     
9 อ. ดร. จุฬิศพงศ  จุฬารัตน กุหลาบเปอรเซียในราชอุทยานสยาม : วัฒนธรรมอินโด-อิหราน ศิลปวัฒนธรรม กันยายน 2548 
    ในศิลปกรรมไทย   

10 อ. ดร. จุฬิศพงศ  จุฬารัตน ความสัมพันธของอยุธยากับตางประเทศตามเอกสารหรือ เอกสารประกอบการสัมมนา"อยุธยามรดกอารยธรรมโลก" 
    หลักฐานใหม วันที่ 8 กันยายน 2548 

11 ผศ. ดร. คารินา โชติรว ี วี เอส ไนพอล นักประพันธรางวัลโนเบล Thoughts (April 2005), 1-10 
12 ผศ. ปรีมา มัลลิกะมาส การแปลประโยคกรรมในงานวรรณกรรมเยาวชน :  Thoughts (April 2005), 57-83 

    กรณีศึกษาแฮรี่พอตเตอร   
13 ผศ. ปรีมา มัลลิกะมาส ความรูเรื่องคําปรากฏรวมภาษาอังกฤษของผูเรียนชาวไทย HKBU Papers in Applied Language Studies Vol.9,2005 
14 

 
 
 

ผศ. ศุภกาญจน เอี่ยมหฤท 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ตํารวจ 
 
 
 

สนง.ตํารวจแหงชาติ 
ถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ, 2548. 16 หนา 
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ลําดับที่ ชื่อผูเขียน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/สํานักพิมพ 
15 ศ. ดร. กิตติคุณ ปราณี กุลละวณิชย Pragmatic Inferencing in Grammaticalization : A Case เทปรายการวิทยุ 52 ตอน ตอนละ 25 นาที 
  ศ. ดร. อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ Study of Directional Verbs in Thai   

16 อ. ดร. รุงภัทร  เริงพิทยา คําเรียกขานในวาทกรรมการเมืองอเมริกัน พิมพในหนังสือพลวัตของภาษาไทยในปจจุบัน ชุดรวม 
      บทความเลมที่ 29  

17 รศ. เนื่องนอย บุณยเนตร จริยศาสตรแหงความอาทร วารสารอักษรศาสตร ฉบับ "ความรัก ความรู ผูหญิง ผูชาย" 
      ปที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2548 

18 
 

 

อ. ดร. ใกลรุง อามระดิษ (ผูแปล) 
 
 

เรื่องลแบงและปญญาสชาดก - ชาดกนอกนิบาต โดยฆีง หก ฑี 
 
 

วารสารสังคมลุมน้ําโขง 1, 1(มกราคม - เมษายน 2548) : 
29-54 
 

19 รศ.  ดร. ชลดา  เรืองรักษลิขิต วรรณคดีเรื่องอนิรุทธ : มรดกตกทอดในวรรณคดีภาคกลาง กรุงเทพ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548 
    และในวรรณคดีทองถิ่น. "ในภาษา-จารึก 10, หนา 15-66   

20 
 

อ. ดร. เทพี  จรสัจรุงเกียรต ิ
 

"บ.ก.ที่รักและปารตี้บารบีคิว" ในวิวิธภาษา 
 

กาญจนา นาคสกุล และคณะ กรุงเทพฯ : 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 

21 อ. ดร. เทพี  จรสัจรุงเกียรต ิ "ใสบาตร" ในวิวิธภาษา  กาญจนา นาคสกุล และคณะ กรุงเทพฯ :  
      กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 

22 ผศ. ร.ท. ดร. บรรจบ  บรรณรจุิ บวช ; ที่มาความหมายและอิทธิพล วารสารอักษรศาสตร  
23 

 
ผศ. ดร. มนธิรา ราโท 
 

"เรื่องสั้นองิประวัติศาสตรของเหงียนฮุยเถียบ : การทาทาย
ประวัติศาสตรนิพนของเวียดนามในยุคหลังนโยบายโดยเมย 

วารสารสังคมลุมน้ําโขง 1, 1 (มกราคม - เมษายน 2548) : 
1-28. 

24 
 

ผศ. ดร. มนธิรา ราโท 
 

ความเหมือนที่ตางระหวางเญิ๊ตลิญหและศรีบูรพา 
 

ตรีศิลป  บุญขจร (บรรณาธิการ) คืออิสสรชน คือ คนดี คือ
ศรีบูรพาหนา 420 - 439  กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ 
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ลําดับที่ ชื่อผูเขียน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/สํานักพิมพ 

      
(๑๙๘๔), 2548 พิมพเผยแพรในงาน 100 ปชาตกาล 
กุหลาบ สายประดิษฐ 

25 ผศ. ดร. มนธิรา  ราโท ความเปนแมในวรรณกรรมเวยีดนามยุคหลังนโยบายโดยเมย วารสารสังคมลุมน้ําโขง ปที่ 1 ฉบับที่ 3  (ก.ย.- ธ.ค.48) :1-44 
26 รศ. พูนศรี เกตุจรูญ สงครามและสันติภาพในกวีนิพนธฝรั่งเศสตั้งแตยุคกลางถึง เอกสารอัดสําเนา เย็บเลม 2548 
    สิ้นศตวรรษที่ 20    

27 รศ. ดร. วัลยา  วิวัฒนศร(ผูแปล) เจาหญิงหนังฬา ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548 
28 รศ. ดร. วัลยา  วิวัฒนศร นางฟาของพอ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548 
29 รศ. ดร. วัลยา  วิวัฒนศร นองรัก ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548 
30 รศ. ดร. วัลยา  วิวัฒนศร นิยายนกปากซอมดง ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548 
31 รศ. ดร. วัลยา  วิวัฒนศร สู  เบนิโต สู ! ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพฟาอภัย, 2548 
32 อาจารย ดร. ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร ความเงียบที่สงเสียง : กระบวนการรื้อสรางเสียงของผูถูกขมขืน รัฐศาสตรสาร ปที่ 28, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2550) :  
    ในมุมปากโลก  หนา 1-27 

33 ผศ. ดร. ตรีศิลป บุญขจร พุทธตํานานพระเจาเลียบโลก : เรื่องเลา ชนเผาไท. วารสารไทยศึกษา ปที่ 28 ฉบับที่ 1 (ก.พ.-ก.ค. 2548)  
34 ผศ. ดร. ตรีศิลป บุญขจร นางฟาของศรีบูรพา : ภาพลักษณตัวละครสตรีในนวนิยายของ ศิลปวัฒนธรรม (มีนาคม 2548) 

    ศรีบูรพา   
35 ผศ. ดร. ตรีศิลป บุญขจร คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพา คณะกรรมการ 100 ป ศรีบูรพา เมษายน 2548 
36 อาจารย ดร.สุรเดช  โชติอุดมพนัธ เมืองแหงเขาวงกต : กรุงบัวโนสไอเรสในงานเขียนของคอรเค  ใน 50 ปการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย- 
    หลุยส  บอรเคส อารเจนตินา หนา 110-145 

37 รศ. ดร. พรรัตน  ดํารุง จันทรเอยจันทรเจา กรุงเทพฯ : บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จํากัด 
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ลําดับที่ ชื่อผูเขียน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/สํานักพิมพ 
38 รศ. นโรตม  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา แบบสอบถามและการสัมภาษณ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมครูภูมิศาสตร  
39 

 
รศ. ผองศรี จั่นหาว 
 

แผนที่และเทคนิคการสํารวจทางภูมิศาสตร  
 

12-14 ม.ค.48เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม
ครูภูมิศาสตร 12-14 ม.ค.48 

40 อาจารย พรรณี ชีวินศิริวัฒน การทํางานของระบบ GIS  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมครูภูมิศาสตร  
   12-14 ม.ค.48 

41 รศ.ดร.สุนันท  อัญชลีนุกูล ระบบคําภาษาไทย สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มกราคม 2548 
42 รศ.ดร.วรรณา  แสงอรามเรอืง  อาหารการกินในศัพทและสํานวนภาษาเยอรมนัและไทย สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มกราคม 2548 
43 รศ.ดร.ศิราพร  ณ ถลาง ทฤษฎีคติชนวิทยา สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มกราคม 2548 
44 อาจารย ศิริพร  ศรีวรกานต   ศรีธนญชัย ไทย-เยอรมัน สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กุมภาพันธ 2548 
45 รศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต    ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กุมภาพันธ 2548 
46 รศ.สุกัญญา สุจฉายา   พิธีกรรม ตํานาน นิทาน เพลง สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มีนาคม 2548 
47 

 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.พจี  ยุวชิต    
ผศ.พิเศษ ไซมอน เจ พี ไรท  
ผศ.ดร.คารินา โชติรว ี   
รศ.กุสุมาลย  รชตะนันทน 
รศ.ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร 
ผศ.ปทมา  อัตนโถ 
อ.โสมชา  หอมหวล 

ดื่มกินถิ่นฝรั่ง 
 
 
 
 
 
 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 

48 ศ.ปรีชา  ชางขวัญยืน  ธรรมรัฐ - ธรรมราชา สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เมษายน 2548 
49 รศ.ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา เจิมจันทนกังสดาล สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เมษายน 2548 
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ลําดับที่ ชื่อผูเขียน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/สํานักพิมพ 
50 ผศ.สุนิจ  สุตัณฑวิบูลย  อานอังกฤษใหสัมฤทธิ์ผล  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เมษายน 2548 
51 รศ.ถนอมนวล  โอเจริญ  การแปลนวนิยายเรื่อง "แวรเธอระทมเปนไทย" สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พฤษภาคม 2548 
52 คณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร อารยะธรรมตะวันออก สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พฤษภาคม 2548 
53 รศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต    วรรณวิจัย สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  มิถุนายน 2548 
54 รศ.ผองศรี จั่นหาว  ความถูกตองทางวิชาการของแผนที่ประเทศไทย สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  มิถุนายน 2548 
55 ผศ.ดร.ชมนาด  ศีติสาร  วิวัฒนาการอาหารญี่ปุนในประเทศไทย สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรกฎาคม 2548 
56 คณาจารยคณะอักษรศาสตร อารยธรรมไทย สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรกฎาคม 2548 
57 คณาจารยคณะอักษรศาสตร วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ป2547 สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  กรกฎาคม 2548 
58 รศ.ดร.สถาพร  ทิพยศักดิ์  วรรณคดีสเปน: รอยแกวและรอยกรอง สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  สิงหาคม 2548 
59 

 
 
 
 

รศ.ถนอมนวล โอเจริญ   
รศ.ชัตสุณี  สินธุสิงห 
ผศ.ดร.วิลิตา  ศรีอุฬารพงศ    
อ.กาญจนา  บุนนาค 
อ.ปาจรีย  ทาชาติ 

ขนมอบในวัฒนธรรมยโุรป 
 
 
 
 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  กันยายน  2548 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

60

60



 

 

61

 

4.3 การเผยแพรผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
 4.3.1 การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (ตั้งแต ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548)  

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง การประชุม ระยะเวลา 
1 ผศ.ดร.วิโรจน   อรุณมานะกุล A Unified Model of Thai Romanization and Word  The 18th Pacific Asia Conference on Language  8 – 10 ธ.ค. 47 
     Segmentation Information and Computation ณ  ประเทศญี่ปุน   
2 อาจารย ดร.รุงภัทร   เริงพิทยา Names, Address and Reference Terms Used in US and  "American Name Society Meeting" 6 – 9  ม.ค. 48 
    Thai Political Discourse ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา   
3 รศ.สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ Food, Emotion and the Empowerment of Women in Esquivel’s  The Thirty-Third Annual 20th Century 24 – 26  ก.พ.48 

    
Like Water for Chocolate, Harris’s Chocolat, and Dinesen’s 
“Babette’s Feast 

Literature and Cultue  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   

4 รศ.ดร.เสาวลักษณ  Yokyoku ni okeru musume no sugata Dai4 Kai Nohgaku Gakkai taikai (การประชุมวิชา 13 – 14 มี.ค. 48 
  สุริยะวงศไพศาล (ภาพลักษณลูกสาวในบทละครโน) การครั้งที่ 4 ของสมาคมวิชาการละครโน-เคียวเง็น)   
      ณ  ประเทศญี่ปุน   
5 รศ.ฉลอง  สุนทราวาณิชย The Regionalization of Local Buddhist Saints : Amulets and  The Ninth International Conference 3 – 6  เม.ย.48   
    Crime and Violence in Post WW II Thai Society on Thai Studies   ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   
6 รศ. ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ Searle’s Theory of  Mind and the Buddhist Conception of Non -  The Second ISCWP International Conference 14 – 15 มิ.ย. 48 
     Self : "Searle's Philosophy and Chinese    
      Philosophy : Constructive Engagement   

      
ณ. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง การประชุม ระยะเวลา 
7 อ.ดร.สุดา   รังกุพันธุ ลักษณะทางไวยากรณของอนพุากยซับซอนในภาษาไทย The 2005  International Course and  Conference 26 - 30 มิ.ย.48 
      on Role and Reference Grammar ณ ประเทศไตหวัน   
8 ผศ.ดร.วิลิตา   ศรีอุฬารพงศ Das Passiv und dessen Varianten im Deutschen und im Thai.  IDT 2005-XIII Internationale Tagung der 1 - 6 ส.ค.48 
    Eine Kontrastive Untersuchung Deutschleherinnen und Deutschlehrer   
      ณ  ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย   
9 อ.ดร.ชุติมา   ประกาศวุฒิสาร "Modern Women" in Modern Thai Literature และหัวขอ   Human Security and Gender in Asia : From the 16 - 18 ก.ย.48 
    Naming the Unspeakable : the Repersentation of  Sexual  Perspectives of Humanities..Gender   
     Violence in Thai Literature Representation in Asia…ณ  ประเทศญี่ปุน   

10 รศ.ดร.พจี  ยุวชิต  Incorporatimg Literature into English Language and Literature  Proceedings for the 5th Annual Wenshan    
    Teaching at the Department of English, Chulalongkorn  International Conference on English Studies in Asian   
     University : A Case Study Countries,2005 : 20-36   

11 รศ.ดร.กิ่งกาญจน  The Verb of Breaking and its Semantic Variations in Context :  Thepkanjana,Kingkarn and Uehara,Satoshi.2005. The   
   เทพกาญจนา A Contrastive Study of Thai and Japanese  Verb og Breaking and its Semantic Variations in    
      Contexts: A Contrastive Study of Thai and Japanese.   
      In Vincent B.Y. Ooi,etal (eds.)Word in Asian    
      Cultural Contexts : Proceedings of the 4th Asialex    
      Conference.Department of English Language and    
      Literature,Faculty of Arts and Social Sciences & Asia   

12 ผศ.ดร.วิโรจน   อรุณมานะกุล A Chunk-based n-gram  English t-Thai Transliteration. Proceedings of the sixth SNLP,dec 13-15,2005.37-42   
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  4.3.2  การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548) 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 

1 รองศาสตราจารยฉลอง  สุนทราวาณิชย Small Arms, Romance, and Crime and Violence Southeast Asian   Studies (Kyoto  University)   
    in Post WW II Thai Society Vol..43, No.1  เดือน June 2005 
2 อาจารย ดร.สุรเดช  โชติอุดมพนัธ From  Dupin  to  Oedipa : Thomas  Pynchon's  Manusya Vol. 8  No. 1 (2005) 
    Parodic  Take  on  Detective  Fiction  
3 รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา Modern Thai  Buddhist  Poetry  by  Women  Poets  Manusya Vol. 14  No. 1 (2005) 
    : A  Transformation of  Wisdom  
4 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ Making  Information  Transparent  as  a  means to MINDS AND MACHINES Vol. 14  No. 1 (2004) 
    Close  the  Global  Digital  Divide  
5 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ Looking Forward : Overcoming the Genetic  Biotechnology  and  Development Monitor 
    Divide through   information  Technology Vol. 50  (2004) 
6 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ The  Web of  Time  and  the  Dilemma of  Globalization   Information  Society Vol. 18  No.  4 (2003) 
7 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ  หงศลดารมภ Growing  Science  in  Thai  Soil Science, Technology & Society Vol.  9  No  1  (2004) 
8 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา  เรอืงรักษลิขิต Cosmology  in  Ongkan  Chaengnam Tenggara  Journal of  Southeast Asian Literature 
      Vol. 47/48  (2004) 
9 ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา Voice  Register  in  Suai  (kuai) : An Analysis of  Phonetica Vol.  61  No  2-3 (2004) 
    Perceptual  and  Acoustic  data  
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาพร   ลักษณียนาวิน The Effect of  Script on  poor  Readers Sensitivity  Brain & Language Vol.  91  (2004) 
  (ผูเขียนรวม) to Dynamic Visual  Stimuli  

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาพร   ลักษณียนาวิน A Study on Acoustic  Modeling  for Speech  IEICE  Transaction's  on  Information and  Systems 
  (ผูเขียนรวม)  Recognition  of  Predominantly  Monosyllabic E87D (5)  (2004) 
    Languages   

12 รองศาสตราจารย ดร.กฤษดาวรรณ   หงศลดารมภ Contributors Asian  Ethnieity Vol. 5  (2005) 
13 รองศาสตราจารย ดร.กฤษดาวรรณ    Contesting  Isan - ness : Discourses of  Politics and Asian  Ethnieity Vol. 5  (2005) 
  หงศลดารมภ(ผูเขียนรวม) Identity  in  Northeast  Thailand  

14 ศาสตราจารย ดร.ปยนาถ บุนนาค ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพระหวางครึ่งหลงัของ ASIAN REVIEW,Vol.17, 2004-5.(15 October 2005)  
    ศตวรรษที่ 19 : pp.25-37 

15 รองศาสตราจารย สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ อาหาร อารมณ และอํานาจของสตรีในวรรณกรรม Manusya : Journal of Humanities 8.2(September  
    รอยแกวรวมสมัยโดยนักเขียนสตรี 2005) : 67-82 

16 รองศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา Pragmatic Inferencing in Grammaticalization : A  Thepkanjana, Kingkarn and Uehara, Satoshi. 2005. 
    Case Study of Directional Verbs in Thai Pragmatic Inferencing in Grammaticalization : A  
      Case Study of Directional Verbs in Thai . In Andrea  
      Tyler,Mari Takada, Yiyoung Kim,Diana  

      

Marinova.(eds)Cognitive and Discourse Perspective 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 
17 อาจารยธานีรัตน  จัตุทะศรี สองรางทางความคิด แตหนึ่งจิตวิญญ : การตีความ The Journl 1 (January 2005) : 61-70 
    ตัวละครบุษบาในบทละครสมัยใหมเรื่องบุษบาอุณา   
    กรรณ   

18 อาจารย ดร. ศศรักษ  เพชรเชิดชู การศึกษาการใชคําชวย  le  Yuwen Xuekan 23,2 (2005) : 117 
19 อาจารย ดร. ศศรักษ  เพชรเชิดชู การศึกษาลักษณะเฉพาะของการใชคําปจจัยกริยา le Journal of Yunnan Normal Uni 
20 อาจารย ดร. ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร Exile, Secrecy, and Cunning. : Cultural  in Maxine Hong Kingston's The Woman Warrior 
    Translation and Hybridity Manusya 10 (2005) : 24-42 

21 อาจารย ดร.สรุเดช  โชติอุดมพนัธ Intertextuality and Literary Interpretation. Manusya Special Issue ฉบับที่ 10 (2005) : หนา i-vii. 
22 อาจารยถนอมนวล หิรัญเทพ Who Is't Can Read a Woman? : Representation of Manusya : Journal of Humanities (September 2005): 
    Queen Elizabeth I in Cymbeline 1-23. 
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สวนที่  5 ภารกิจดานพัฒนานิสิต           
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5.1   ทุนการศึกษา 
ในปงบประมาณ 2548 ฝายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร จัดสรรทุนการศึกษาใหนิสิตคณะอักษร

ศาสตร  ตามความจําเปนและความเหมาะสม  ดังนี้ 
 

แหลงทุน จํานวนทุน (คน) นิสิตระดับ จํานวนเงิน 
1 เงินทุนคณะ 26  235,500 
1.1 ทุนการศึกษาประเภท 
คาเลาเรียนการศึกษา 

10 
10 

บัณฑิตศึกษา 
ปริญญาบัณฑิต 

110,000 
85,000 

1.2 ทุนการศึกษาประเภท
รายเดือน 

5 
 

ปริญญาบัณฑิต 40,500 
 

1.3 ทุนการศึกษาประเภท
คาใชจายในการศึกษา 

1 บัณฑิตศึกษา 5,000 

2. เงินทุนจากมหาวิทยาลัย 199  1,436,000 
2.1 ทุนการศึกษาประเภท ก
(คาเลาเรียนการศึกษาและ
คาใชจายรายเดือน) 

83 ปริญญาบัณฑิต 419,000 

2.2 ทุนการศึกษาประเภท ข
(คาเลาเรียนการศึกษา) 

111 ปริญญาบัณฑิต 996,000 

2.3 ทุนการศึกษาประเภท ค 
(ทุนชวยเหลือเสริมคาใช 
จายบางสวนในการศึกษา 

5 ปริญญาบัณฑิต 21,000 

3. เงินทุนจากผูบริจาค 18 ปริญญาบัณฑิต 308,052 
4. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา
จากรัฐบาล 

11 ปริญญาบัณฑิต 680,600 
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5.2 กิจกรรมพัฒนานิสิตนอกเหนือจากดานวิชาการ 

5.2.1 โครงการพัฒนานิสิตดานสังคม 
ลําดับที่ ชื่อโครงการ หนวยงานที่จัด วันที่ จํานวนเงิน 

1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ
ทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ 
และเสริมสรางความสามัคคีใน
กลุมนิสิตบัณฑิตศึกษาในภาควิชา 
ภาษาศาสตร 

ภาควิชาภาษาศาสตร 
 

16 มี.ค.48 2,400 
 

2 โครงการธารน้ําใจ ฝายกิจการนิสิต 2 ธ.ค.47 และ 3 ส.ค.48 ไมมีคาใชจาย 
3 โครงการหนังสือสงเสียง คณะกรรมการนิสิต 

อักษรศาสตร (ก.อศ.) 
5-6 ธ.ค.47 3,860.75 

4 โครงงานคายอาสาพัฒนาเยาวชน คณะกรรมการนิสิต 
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

11-20 ต.ค.47 15,761 และ  
งบ สกอ.29,700 

5 โครงการเลือกตั้งซอม (ก.อศ.) คณะกรรมการนิสิต 
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

4 ก.ค.48 ไมมีคาใชจาย 

6 โครงงานคายเล็ก (หองสมุดใหม
ฉันใหเธอ) 

ฝายกิจการนิสิต 26-28 ส.ค.48 15,761 

 
5.2.2 โครงการพัฒนานิสิตดานคุณธรรม 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หนวยงานที่จัด วันที่ จํานวนเงิน 
1 
 

โครงงานลอยกระทง 
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

26 พ.ย. 47 29,183 

2 
 

โครงงานแสดงความยินดีผูสอบ
ผานขอเขียน (รับนองท่ี ม.เกษตร) 

อักษรศาสตร (ก.อศ.) 
 

5 พ.ค.48 3,600 

3 
 

โครงงานแรกพบ 
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

16 - 17 พ.ค. 48 6,897 

4 
 

โครงงานกิจกรรมเชียร 
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

6 -23 มิ.ย.48 ไมมีคาใชจาย 

5 
 

โครงงานวันไหวคร ู
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

23 มิ.ย.48 4,300 

6 
 

โครงงานเฉลยสายรหัส 
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

23 พ.ค. -23 มิ.ย.
48 

ไมมีคาใชจาย 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ หนวยงานที่จัด วันที่ จํานวนเงิน 
7 
 

โครงงานรับนองอักษรฯ (ชงโค
แรกบานบนลานจามจุร ี

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

25 - 26 มิ.ย.48 70,000 

8 
 

โครงงานซุมแสดงความยินดีกับพี่
บัณฑิต 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

15 ก.ค.48 2,643 

9 
 

โครงงานไท  ฟลม เฟสติวัล 
 

คณะกรรมการนิสิต – 
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

11 - 19 ส.ค.48 
 

500 
 

10 
 

โครงงานกีฬาอกัษรฯ-ศิลปกรรม
ศาสตร 
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

14 พ.ย.47 
 

ไมมีคาใชจาย 

11 
 

โครงงานบาสเก็ตบอล อักษรฯ – 
ครุฯ 
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

14 มิ.ย.48 
 

260 
 

12 
 

โครงงานกีฬาเฟรชชี่ 
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

17 - 19 มิ.ย.48 
 

1,734 
 

13 
 

โครงงานกีฬาอกัษรฯสัมพันธ 
 

คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

22 - 24 ส.ค.48 
 

1,000 
 

14 
 

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง 
"คุณธรรมกับชีวิต" 

ฝายกิจการนิสิต 
 

8 ก.ย.48 
 

763 
 

15 
 
 

โครงการอบรมนาฏศิลปไทย 
 
 

ฝายกิจการนิสิต 
 
 

2 พ.ย.47 -8 ก.พ.
48 และ14 มิ.ย. -

13 ก.ย. 48 

62,400 
 
 

16 
 

 

โครงการอบรมดนตรีไทย 
 
 

ฝายกิจการนิสิต 
 

 

2 ธ.ค.47 - 10 
ก.พ.48 และ20 
มิ.ย.48 15 ก.ย.48 

16,400 
 

 
17 

 
โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป - 
ดนตรีไทย ประจําป 

ฝายกิจการนิสิต 
 

14 ก.พ.48 
 

30,000 
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5.2.3  โครงการพัฒนานิสิตดานทักษะและวิชาชีพ 
ลําดับที่ ชื่อโครงการ หนวยงานที่จัด วันที่ จํานวนเงิน 

1 งานหองสมุด (6 คน) ฝายกิจการนิสิต 15 มิ.ย.47-31 พ.ค.48 21,650 
2 งานจัดเก็บรวบรวมขอมูลและ

พิมพเอกสาร (2 คน) 
ฝายกิจการนิสิต 15 มิ.ย.47-31 พ.ค.48 6,950 

3 งานประมวลและสรุปขอมูล  
(5 คน) 

ฝายกิจการนิสิต 15 มิ.ย.47-31 พ.ค.48 14,275 

4 คุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
(1 คน) 

ฝายกิจการนิสิต 15 มิ.ย.47-31 พ.ค.48 11,850 

5 โครงงานรวมมติรกิจกรรม คณะกรรมการนิสิต -
อักษรศาสตร (ก.อศ.) 

27 มิ.ย.48 555 

6 โครงการนองพบพี่(เยี่ยมชม
กองทัพอากาศ) 

ฝายกิจการนิสิต 30 พ.ค.48 3,900 

7 โครงการนองพบพี่(เยี่ยมชม
บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนพบั
ลิชช่ิง จํากัด (มหาชน)) 

ฝายกิจการนิสิต 5 ก.ย.48 615 

8 การจัดงานปจฉิมนิเทศ และ Arts 
Job Fair 

ฝายกิจการนิสิต 18 - 19 ม.ค.48 32,050 

9 จัดใหนิสิตไดฝกงานระหวางการ
ปดภาคการศึกษา 

ฝายกิจการนิสิต ปดภาคฤดูรอน 47 
ปดภาคปลาย 47 
ปดภาคตน 48 

ไมมีคาใชจาย 

10 โครงการบรรยายพิเศษแนะนํา
ทุน Erasmus Mundus เพื่อ
การศึกษาตอในประเทศสหภาพ
ยุโรป 

ฝายกิจการนิสิต 5 ส.ค.48 5,923 

11 โครงงานจุลสารอักษรศาสตร ฝายวิชาการ 13 มิ.ย.48-12 ก.พ.49 31,600 
12 งานสัมมนาจุฬาฯ วิชาการ ฝายวิชาการ 8-9 ก.ค.48 2,620 
13 โครงงานคลื่นแทรกแท(ร)ง 

ความเงียบ 
ฝายประชาสัมพันธ 9 ก.ย.48-9 ก.พ.49 ไมมีคาใชจาย 
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สถานที่ฝกงานของนิสิตเพื่อการพัฒนาดานทักษะและวิชาชพี  ปการศึกษา 2547 
 

ลําดับ 
ที่ 

สถานที่ฝกงาน 
  

นิสิตภาควิชา 
  

ระดับชั้น จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลาทีฝ่กงาน 
  

1 บริษัท ฟรอนเทียร อินเตอรเนท็  ภาษาจีน 3 6 25 เม.ย. - 27 พ.ค. 48 
 โซลูช่ันจํากัด    7 มี.ค. - 29 เม.ย. 48 
      14 มี.ค. - 29 เม.ย. 48 
2 บริษัท Skyexits จํากัด ศิลปการละคร 3 1 15 มี.ค. - 15 พ.ค. 48 
 2136/5-6 ถ.ลาดพราว วังทองหลาง      
 กรุงเทพฯ 10310      
3 บริษัท ท็อปกัน จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 5 10 มี.ค. - 10 เม.ย. 48 
 172/2 ซ.พานิชกุล ถ.สุขุมวิท 71 ภาษาอิตาเลียน   4 เม.ย. - 27 พ.ค. 48 
 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา ภาษาจีน    
 กรุงเทพฯ 10110     
4 Animate Group Co., Ltd. ภูมิศาสตร 3 1 1 - 30 เม.ย. 48 
 296 ช้ัน 3 ซ.เทอดไท 33 แขวง

ดาวคะนอง  ธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600 
     

5 บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 3 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 48 
 3195/17-29 ถ.พระรามที่ 4 ประวัติศาสตร   2 - 31 พ.ค. 48 
 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย     
 กรุงเทพฯ 10110       
6 บริษัท กรุปไมเนอร จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 1 1 - 30 เม.ย. 48 
 99 อาคารเบอรลียุคเกอร ซ.รูเบียร      
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260      
7 บริษัท คาเธย แปซิฟค แอรเวย จํากัด ภาษาจีน 3 3 14 มี.ค. - 14 พ.ค. 48 
 898 ช้ัน 11 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ศิลปการละคร   1 มี.ค. 30 เม.ย. 48 
 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330      
8 บริษัท CCT Express จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 4 7 มี.ค. - 7 เม.ย. 48 

  240/36  ตึกอโยธยา ช้ัน 16    8 มี.ค. - 8 พ.ค. 48 
  ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320      
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9 โรงแรมแมน้ํารเิวอรไซด ภาษาไทย 3 1 15 มี.ค. - 15 พ.ค. 48 
 2074 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร  

แขวงบางคอแหลม 
     

 กรุงเทพฯ 10120       
10 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด ภาษาญี่ปุน 3 1 14 มี.ค. - 15 พ.ค. 48 

 99/1 ซ.เนียมอุทิศ ถ.รัชดาภิเษก      
 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320      

11 โรงแรมเพนนนิซูลา กรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษ 3 1 4 เม.ย. - 13 พ.ค. 48 
 333 ถ.เจริญนคร แขวงคลองสาน      
 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600      

12 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ภาษาอังกฤษ 3 1 9 มี.ค. - 9 พ.ค. 48 
 เขตบางกรวย  จ.นนทบุรี 11130      

13 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ภาษาอังกฤษ 3 24 4 เม.ย. - 13 พ.ค. 48 
 89 ถ.วิภาวดรีังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ประวัติศาสตร   7 มี.ค. - 7 พ.ค. 48 
 10900 ศิลปการละคร   15 มี.ค. - 15 พ.ค. 48 
   ภาษาจีน   14 มี.ค. - 14 พ.ค. 48 
      14 มี.ค. - 7 พ.ค. 48 
      15 มี.ค. - 31 พ.ค. 48 
      1 มี.ค - 30 เม.ย  48 
      15  มี.ค - 30 เม.ย 48 
      1 - 31 ต.ค. 47 
      14 มี.ค. - 1 มิ.ย. 48 

14 บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิช ภาษาอิตาเลียน 3 3 10 มี.ค. - 29 เม.ย. 48 
  ช่ิง จํากัด (มหาชน) ภาษาเยอรมัน   9 มี.ค. - 30 เม.ย. 48 
  65/101-103 ถ.ชัยพฤกษ (บรมราช ภาษาอังกฤษ   1 เม.ย. - 31 พ.ค. 48 
  ชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      

15 บริษัท CBS Successive Tour จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 10 7 มี.ค. - 7 เม.ย. 48 
 942/141 ตึกชาญอิสระทาวเวอร 1 ศิลปการละคร   1 มี.ค. - 31 พ.ค. 48 
 ช้ัน 8 ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ    7 มี.ค. - 31 พ.ค. 48 
 เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500    14 มี.ค. - 14 พ.ค. 48 
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16 ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ภาษาจีน) 

ภาษาจีน 4 1 1 - 31 มี.ค. 48 

 อาคารวิทยพัฒนา ช้ัน 6 แขวงวังใหม       
 ขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330       

17 C.P. Seven - Eleven Public Co., Ltd. ภาษาจีน 3 5 4 เม.ย.  - 27 พ.ค. 48 
 CP Tower ช้ัน 21  313 ถ.สีลม     
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500     

18 กระทรวงการตางประเทศ ภาษาไทย 3 10 1 เม.ย. - 13 พ.ค. 48 
 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท ประวัติศาสตร   28 มี.ค. - 20 พ.ค. 48 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภาษาฝรั่งเศส   1 - 30 เม.ย. 48 
   ภาษาอังกฤษ   7 - 31 ต.ค. 47 
   ภาษาสเปน   4 - 31 ต.ค. 47 

19 สถานีโทรทัศนไอทีว ี ภาษาฝรั่งเศส 3 3 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 48 
   ภาษาสเปน    

20 นิตยสาร MTV TRAX ภาษาอังกฤษ 3 1 14 มี.ค. - 20 พ.ค. 48 
 21/91-93 บล็อก D รอยัลซิตี้อเวนิว      
 ซ.ศูนยวิจัย ถ.พระราม 9 บางกะป      
 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10320      

21 โรงแรมแอมบาสเดอร ศิลปการละคร 3 2 14 มี.ค. - 14 พ.ค. 48 
 171 ถ.สุขุมวิท 11 แขวงคลองเตย    14 มี.ค. - 14 เม.ย. 48 
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110       

22 นิตยสาร ROOM ภาษาสเปน 3 1 18 เม.ย. - 27 พ.ค. 48 
23 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ภาษาอังกฤษ 3 2 11 เม.ย. - 11 พ.ค. 48 

  210 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน     
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400      

24 บริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร พับลิช ภาษาอิตาเลียน 3 1 2 - 31 พ.ค. 48 
 ช่ิง จํากัด222/139-165 บานสวนจตุจักร     
 ตึก D ช้ัน 3 ซ.วิภาวดี 17 ถ.วิภาวด ี     
 รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร     
 กทม. 10900 
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25 Post Publishing Public Co., Ltd. ภาษาอังกฤษ 3 5 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 48 
 136 ถ.ณ ระนอง คลองเตย กทม.     14 มี.ค. - 13 พ.ค. 48 
  10110    10 มี.ค. - 31 พ.ค. 48 

26 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ประวัติศาสตร 3 1 1 - 30 เม.ย. 48 
 44 หมู 10 ถ.บางนา - ตราด กม.4.5      
 บางนา กรุงเทพฯ 10260       

27 สํานักพิมพกนกบรรณสาร ภาษาเยอรมัน 3 1 1 เม.ย. - 30 พ.ค. 48 
28 นิตยสาร Trip Magazine ภาษาฝรั่งเศส 3 2 4 เม.ย. - 31 พ.ค. 48 
29 มูลนิธิซีเมนตไทย ภาษาเยอรมัน 2 2 29 มี.ค. - 29 เม.ย. 48 

  ภาษาอิตาเลียน 3   
30 บริษัท กันตนากรุป จํากัด ศิลปการละคร 3 1 21 เม.ย. - 21 พ.ค. 48 
31 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง  ภาษาฝรั่งเศส  3 21 มี.ค. - 13 พ.ค. 48 

 แอนด แมเนจเมนท จํากัด     
32 สถานทูตอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 3 5 7 มี.ค. - 7 เม.ย. 48 

 1031 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ภูมิศาสตร   4 เม.ย. - 27 พ.ค. 48 
      5 - 29 ต.ค. 47 

33 Ananda Travel Thailand Co., Ltd. ภาษาอังกฤษ 3 4 7 มี.ค. - 7 เม.ย. 48 
34 สายการบิน Eva Airways ภาษาจีน 3 6 7 มี.ค. - 8 เม.ย. 48 

      7 มี.ค - 20  พ.ค 48 
35 ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ภาษาจีน 3 2 7 มี.ค. - 8 เม.ย. 48 
36 หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ภาษาเยอรมัน 2 4 3 - 28 พ.ค. 48 

 98/3-10 ถ.พระอาทิตย แขวงชนะ
สงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 

ภาษาอิตาเลียน 
ภาษาไทย 

3  1 - 30 เม.ย 48 

37 โรงแรมอโนมา ประวัติศาสตร 3 1 14 มี.ค. - 27 พ.ค. 48 
38 บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จาํกัด ภาษาอังกฤษ 3 1 17 มี.ค. - 31 พ.ค. 48 
39 บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 4 14 มี.ค. - 13 พ.ค. 48 

  ภาษาจีน   14 มี.ค. - 14 พ.ค. 48 
     1 เม.ย - 31 พ.ค 48 

40 สถานทูตนิวซีแลนด ภาษาอังกฤษ 3 2 4 เม.ย. - 27 พ.ค. 48 
41 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 2 1 เม.ย. - 30 พ.ค. 48 
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42 บริษัท บางกอกสเตชั่นเน็ทเวิรค  
จํากัด 

ภาษาฝรั่งเศส 3 1 28 มี.ค. - 3 มิ.ย. 48 

43 สถานทูตอิตาลี ภาษาอิตาเลียน 3 1 4 เม.ย. - 27 พ.ค. 48 
 399 ถ.นางลิ้นจี ่กรุงเทพฯ 10120       

44 บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอร- ภาษาอิตาเลียน 3 1 1 - 30 เม.ย. 48 
 เนชั่นแนล จํากัด ตึกเนชั่นทาวเวอร      
 ช้ัน 25 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 10260 
     

45 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด  ภาษาอังกฤษ 3 6 21 มี.ค. - 27 พ.ค. 48 
 (มหาชน)    14 มี.ค. - 13 พ.ค. 48 

46 โรงแรมเชอราตัน แกรนด ลากูนา ภาษาอังกฤษ 3 1 7 มี.ค. - 7 เม.ย. 48 
47 บริษัท แปซิฟค เอิรสท จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 2 4 เม.ย. - 27 พ.ค. 48 

  1400 ถ.พระราม 4 คลองเตย     
  กรุงเทพฯ 10400      

48 Hong Kong Dragon Airlines Ltd. ภาษาจีน 3 5 21 มี.ค. - 21 พ.ค. 48 
 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  4  1 - 28 ต.ค. 47 
 ช้ัน 15 ยูนิตบี ถ.สีลม แขวงสีลม    1 - 31 ต.ค. 47 
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500     

49 โรงแรม โอเรียนเตล ภาษาอังกฤษ 3 1 10 มี.ค - 30 พ.ค 48 
50 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 1 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 48 
51 บริษัท นานมีบุคส จํากัด ภาษาจีน 3 3 15 มี.ค. - 15 พ.ค. 48 

  ภาษาอังกฤษ   1 มี.ค. - 30 เม.ย. 48 
52 บริษัท ไชนา อสีเทิรนแอรไลน จํากัด ภาษาจีน 3 2 15 มี.ค. - 15 พ.ค. 48 

 439/6 ถ.นราธิวาสราชนครินทร      
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500       

53 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ภาษาอังกฤษ 3 5 14 มี.ค. - 13 พ.ค. 48 
 998/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล ประวัติศาสตร    
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10990     

54 บริษัท ภูเก็ตแอรไลน จํากัด ประวัติศาสตร 3 2 21 มี.ค. - 28 พ.ค. 48 
  ภาษาอังกฤษ   21 มี.ค. - 27 พ.ค. 48 

55 บริษัท ผองผล  จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 1 14 เม.ย - 28 พ.ค 48 
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56 ESRI ภูมิศาสตร 3 2 4 - 22 ต.ค. 47 
57 บริษัท เดย  โพเอทส จํากัด ภาษาอังกฤษ 3 1 20 มี.ค - 20 พ.ค 48 

 3 ซ.เจริญมิตร  ถ.สุขุมวิท 63       
 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา        
 กรุงเทพฯ 10110      

58 บริษัท เชลลประเทศไทย จํากัด ภาษาอิตาเลียน 3 21 1 เม.ย - 31 พ.ค 48 
    ภาษาจีน    
    ภาษาฝรั่งเศส    
    ภาษาอังกฤษ    
    ภาษาสเปน    
    ภาษาเยอรมัน    
    ภาษาญี่ปุน    

59 Four Seasons Hotel ภาษาฝรั่งเศส 3 1 1 มี.ค - 30 พ.ค 48 
60 United Airslines ประวัติศาสตร 3 1 15 มี.ค - 15 พ.ค 48 
61 Qantas  British Airways ประวัติศาสตร 3 1 15 มี.ค - 15 พ.ค 48 
62 Amari Boulevard Hotel ภาษาฝรั่งเศส 3 1 1 มี.ค - 30 พ.ค 48 
63 โรงแรม  บันยันทรี  กรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษ 3 1 10 มี.ค - 20 พ.ค 48 
64 โรงแรม พัทยา มาริออต รีสอรท  ภาษาจีน 3 1 1 เม.ย - 25 พ.ค. 48 
65 Aktuell Verlag Co.Ltd. ภาษาเยอรมัน 3 1 6 - 29 ต.ค. 47 
66 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภูมิศาสตร 3 1 4 - 29 ต.ค. 47 
67 บริษัท ชูโอเซ็นโกะ ประเทศไทย  ภาษาอังกฤษ 3 3 1 - 31 ต.ค. 47 

 จํากัด มหาชน ภูมิศาสตร    
   ประวัติศาสตร    

68 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด ภาษาจีน 3 1 27 ก.ย. - 31 ต.ค. 47 
69 บริษัท Dynamic Logistic ภาษาจีน 4 1 1 - 29 ต.ค. 47 
70 กรมองคการระหวางประเทศ ภาษาอังกฤษ 3 1 4 - 31 ต.ค. 47 
71 นิตยสาร ELLE ภาษาฝรั่งเศส 4 1 11 - 29 ต.ค. 47 
72 Central World Plaza ภาษาสเปน 3 1 1 - 31 ต.ค. 47 
73 สถานฑูตออสเตรเลีย ภาษาอังกฤษ 3 1 1 - 31 ต.ค. 47 
74 โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาษาอังกฤษ 3 1 4 - 31 ต.ค. 47 
75 British Embassy ภาษาอังกฤษ 3 1 1 - 31 ต.ค. 47 
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76 เกาะชาง ทรอปคานา รีสอรท แอนด  ภาษาอังกฤษ 4 1 2 - 30 ต.ค. 47 
77 โรงแรมแลนดมารค ภาษาอังกฤษ 3 1 1 ต.ค. - 31 พ.ย. 47 
78 การไฟฟาสวนภูมิภาค ประวัติศาสตร 3 1 11 - 29 ต.ค. 47 
79 โรงแรมแชงกรลีา ภาษาอังกฤษ 3 2 2 - 31 ต.ค. 47 
80 โรงแรม เดอะ ไทด รีสอรท ภาษาอังกฤษ 4 12 1 - 30 ต.ค. 47 

   ภาษาญี่ปุน 3   
   ภาษาสเปน    
   ประวัติศาสตร    

81 President Park Hotel ภาษาอังกฤษ 3 1 13 มี.ค. - 15 พ.ค. 48 
 สุขุมวิท 24 กรงุเทพฯ       

82 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภาษาฝรั่งเศส 3 3 1 เม.ย. - 5 พ.ค. 48 
   ภาษาไทย    

83 Up Grade Center ภาษาอังกฤษ 2 1 1 - 30 เม.ย. 48 
84 บริษัท ยูบีซีเคเบิลเน็ตเวิรค  ภาษาอังกฤษ 3 1 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 48 

 จํากัด (มหาชน)       
85 กองบรรณาธิการบานและสวน ภาษาเยอรมัน 3 1 9 มี.ค. - 13 พ.ค. 48 
86 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาษาอังกฤษ 3 2 4 เม.ย. - 15 พ.ค. 48 

 จํากัด     
87 บริษัท ซี.พี.อินเตอรเทรด จํากัด ภาษาจีน 3 2 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 48 
88 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ภาษาจีน 3 1 1 - 30 เม.ย. 48 
89 Worldfashion TV Co.,Ltd. ภาษาอังกฤษ 3 1 1 เม.ย. - 20 พ.ค. 48 

  (Chicchannel UBC 20)       
90 Embassy of the United States of  ภาษาอังกฤษ 3 3 28 มี.ค. - 31 พ.ค. 48 

 America     
91 นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟก  ภาษาอิตาเลียน 3 1 10 มี.ค. - 29 เม.ย. 48 
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5.3 รางวัลเกียรติบัตรและรางวัลเงินทุนสําหรับนิสิต 
 5.3.1 รางวัลเกียรติบัตรและรางวัลเงินทุนสําหรับนิสิตท่ีไดผลการสอบสูงสุดเฉพาะวิชา 
 (ใหแกนิสิตในงานวันไหวครู 23 มิถุนายน 2548)   
ลําดับ 
ที่ 

ประเภททุน นิสิตที่ไดรับทุน ผลสอบวิชา 
ที่ไดรับรางวัล 

รางวัลเกียรติ
บัตร 

(รางวัลเงินทุน) 
1 ทุนรางวัลพระยาสุจริตธํารง นายนิติพงศ  พิเชฐพันธุ ภาษาไทย / 
 (อูด สุจริตกุล)  3.86  

2 ทุนรันซิแมน นางสาวจินจุฑา  บุญธรรมจินดา ประวัติศาสตร / 
   3.95  

3 ทุนศาสตราจารยเจือ  สตะ
เวทิน 

นางสาวสุวด ี นาสวัสดิ์ ภาษาไทย 
3.65 

/ 

4 ทุนพระยานิพนธพจนาตถ  
และม.ร.ว.เลื่อนอรณพ 

1. นางสาวจุฑาธัช  จันทรพงศ ภาษาฝรั่งเศส 
3.94 

/ 

  2. นางสาวณัฐกานต  ศุขโต ภาษาฝรั่งเศส / 
   3.85  

5 ทุนสุภาส  จันทรโบส 
(รางวัล) 

1. นางสาวสุวด ี นาสวัสดิ์ ภาษาไทย 
3.65 

 

/ 

  2. นางสาววริตตา  ศรีรัตนา ภาษาอังกฤษ / 
   3.95  
  3. นางสาวจิณฑจุฑา ประวัติศาสตร / 
  บุญธรรมจินดา 3.95  
  4. นางสาวสุพิชา  พึ่งสุนทร ปรัชญา / 
   3.83  
  5. นางสาวปริยา ช่ืนชูเวส ภาษาจีน / 
   3.91  
  6. นางสาวศุภกาญน ภาษาญี่ปุน / 
  ศรีรัตนประไพ 4.00  

  7. นางสาวณัฐกานต ศุขโต ภาษาฝรั่งเศส / 
   3.85  
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  8. นางสาวนฤทิพย เครือคลาย ภาษาเยอรมัน / 
   3.71  
  9. นางสาวพรรณวิภา  จันทรเพ็ญ ภาษาสเปน / 
   3.98  
  10. นางสาวศยามล  พันสีทา ภาษาอิตาเลียน / 
   3.93  
  11. นางสาววิกานดา สารนิเทศศึกษา / 
  ลิมปธนาภิลัคน 3.97  
  12. นางสาววิมพวิภา ภูมิศาสตร / 
  สถิตยเสถียร 3.53  
  13. นางสาวพันธิตา ศิลปการละคร / 
  ธนะเชนเลิศ 3.25  

6 ทุนศาสตราจารย นางสาวชูมาน ภาษาไทย / 
 พระวรเวทยพิสิฐ สานสุขสมบูรณ (แขนงภาษาไทย)  
   3.64  

7 ทุนประไพ  เลขะวณิช นางสาวสุธีรา  สัตยพันธ ภาษาไทย / 
   (แขนงวรรณคดี)  
   3.53  

8 ทุนสงเสริมการเรียน 1. นางสาวณัฐกานต  ศุขโต ภาษาฝรั่งเศส / 
 ภาษาฝรั่งเศส(รางวัล)  (นิสิตช้ันปท่ี 4)  
  2. นางสาวจุฑาธัช  จันทรพงศ ภาษาฝรั่งเศส / 
   (นิสิตช้ันปท่ี 3)  
  3. นางสาวสรียา  พรหมนิ่ม ภาษาฝรั่งเศส / 
   (นิสิตช้ันปท่ี 2)  
  4. นางสาวาฎพัจน ภาษาฝรั่งเศส / 
  กองววิัฒนสกุล (นิสิตช้ันปท่ี 1)  

9 ทุนวาสนา (สุธีสร)  
วัฒนสินธุ 

นางสาวาฎพัจน   
กองววิัฒนสกุล 

ภาษาฝรั่งเศส 4 / 

10 รางวัลนพคุณ นายเพิ่มพูน  ไพทยวัฒน ภาษาอังกฤษ / 
   3.58  

11 ทุนรัชนีวรรณ  พรชัย นางสาวนฤทิพย  เครือคลาย ภาษาเยอรมัน / 
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 (รางวัลเรียนดี)  3.94  
12 ทุนศาสตราจารยรอง   

ศยามานนท 
1. นางสาวนิภาพร  ตั้งตอฤทธิ์ คะแนนเฉลี่ย 3.92 / 

(500) 
  2. นางสาวอัญชลิกา   

กนกวิบูลยศร ี
คะแนนเฉลี่ย 3.92 / 

(500) 
  3. นางสาวจาฎพัจน   

กองววิัฒนสกุล 
คะแนนเฉลี่ย 3.85 / 

  4. นางสาววริสรา  จันทรัฐ คะแนนเฉลี่ย 3.84 / 
  5. นางสาวมารยิา  พรหมมะ คะแนนเฉลี่ย 3.81 / 
  6. นางสาวภาวดี  สายสุวรรณ คะแนนเฉลี่ย 3.78 / 
  7. นางสาวพรทิพย  สุวรรณฝาย คะแนนเฉลี่ย 3.77 / 
  8. นางสาวนิธินา  ปรีชาทวีกิจ คะแนนเฉลี่ย 3.76 / 
  9. นางสาวสุภรกัษ  ธนภิญโญ คะแนนเฉลี่ย 3.76 / 
  10. นางสาวภาวิณี  ศรีวัฒนวรชัย คะแนนเฉลี่ย 3.75 / 
  11. นางสาววาริศา  วิมลสถิตย คะแนนเฉลี่ย 3.75 / 

13 ทุนอนุสรณ ดร.เดโช    
อุตตรนที 

1. นางสาวพรรณวิภา  จันทรเพ็ญ ภาษาสเปน 
3.98 

/ 

  2. นางสาวดวงกมล  สารีรัตน ภาษาสเปน / 
   3.88  
  3. นางสาวชุติวรรณ  

ธนทรัพยไพศาล 
ภาษาสเปน 

3.86 
/ 

  4. นายฐาปนัท รุจิตานนท ภาษาสเปน / 
   3.85  

  5. นางสาวพิชญทัฬห  จันทรพุฒ ภาษาสเปน / 
   3.84  
  6. นางสาวสุพจนา  กลาหาญ ภาษาสเปน / 
  7. นางสาวแสงระว ี ลักษณะ

โสภิณ 
ภาษาสเปน  

3.60 
/ 

14 ทุนผูชวยศาสตราจารยอาภา
สนิทวงศ ณ อยุธยา 

1. นางสาววีรยา  เพิ่มพานิช รายวิชา 2202311 / 
(2,500) 
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  2. นางสาวมธุรนิ  ลีละเศรษฐกุล รายวิชา 2202312 / 
(2,500) 

  3. นางสาวอลินา  แผสุวรรณ รายวิชา 2202411 / 
(2,500) 

  4. นางสาวนภามน  รุงวิทู รายวิชา 2202412 / 
(2,500) 

15 ทุนศาสตราจารยรอง นางสาวเสาวภา  หลิมวิจิตร สารนิเทศศึกษา / 
 ศยามานนท  3.78 (3,000) 

16 ทุนศาสตราจารยไพฑูรย 1. นางสาววิมพวิภา  สถิตยเสถยีร ภูมิศาสตร / 
 พงศะบุตร  3.53 (2,500) 
   (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
  2. นางสาวจุฑาทิพย   

พรอยมณีวงษ 
ภูมิศาสตร 

3.33 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 

/ 
(2,500) 

  3. นางสาวเปยมสุข  สนิท ภูมิศาสตร / 
   3.31  
   (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
  4. นางสาวอาพาพร  จําปา ภูมิศาสตร / 
   3.31 (2,500) 
   (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

17 ทุนวรรณกรรมอําพรรณ 1. นางสาวณัฐกานต  ศุขโต รายวิชา 2231379 / 
 โอตระกูล ซาลส  แปลฝรั่งเศส - ไทย 1  
  2. นางสาวดุจจนิดา  ธนะพรพันธุ รายวิชา 2231379 / 
   แปลฝรั่งเศส - ไทย 2  
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      5.3.2 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม 
ลําดับ 
ที่ 

ประเภททุน นิสิตที่ไดรับทุน ภาควิชา วิชาเอก 

1 เหรียญรางวัล นางสาวสุวด ี นาสวัสดิ์ ภาษาไทย  ภาษาไทย 
  (ใหแกนิสิตที่สอบไดเกยีรตินิยม       
  อันดับหนึ่ง และไดแตมเฉลี่ย นางสาววริตตา  ศรีรัตนา ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 

  

สูงสุดในบรรดาผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรและป
การศึกษาเดียวกัน) 

 นางสาวปริยา  ช่ืนชูเวส ภาษาตะวันออก  ภาษาจีน 

   1. นางสาวอาภากร  อิโซ  ภาษาตะวันออก ภาษาญี่ปุน 
    2. นางสาวอาภาพร  เนาสราญ     
    นางสาวณัฐกานต  ศุขโต ภาษาตะวันตก ภาษาฝรั่งเศส 
    นางสาวนฤทิพย  เครือคลาย  ภาษาตะวันตก ภาษาเยอรมัน 
    1. นางสาวพรรณวิภา  จันทรเพ็ญ  ภาษาตะวันตก ภาษาสเปน 
    2. นางสาวศยามล  พันสีทา     
    นางสาวเสาวภา  หลิมวิจิตร บรรณารักษศาสตร   สารนิเทศศึกษา 
    นางสาวจิณหจฑุา  บุญธรรมจนิดา ประวัติศาสตร  ประวัติศาสตร 

2 รางวัลคะแนนยอดเยีย่ม 
 เสื้อครุยคณะ 

นางสาวจิณหจฑุา  บุญธรรมจนิดา ประวัติศาสตร  ประวัติศาสตร 
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สวนที่  6 ภารกิจดานบริการวิชาการ           
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6.1  หนวยบริการงานแปลและงานลามของศนูยการแปลและการลามเฉลมิพระเกียรติ  คณะอักษรศาสตร 
 
รายรับรายจายประจําป 2548 

 (1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548) 
 รายได     หนวย : บาท 

1. คาแปลเอกสาร-ประทับตรา 
รวมรายได 

 3,400,940.00 3,400,940.00 
3,400,940.00 

รายจาย 
1.   หมวดคาตอบแทน   

   

 1.1 คาสมนาคุณผูแปล 
1.2 คาสมนาคุณผูอาน 
1.3 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

1.3.1 คาสมนาคุณเจาหนาท่ี (1%) 

2,015,584.00 
676,848.00 

 
34,009.40 

 
 
 

2,726,441.00 
2.   หมวดคาจาง    
 เจาหนาท่ีประจําหนวยบริการงานแปลและงานลาม 

1.1 เงินเดือนพนักงาน 
1.2 เงินประกันสังคมพนักงาน/เงินสมทบ 

 
211,200.00 
13,728.00 

 
 

224,928.00 
3.  หมวดคาใชสอยและวัสด ุ    
 3.1 คาซอมแซมครุภัณฑ 

3.2 คาถายเอกสาร 
3.3 คาวัสดุสํานักงาน 

1,444.50 
1,951.50 

12,789.40  

 
 

16,185.40 
4.  หมวดคาสาธารณูปโภค    
 4.1 คาไปรษณียากร 

4.2 คาไฟฟาและโทรศัพท  (โดยประมาณ) 
3,760.57 
3,285.97 

 
7,046.54 

5.  หมวดคาครุภัณฑ    
     5.1  เครื่องคอมพิวเตอร+เครื่องพริ้นเตอร  - -  
6.  หมวดเงินอดุหนุน    
 6.1 อุดหนุนพัฒนาวิชาการคณะ (10%)  

6.2 สมทบกองทุนสินทรัพยถาวร 
6.3 สบทบเงินทุนศูนยการแปลฯ  

340,094.00 
56,240.00 
30,000.00 

 
 

426,334.00 
รวมรายจาย 

รายไดเหนือรายจาย   

 
 

3,400,935.34 
4.66 
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รายงานจํานวนงานเขาต้ังแตเดอืนตุลาคม 2547 - กันยายน 2548  (คิดเปนชิ้นงาน) 
 

ภาษา แบบฟอรม เอกสาร
ราชการ 

เอกสาร
เฉพาะ
ดาน 

หนังสือ /งานวิจัย 
/แบบสอบถาม 

บทสารคดี /
รายงาน
ประจําป 

โฆษณา / 
บทวีดีทัศน 

อื่นๆ รวม
ชิ้นงาน 

อังกฤษ 149 96 20 8 5 11 9 298 
อิตาเลียน 67 8 2 - - 2 17 96 
ฝรั่งเศส 133 18 14 - - 2 6 173 
เยอรมัน 56 21 5 4 - - 9 95 
สเปน 145 76 18 3 2 5 5 254 
ญ่ีปุน 11 12 5 - - - 6 34 
จีน 28 37 13 4 7 - 20 109 
เกาหลี - 2 - - - - - 2 
โปรตุเกส - 1 - - - - - 1 
ละติน - 6 - - - - - 6 
เขมร - 2 - - - - - 2 

รวม 589 279 77 19 14 20 72 1,070 
 

รายงานจํานวนงานเขาต้ังแตเดอืนตุลาคม 2547 - กันยายน 2548  (คิดเปนเปอรเซ็นต) 
 

ภาษา แบบฟอรม เอกสาร
ราชการ 

เอกสาร
เฉพาะ
ดาน 

หนังสือ /งานวิจัย 
/แบบสอบถาม 

บทสารคดี /
รายงาน
ประจําป 

โฆษณา / 
บทวีดีทัศน 

อื่นๆ รวม
ชิ้นงาน 

อังกฤษ 50 32.21 6.71 2.68 1.68 3.69 3.02 26.20 
อิตาเลียน 69.79 8.33 2.08 - - 2.08 17.71 11.76 
ฝรั่งเศส 76.88 10.40 8.09 - - 1.16 3.47 16.58 
เยอรมัน 58.95 22.11 5.26 - - - 9.47 8.29 
สเปน 57.09 29.92 7.09 1.18 0.79 1.97 1.97 20.59 
ญ่ีปุน 32.35 35.29 14.71 - - - 17.65 4.28 
จีน 25.69 33.94 11.93 3.67 6.42 - 18.35 9.63 
เกาหลี - 100 - - - - - 0.27 
โปรตุเกส - 100 - - - - - 0.53 
ละติน - 100 - - - - - 1.60 
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เขมร - 100 - - - - - 0.27 
รวม 44.65 20.05 12.30 1.60 2.94 9.09 9.36 100 

6.2  การบริการวิชาการของหนวยงานอื่น   
 6.2.1 โครงการบริการทางวิชาการ  แบบไมมีรายได   
ลําดับที่ โครงการ ระยะเวลาดําเนนิการ คาใชจาย 

1 โครงการละครเรื่อง "เกศาราพุนเซล" 17 ส.ค. - 5 ก.ย. 47 283,137.43 
2 โครงการละครเรื่อง "มหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย" 21 ม.ค. - 6 ก.พ. 48 598,402.34 
3 โครงการละครวิทยานิพนธเรือ่ง "รักกันแนแคเทาเปลา" 11 - 13 ก.พ. 48 23,678.00 
    

 6.2.2 โครงการบริการทางวิชาการ  แบบมีรายได   
ลําดับที่ โครงการ ระยะเวลาดําเนนิการ รายได รายจาย 

1 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยได
โต บุงกะ 

27 ก.ย. - 15 ต.ค. 47 387,600 387,404.32 

2 การเขียนบทละครโทรทัศนสําหรับบุคคลภายนอก 4 ต.ค. - 6 พ.ย. 47 88,000 87,914.45 
3 โครงการรัสเซยีบุคคลภายนอก 28 ก.ค. - 1 ต.ค. 47 39,600 39,064.12 
4 โครงการฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก 3 ก.ค. - 16 ต.ค. 47 97,200 96,815.80 
5 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 19 ม.ค. 47 - 25 ม.ค. 48 2,180,000 2,176,535.75 
6 โครงการอบรมภาษอังกฤษสําหรับบุคลากร 

สํานักทะเบียนประมวลผล จุฬาฯ 
31 ม.ค. - 7 มี.ค. 48 40,000 39,928.50 

7 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก 6 ก.ค. - 2 ต.ค. 47 369,000 362,042.64 
8 โครงการรัสเซยีสําหรับบุคคลภายนอก 27 ต.ค. 47 -15 ม.ค. 48 38,000 36,845.00 
9 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก 4 ธ.ค. 47 - 5 มี.ค. 48 207,000 201,099.50 
10 บรรณาธิการตนฉบับวรรณกรรมแปลสําหรบั

บุคคลภายนอกครั้งท่ี 5 
7 พ.ค. 47 - 23 ม.ค. 48 241,500 241,482.49 

11 อบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก 9 ต.ค. 47 - 15 ม.ค. 48 25,200 25,184.50 
12 อบรมครูภูมิศาสตรเรื่อง "เทคนิคทางภูมิศาสตรท่ีจําเปน

สําหรับการเรียนการสอนระดบัมัธยม" 
12 - 14 ม.ค. 48 300,000 299,500.00 

13 เทคนิคการลามพูดตามเบื้องตน (อังกฤษ - ไทย) 15 ม.ค. - 26 มี.ค. 48 180,500 180,479.00 
14 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 31 พ.ค. 47 - 8 มิ.ย. 48 3,382,500 3,369,624.00 
15 ปริทัศนประเทศไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 - 10 ก.พ. 48 230,000 227,627.21 
16 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคล ภายนอก 19 ก.พ. - 21 พ.ค. 48 36,000 35,835.00 
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สวนที่  7 ภารกิจดานทํานุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ และ วัฒนธรรม            
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7.1 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  คุณธรรม และจริยธรรม 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ หนวยงาน วันที่ จํานวน 
เงิน 

1 โครงการแสดงกตัญุตาคารวะ  
ศาสตราจารยเบ็ญจวรรณ สุนทรากูล 

ภาควิชาภาษาไทย 18 พฤษภาคม 2548   

2 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา 
2200185 ปริทัศนศิลปะและโบราณ 
วัตถุสถานในประเทศไทย 

      

3 โครงการทัศนศึกษาชุมชนมุสลิม
และชุมชนตางชาติในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

ภาควิชาประวัติศาสตร 11-14 สิงหาคม 2548 
18 สิงหาคม 2548 
21 สิงหาคม 2548 
25 สิงหาคม 2548 

3,400 

4 โครงการจัดกจิกรรมศึกษาโบราณ 
วัตถุสถานและประวัติศาสตรศิลปะ 

ภาควิชาประวัติศาสตร 11-14 สิงหาคม 2548 
18 สิงหาคม 2548 
21 สิงหาคม 2548 
25 สิงหาคม 2548 

25,740 

5 โครงการกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ประกอบการศึกษา 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 20 ธันวาคม 2547. 6,650 

6 โครงการออกภาคสนาม วิชาการ 
ทองเที่ยว  สาขาวิชาภาษาสเปน 

ภาควิชา 
บรรณารักษศาสตร 

19 ธันวาคม 2547. 14,880 

7 โครงการจัดทัศนศึกษาประกอบวิชา
โบราณคดีในประเทศไทย 

หนวยบริหารวชิา 
อารยธรรมไทย 

11 ธันวาคม 2547 
29-30 มกราคม 2548 

12,700 

8 โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับศาล
เจา Yasukuni 

ภาควิชาภาษาตะวันออก กันยายน 2548. 1,850 

9 โครงการจัดแสดงระบําแทงโก ภาควิชาภาษาตะวันตก
(ภาษาสเปน) 

31 มกราคม 2548. 4,150 

10 โครงการเทศกาลภาพยนตรอติาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก 
(ภาษาอิตาเลียน) 

18-22 ตุลาคม 2547 18,715 
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หอพระไตรปฎกนานาชาต ิ
วันที่  19  มกราคม พ.ศ.2548  คณบดีคณะอักษรศาสตร (ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ  เหลืองทองคํา) 

ไดประกาศแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานหอพระไตรปฎกนานาชาติคณะ
อักษรศาสตรชุดใหม    คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดไดรวมกันดําเนินงานทําใหกิจกรรมของหอพระไตรปฎก
นานาชาติเกิดข้ึนหลายดาน ซึ่งลวนเปนประโยชนตอการเติมเต็มของอุดมการณทางการ ศึกษา ท่ีมุงสราง
บรรยากาศและวิถีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารยและเจาหนาท่ีท่ีกอปร
ดวยความรูและคุณธรรม 

1) หลักการการดําเนินงาน 
จัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆที่มีการประสานหลัก 6 ประการมาสัมพันธกัน เปนกระบวนการ

ดําเนินงาน คือ 
(1) ยึดมั่นอยางเครงครัดในพระพุทธพจนในพระไตรปฎกเถรวาทโดยไมเพิ่มเติมหรือ ดัดแปลง 
(2) การอธิบายความหมายของพระพุทธพจนในพระไตรปฎก เปนไปตามคัมภีอรรถกถา 

ฏีกาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ไมตีความตามความเห็นซึ่งผิดจากหลักธรรมในพระ ไตร
ปฎก 

(3) บูรณาการสารธรรมในพระไตรปฎกกับศาสตรตางๆ ท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย 
(4) ปฏิบัติกิจกรรมที่ประสานสารธรรมในพระไตรปฎก กับความรูทางวิชาการ และการเจริญ

บุญกิริยาตามหลักพระพุทธศาสนา 
(5) ดําเนินกิจกรรมตามขนบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และสงเสริมใหเปนเอก 

ลักษณโดดเดนในระดับชาติ 
(6) ผสมผสานรูปแบบการนําเสนอดวยเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเนนกระบวนการนิเทศศาสตร

พัฒนาการกับความประณีตงดงามแหงศิลปะพรอมกันไป 
เงินทุนหอพระไตรปฎกนานาชาติ   
ศาสตราจารย ดร.วิจินต ภาณพุงศ  ประธานคณะกรรมการหอพระไตรปฎกนานาชาติระหวาง พ.ศ.

2543 – 2547  ไดทําหนังสือลงวันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2548  ถึงคณบดีคณะอักษรศาสตร  มอบเงินที่ไดจาก
การบริจาคของสมาชิกของหอพระไตรปฎกนานาชาติ  เปนจํานวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  เพื่อ
การดําเนินงานของหอพระไตรปฎกนานาชาติ  คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตรมีมติใหจัดสรรเงิน
ดังกลาวเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1  จํานวน 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) จัดตั้งเปน “กองทุนหอพระไตรปฎกนานาชาติ” 
สวนที่ 2 จํานวน 55,341 บาท  (หาหมื่นหาพันสามรอยสี่สิบเอ็ดบาทถวน) จัดไวในเงินสวน กลาง

คณะอักษรศาสตร โดยหมายเหตุใหเปนเงินใชจายท่ัวไปสําหรับการดําเนินกิจกรรมหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
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2) ผลการดําเนินงานระหวางกุมภาพันธ – กันยายน พ.ศ. 2548 

2.1)  งานดานการอนุรักษพระไตรปฎก : การพัฒนาคลังพระไตรปฎก 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานหอพระไตรปฎกนานาชาติ ไดประสานติดตอผูมีศรัทธา 

มอบพระไตรปฎกเพิ่มในคลังพระไตรปฎกที่กองทุนสนทนาธรรมนําสุข ทานผูหญิง ม.ล. มณีรัตน บุนนาค  ใน
พระสังฆราชูปถัมภฯ มอบไวแลวอีก 6 ชุด คือ 

2.1.1) พระไตรปฎกภาษาไทย  ชุด 80 เลม  เปนพระไตรปฎกแปลภาษาไทยชุดแรกของประ เทศ
ไทย  เริ่มแปลเมื่อ พ.ศ. 2483  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8  มาพิมพสําเร็จ
ในโอกาสอนุสรณงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ  พุทธศักราช 2500  รัฐบาลซึ่งมีจอมพล ป.พิบูลสงครามเปนผู
จัดพิมพ  จัดเปนพระไตรปฎกชุดหายากในปจจุบัน 

2.1.2) พระไตรปฎกมหาวิตถารนัย  500 กัณฑ  (มักเรียกกันวา พระไตรปฎกภาคภาษาไทย  ชุด  ส.
ธรรมภักดี)  พ.ศ. 2503  ท้ังชุดมี 100 เลม แตไดมาเพียง 50 เลม  ถึงกระนั้นก็นับวามีความสําคัญ เพราะเปน
ฉบับพิมพครั้งแรก (first edition)  จัดเปนพระไตรปฎกชุดหายากในปจจุบัน 

พระไตรปฎกทั้ง 2 ชุดขางตน  ภาควิชาปรัชญา  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏนครสวรรค เปนผูมอบ 

2.1.3)     พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ  พ.ศ. 2545  ภาษาบาฬี อักษรไทย  จํานวน 45 เลม 
2.1.4)   พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง  จํานวน 45 เลม พิมพในปฉลองรัชดาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  พุทธศักราช 2418 
พระไตรปฎกชุด 3 และ 4 นี้  อาจารยแมชีวมิุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ  ณ 

บางชาง)  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานหอพระไตรปฎกนานาชาติ เปนผูมอบ 
2.1.5)   พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จํานวน 45 เลม จัดพิมพเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ  พุทธศักราช 2539 
พระไตรปฎกชุดท่ี 5 นี้  ดร.ดรุณี  ชูประยูร  บัณฑิตดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอุดมศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูมอบในนามของภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

2.1.6)  พระไตรปฎกแปลภาษาญี่ปุน  จํานวน 70 เลม  เปนพระไตรปฎกในพระพุทธศาสนา เถรวาท  
แปลจากตนฉบับแปลภาษาอังกฤษของสมาคมบาฬีปกรณแหงอังกฤษ (Pali Text Society) เปนภาษาญี่ปุน 

พระไตรปฎกชุดท่ี 6 นี้  พระอาจารยคะเวสโกแหงวัดนันทาราม  จังหวัดกาญจนบุรี  เปนผูมอบผาน
กองทุนสนทนาธรรมนําสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภฯ 

การไดรับมอบพระไตรปฎกทั้ง 6 ชุดดังกลาวทําใหเปาหมายของหอพระไตรปฎกนานาชาติในดาน    
การอนุรักษเปนคลังพระไตรปฎกในพระพุทธศาสนาเถรวาททั้งภาคภาษาบาฬีและภาคแปลเปนภาษาตางๆที่
สมบูรณ  บรรลุเปาหมายยิ่งข้ึน  อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาและการคนควาวิจัยท่ีสมบูรณตอไป 
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2.2)  งานดานการสืบทอดพระไตรปฎก : โครงการสนับสนุนการจัดพิมพและเผยแผพระไตร ปฎก
ฉบับสากล อักษรโรมัน  ชุดสมบูรณชุดแรกของโลก 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2545  หอพระไตรปฎกนานาชาติไดสนับสนุนการตรวจชําระและจัดพิมพ                          
คณาจารย  นิสิตเกา และนิสิตปจจุบันของคณะตางๆ  เชน คณะอักษรศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  เปนตน  ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขารวมโครงการจัดพิมพพระไตรปฎกอักษรโรมันดังกลาว  ท้ังในดานวิชาการ  ซึ่งตองอาศัย
ความรูแบบบูรณาการ   สหวิทยาการ  และในดานการสนับสนุนการจัดพิมพเผยแพร 

กองทุนสนทนาธรรมนําสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภฯ  ไดดําเนินการการตรวจชําระเสร็จในป พ.ศ. 
2548  และไดจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับสากลอักษรโรมัน  ชุดพิเศษปฐมฤกษ  3 ชุด  โดยสมเด็จพระ เจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  องคประธานกิตติมศักดิ์ในการประ  ดิษฐาน
พระไตรปฎกสากลอักษรโรมันในนานาประเทศ  ไดเสด็จจาริกพระราชทานพระไตรปฎกชุดท่ี 1 แกโลก
ตะวันออก  ณ ประเทศศรีลังกา  เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2548  ตอจากนั้น ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548  ได
พระราชทานพระไตรปฎกชุดท่ี 2 แกราชอาณาจักรไทย  ประดิษฐาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ  และแกโลกตะวันตก  
ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยอุปซาลา ประเทศสวีเดน 

กอนการอัญเชญิพระไตรปฎกชุดพระราชทานปฐมฤกษพิเศษไปมอบ ณ มหาวิทยาลยัอุปซาลา 
ประเทศสวีเดน หอพระไตรปฎกนานาชาติไดรวมกับกองทนุสนทนาธรรมนําสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภฯจัด
งานปฐมนิเทศการจาริกเพื่อประดิษฐานพระไตรปฎกสากล ณ ประเทศสวีเดน  ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548  
ณ หอง 202  และที่หอพระไตรปฎกนานาชาติ  อาคารมหาจุฬาลงกรณ  มีผูเขารวม  60 คน รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต คณะอักษร-ศาสตร เปนผูกลาวตอนรับ  

 

2.3) การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาที่เกีย่วกับพระไตรปฎก 
2.3.1)  การสอนวิชาพุทธธรรมในพระไตรปฎกบาลี 

เปนรายวิชาบังคับเลือก สายมนุษยศาสตร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดย  
สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต  ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร    หอพระไตรปฎกนานาชาติไดรับ
สอนโดยอาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ  ณ บางชาง)    ประธานคณะ กรรม การ
ดําเนินงานหอพระไตรปฎกนานาชาติ  1 ช้ันเรียน  2 ภาคการศึกษา  คือ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2547  มีนสิิต
ลงทะเบียนเรียน   
120 คน  และภาคตน ปการศึกษา 2548  มีนิสติลงทะเบียนเรียน  140  คน   

2.3.2)  การบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง 
2.3.2.1)   การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “พระไตรปฎกกับการพัฒนาคุณธรรมในสถาบันอุดม 

ศึกษา”  แกนิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาตรี เอกวิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหา 
วิทยาลัย  จํานวน 40 คน  วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  เวลา 13.00 – 15.30 น.  ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ 

2.3.2.2)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง “ความสําคัญของพระไตรปฎกตอสังคมไทย”  แกนิสิต
ปริญญาตรี วิชา “พุทธธรรมในพระไตรปฎกบาลี”  ในโครงการศึกษาทั่วไป  ซึ่งสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต  
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ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร เปนผูรับผิดชอบ  จํานวน 120 คน วันที่  20  เมษายน พ.ศ. 2548 
เวลา  9.00 – 11.30 น.    ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ 

2.3.2.3)   การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “บูรณาการธรรมในพระไตรปฎกกับการแพทยและ
วิทยาศาสตร”  แกนิสิตบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหา วิทยาลัย  
จํานวน 150 คน  วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2548  เวลา  9.00 – 10.00 น.  ณ หองเฉลิมพรมมาส  ตึก พปร. 

2.3.2.4)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “วิธีการแกความเครียดแนวพุทธ”  แกนิสิตปริญญาตรี
วิชา “การแกความเครียด”  โครงการศึกษาทั่วไป  จํานวน 130 คน  วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2548  เวลา  14.00 – 
16.00 น.  ณ หอง 210 ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.3.2.5)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “การรูจักตนเองตามหลักพระไตรปฎก”  แกนิสิตปริญญา
ตรีวิชาบัณฑิตอุดมคติ 2  โครงการศึกษาทั่วไป  จํานวน 40 คน  วันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ. 2548  เวลา  13.00 – 
15.30 น.  ณ อาคารวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

2.3.2.6)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน” แกนิสิตปริญญาตรีวิชา
บัณฑิตอุดมคติ 1  โครงการศึกษาทั่วไป  จํานวน 60 คน  วันที่  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  เวลา  13.00 – 15.30 น.  
ณ อาคารวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.3.2.7)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “พระไตรปฎก : บทบาทและคุณคาในสังคมไทย” แก
นิสิตปริญญาตรีวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย  โครงการศึกษาทั่วไป  จํานวน 50 คน  วันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  
เวลา  13.00 – 15.30 น.  ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ 

2.3.2.8)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “การฝกจิตเพื่อพัฒนาตน” แกนิสิตปริญญาตรีวิชาบัณฑิต
อุดมคติ 1  โครงการศึกษาทั่วไป  จํานวน 60 คน  วันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  เวลา  13.00 – 15.30 น.  ณ หอ
พระไตรปฎกนานาชาติ 

2.3.2.9)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “ใฝรูคิดสรางสรรค” แกนิสิตปริญญาตรีวิชาบัณฑิตอุดม
คติ 3  โครงการศึกษาทั่วไป  จํานวน 40 คน  วันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  เวลา  13.00 – 15.30 น.  ณ หอ
พระไตรปฎกนานาชาติ 

2.3.2.10) การบรรยายพิเศษเรือ่ง “พระไตรปฎกกับการบูรณาการสหวิทยาการ” แกนิสิต
ปริญญาตรีวิชาบัณฑิตอุดมคติ 2  โครงการศกึษาทั่วไป  จํานวน 40 คน  วันที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2548  เวลา  
13.00 – 15.30 น.  ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ 

 

2.4)    การสนับสนุนการทําวิทยานิพนธที่เกีย่วกับพระไตรปฎก 
2.4.1)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  มีหนังสือขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาปริญญาโท

ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร ถายภาพพระไตรปฎกในคลังพระไตรปฎก  ณ หอพระไตรปฎก
นานาชาติ  เพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง  “การสังคายนาพระไตรปฎกของพุทธศาสนาในประเทศไทย” วันที่ 
13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548   เวลา 10.00-11.30 น. 
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2.4.2)  การรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
2.4.2.1) วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก เรื่อง  “การนอมนําสาระสําคัญของหลักธรรมใน

พระไตรปฎกเพื่อการพัฒนานิสิต”  (The Application of Essential Principles of the Tipitaka for Student 
Development)  ของนางดรุณี  ชูประยูร สาขาวิชาอุดมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
อาจารยแมชีวิมตุติยา (รองศาสตราจารย ดร.สภุาพรรณ ณ บางชาง) ประธานคณะกรรมการดําเนินงานหอ
พระไตรปฎกนานาชาติ เปนที่ปรึกษารวม  พรอมกับอาจารยท่ีปรึกษา คือ  ผูชวยศาสตรา จารย ดร.ธิดารัตน  
บุญนุช   วิทยานิพนธนี้ไดสําเร็จเรยีบรอยแลว และนางดรุณี ชูประยูร ไดมอบพระไตร ปฎกภาษาไทยฉบับ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จํานวน  45 เลม ใหแกหอพระไตรปฎกนานาชาติ  พระไตรปฎกชุดนี้ นางดรุณี  ชู
ประยูร  ไดทุนจากภาควิชาอุดมศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มาจัดซื้อเพื่อศึกษาในการทํา
วิทยานิพนธ  การมอบพระไตรปฎกชุดนี้    จึงเปนการมอบในนามของภาควิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย 

2.4.2.2)  วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก เรื่อง  “ผลของกลุมการปรึกษาพัฒนาตนแนวพุทธ
ท่ีเนนศีลและปญญา ตอสัมพันธภาพการปรึกษาและความพึงพอใจของผูรับบริการ”  ของนางสาวธีรวรรณ  ธี
ระพงษ  คณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2.5)  การเสนอเปดรายวิชา  “พระไตรปฎกกับวิถีชีวิต”   
ฝายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร และหอพระไตรปฎกนานาชาติไดพิจารณาเห็นวา  นอกจากวิชา 

“พุทธธรรมในพระไตรปฎกบาลี”  ซึ่งเปนการสอนที่เนนสารธรรมคําสอนในพระไตรปฎกแลว  ควรท่ีจะมีวิชา
ท่ีเกี่ยวกับพระไตรปฎกในมุมมองที่กวางขวางถึงบทบาทและคุณคาท่ีมีตอสังคมไทยและสังคมโลก  โดยเฉพาะ
ในดานรากฐานวัฒนธรรมสันติสุข  อันเปนสาระที่จําเปนและขาดแคลนในสังคมปจจุบันทั่วโลก    ฝายวิชาการ
คณะอักษรศาสตรและหอพระไตรปฎกนานาชาติจึงไดรวมดาํเนินการเสนอเปดวิชา “พระไตรปฎกกับวิถีชีวิต” 
(Tipitaka and Ways of Life)  ในนามของฝายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  เปนรายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุม
มนุษยศาสตร เปดสอนใหแกนิสิตทุกคณะในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2.6)  กิจกรรมเผยแผความรูพระไตรปฎก 
2.6.1)  โครงการจิตแข็งแรงดวยปญญาและสมาธ ิ

เวลา/จํานวนครั้ง  จัดทุกวันพุธ  เวลา 12.00 – 13.00 เริ่มตั้งแตพุธท่ี  16 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึง
สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2548  เปนจํานวน  26  ครั้ง 

ลักษณะกิจกรรม  สวดมนต รับศีล นั่งสมาธิ ฟงบรรยายธรรมจากพระไตรปฎก  โดยเนน
เนื้อหาการนําธรรมะมาใชในชีวิตประจําวัน  ท้ังในระดับปจเจกบุคคล และในระดับสังคม  ตลอดจนวธิีการ
ปฏิบัติท้ังสวนการเจริญสมาธิและปญญา  เพื่อใหผูเขารวมซึ่งประกอบดวยอาจารย นิสติท้ังระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก  ตลอดจนเจาหนาท่ีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสมาชิกจากภายนอก  ไดสามารถ
นําหลักธรรมไปใชในชีวติ  โดยเฉพาะสําหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อมีผลสูการทํางาน  การเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ  และเชื่อมโยงสารธรรมในพระไตรปฎกเขาสูระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดอยาง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 
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วิทยากร อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานหอพระไตรปฎกนานาชาติ 

ผลของกิจกรรม  เปนกิจกรรมที่จัดในชวงสั้น คือ ในชวงเที่ยง  12.00 –  13.00 น.  แตนับวา
ไดผลดี  กลาวคือมีผูเขารวมสม่าํเสมอ  และมาจากทุกฝายของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ท้ังในคณะอักษร
ศาสตรและคณะอื่นๆ  สามารถเปนกิจกรรมแมแบบแกองคกรและหนวยงานอื่นๆ ได  คือ ใชชวงเที่ยงวัน 
สัปดาหละครั้ง ใหเกิดประโยชนทางดานจิตใจ 

2.6.2)  โครงการบูรณาการสาระพระไตรปฎกสูสาธารณชนเพื่อสันติสุข   
เปนรายการวิทยุ ในชื่อเรื่อง “กําลังใจจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ”   ณ  สถานีวิทยุ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CUFM 101.5 MHz  โดยเปนสวนนาํของรายการจติสํานึกเพื่อสังคม  ออกอากาศทุก
วันจันทรและวนัศุกร  เวลา 10.00-10.10 น.  เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน 2548  ออก อากาศแลว
รวม 32 ครั้ง   

2.6.3)  โครงการบูรณาการพระไตรปฎกสูสันติสุขในสังคมโลก 
เปนโครงการรวมระหวาง หอพระไตรปฎกนานาชาติ กับ กองทุนสนทนาธรรมนําสุขฯ ใน

พระสังฆราชูปถัมภฯ ซึ่งเปนกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการสนทนาธรรมเพื่อปญญาและความผาสุก ท่ีไดเคยจัด
ตอเนื่องระหวาง พ.ศ. 2545-2546  โดยในครั้งนั้นไดจัดหัวขอสนทนาหลากหลายตามความเหมาะสม  ในการ
จัดครั้งใหมนี้ ไดกําหนดเปนหัวขอชุด “บูรณาการพระไตรปฎกสูสันติสุขในสังคมโลก” เพราะเปนเรื่องท่ี
จําเปนตอสถานการณโลกปจจบัุนจัดทุกวันศุกร เวลา 14.00 – 16.00 น. พุทธศักราช 2548   ณ หอพระไตรปฎก
นานาชาติ   
 
วิธีการจัดกิจกรรม 
 1. ผูเขารวม เปนการประชุมคณะบุคคลเฉพาะ ครั้งละไมเกิน 20 คน  เพื่อสามารถรวมศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงบูรณาการไดอยางเต็มท่ี  กลาวอีกนัยหนึ่ง เปนคณะทํางานเพื่อรวมกันจัดเตรียมและ
พัฒนาสาระตามหัวขอท่ีกําหนดในเบื้องตน เพื่อพัฒนาสูการศึกษาที่ลุมลึกยิ่งข้ึน และสูการเผยแผใน  แวดวงที่
กวางขึ้นในรูปแบบตางๆ ตอไป 
 2. หัวขอบรรยาย ไดกําหนดหวัขอท่ีพึงเปนหลักสําหรับการสรางและพัฒนาสถาบันและเครือ ขาย
สันติสุขโลก โดยมีสารธรรมจากพระวินัยปฎกและพระสุตตันตปฎกเปนพื้นฐาน (จัดเตรียมโดยผูเช่ียว ชาญ
ดานพระวินัยปฎกและพระสุตตันตปฎก)  แลวนําเสนอดวยการบรรยายอยางกระชับ ประมาณ 20 นาที   ใน
ลักษณะปรมัตถธรรม โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานอภิธรรมปฎก (วิธีการนาํเสนอเชนนี้ ยังไมเคยมีท่ีใดทํามา
กอน เปนงานพัฒนาใหม) 
 3. การบูรณาการ ผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงและการพัฒนาสถาบันองคกรระดับนานาชาติ เปนผูนํา
ในการเสนอการบูรณาการหลกัธรรมในพระไตรปฎกจากการบรรยายตามหวัขอสูวิทยาการ 
 4. การสนทนา ผูเขารวมถามและแสดงความคิดเห็นที่เปนการสรางสรรคและเอื้อตอการบูรณาการแต
ละหัวขอไดอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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 5. การประสานเชื่อมโยง ประธานหอพระไตรปฎกนานาชาติ ทําหนาท่ีสรุปและประสานการ
สนทนาเชื่อมโยงการบูรณาการหลักธรรมในพระไตรปฎกกับวิทยาการ 
ครั้งท่ี 1  29 ก.ค. การสรางสถาบันสันติสุขโลกในเครือขายนานาชาติ 
   (ธรรมนคร : อุปาลิตเถราปทาน) 
ครั้งท่ี 2 5 ส.ค. ความสงบและปญญา : วิถีตุลาการสันติสุข 
   (ทีฆาวุกุมารและหลักการตัดสินอธิกรณในพระวินัยปฎก) 
ครั้งท่ี 3 19 ส.ค. สันติสุขภายใน : รากฐานแหงสันติสุขโลก 
    (ธัมมสังคณี) 
ครั้งท่ี 4 26 ส.ค. ความสัมพันธของสถานะและบทบาทสถาบันสันติสุขในสังคม 
   (อัคคัญญสูตร) 
ครั้งท่ี 5 2 ก.ย. ทางสายกลางกับความสุดโตงของลัทธิและวัตถุนิยม 
   (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) 
ครั้งท่ี 6 9 ก.ย. กระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม 
   (มงคลสูตร) 
ครั้งท่ี 7 16 ก.ย. การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสันติสขุท่ียั่งยืน 
   (โมรปริตร) 
ครั้งท่ี 8 23 ก.ย. จิตสาธารณะสูประโยชนสาธารณะเพื่อสันติสุขโลก 
   (เมตตสูตร) 
ครั้งท่ี 9 30 ก.ย. การพึ่งตนเองกบัประโยชนสุขประชาคมโลก 
   (ธรรมบท) 
ครั้งท่ี 10 7 ต.ค. สติปฏฐานกับการพัฒนาอัปปมาทธรรมในโลก 
   (มหาสติปฏฐานสูตร) 
ครั้งท่ี 11 14 ต.ค. สํานึกแหงสถาบันเพื่อสันติสุขและความมั่นคง 
   (112 ป พระไตรปฎกจุลจอมเกลาบรมธรรมิกมหาราช ร.ศ. 112) 

2.6.4)  โครงการบรรยายพิเศษแกหนวยงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2.6.4.1)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง   “การทํางานอยางมคีวามสุขตามหลักพระไตรปฎก”  แกคณะ

ผูบริหาร  คณาจารย  และเจาหนาท่ีของคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จํานวน  30  คน  วันที่  3 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  เวลา 12.00-13.00  น. 

2.6.4.2) การบรรยายพิเศษเรือ่ง “ธรรมะกับการมองตนเพื่อพัฒนางาน” แกผูบริหารและ
เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 40  คน  เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548  เวลา 13.00-
15.00 น.        ณ บัณฑิตวิทยาลัย 

2.6.4.3)  การบรรยายพิเศษเรือ่ง  “คุณคาแหงงาน” แกผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 140 คน  วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  เวลา 
13.30-14.30. ณ ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 
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2.6.5)  โครงการเยี่ยมชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
2.6.5.1)  Mr. John Klint และคณะนักธุรกิจ จากเมืองอุปซาลา ราชอาณาจักรสวีเดน  ซึ่งเปนผู

ประสานงานการพระราชทานพระไตรปฎกสากลแกราชอาณาจักรสวีเดน  ไดเขาชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548  ผลของการเหน็คลังหอพระไตรปฎกบาฬีท่ีมีความสมบูรณ  ทําใหคณะผูเขาชมมี
ความมั่นใจในงานการตรวจชําระพระไตรปฎกสากลอักษรโรมัน  เพราะมีฐานขอมูลในการตรวจสอบครบถวน
สมบูรณ 

2.6.5.2)  คณะสงฆผูเปนอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอนรุาธปุระ   ประเทศศรีลังกา  
จํานวน 15 รปู  เขาเยี่ยมชมวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2548  เวลา 13.00-15.00 น. 

2.6.5.3)  นิสิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  จํานวน 150 คน เขาเยี่ยมชม
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 13.00 – 15.00 น. เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนองใหม ท่ีคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬาไดจัดเปนประเพณี  ปนี้เปนปท่ี 3 

2.6.5.4)  อาจารยและนิสิตภาควิชาภาพถาย  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
จํานวน 40 คน เขาเยี่ยมชมวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เวลา 10.00-11.00 น. เปนกิจกรรมพิเศษที่ภาควิชา
ภาพถายไดจัดใหแกนิสิตป 4 ของภาควิชา เนื่องในวันไหวครู โดยถือวาวันไหวครูควรเปนโอกาสแหงการนอม
นมัสการ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงเปนบรมครูสูงสุดดวย 

2.6.5.5)  คณะทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน  ในโครงการความสัมพันธไทย – จีน 30 ป  
จํานวน 50 คน เขาชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ  ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 11.00 น.  กิจกรรมนี้ 
สโมสรอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเปนผูประสานตามพระราชประสงคในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีใหมีโครงการแลกเปลีย่นความรูดานการพัฒนา โดยเฉพาะดานการศึกษาระหวางผูนํา
ชุมชนของประเทศจีนและประเทศไทย 

หมายเหตุ 1) กิจกรรมตั้งแตขอ 5.3 ถึง 5.5   อาจารยแมชีวมิุตติยา (รองศาสตราจารย ดร. สุภา
พรรณ  ณ บางชาง)  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานหอพระไตรปฎกนานาชาติ เปนผูบรรยายใหความรูเปน
สวนใหญ 

2) ในแตละกิจกรรม  นอกจากการบรรยายแลว ไดมีการฉายวีดิทัศน ซึ่งกอง ทุน
สนทนาธรรมนําสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภฯ เปนผูผลิต  ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมาก ทําใหผูชม
สามารถเขาใจสาระและคุณคาของพระไตรปฎก และพลวัตรตางๆ ท่ีเกี่ยวกับพระไตรปฎกทั้งในอดีต และ
ปจจุบันอยางชัดเจน 

3)  ในแตละกิจกรรมไดพยายามเชื่อมโยงประสานสาระที่เกี่ยวกับพระ ไตรปฎกกับ
วัฒนธรรมพระไตรปฎก   และการบูรณาการสารธรรมในพระไตรปฎกสูชีวิตและสังคมปจจุบัน   พ.ศ.  2548   

2.7)  โครงการเว็บไซตหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
เปนการลงขาวและขอมูลของหอพระไตรปฎกนานาชาติในเว็บไซตของคณะอักษร 

ศาสตร  โดยมีความเปนมาของหอพระไตรปฎกนานาชาติ  ขาวการจัดกิจกรรมตางๆ พรอมดวยภาพ ประกอบ   
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สวนที่  8 ภารกิจดานการพัฒนาสูระดบั 
          นานาชาติ           
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8.1  หลักสูตรนานาชาติ    ในปงบประมาณ 2548  คณะอักษรศาสตรมีหลักสูตรนานาชาติท่ีเปดสอน ท้ังท่ี
คณะฯดําเนินการเองและที่คณะฯดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น  รวมท้ังหมด 7 หลักสูตร  ไดแก 

8.1.1  หลักสูตรที่คณะฯดําเนินการเอง  4 หลักสูตร 
  (1)  หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ   

(2)  หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสูโลกธุรกจิ   
(3)  หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา   

  (4)  หลักสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา   
 8.1.2  หลักสูตรที่คณะฯดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น (สหสาขาวิชา)  3 หลักสูตร  ไดแก 

(1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ   
(2)  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ   
       ท้ังสองหลักสูตรดําเนินการสอนรวมกันระหวางคณะอักษรศาสตร  คณะครุศาสตร และ    
       สถาบันภาษา 

  (3)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา   
       ดําเนินการสอนรวมกันระหวางคณะอักษรศาสตรและสถาบันเอเชียศึกษา   

 
8.2  อาจารยและนักศึกษาชาวตางประเทศ     

8.2.1 อาจารยและผูเชีย่วชาญชาวตางประเทศ 
ลําดับที่ ชื่อ ภาควิชา 

ที่ปฏิบัติงาน 
สัญชาติ สาขาวิชา 

ที่สอน 
1 นายไซมอน เจพี ไรท (Mr.Simon J.P. Wright) ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

2 นายเจมส โรเบริต โบก (Mr. James Robert Boag) ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

3 นายแอนดรู  จอหน  ไรท (Mr.Andrew John Wright) ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

4 นายวิลเลียม เคเทอร แฮนดริช  

(Mr.William Cater Handrich) 

ภาษาอังกฤษ อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 

5 นายทอมัส วิลเลียม คาทุชชี  

(Mr.Thomas William Catucci) 

ภาษาอังกฤษ อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 

6 นายโรเบิรต ไมเคิล แครบทรี  

(Mr.Robert Michael Crabtree) 

ภาษาอังกฤษ อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 
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7 นายเดวิด แมนาเรล (Mr. David  Manarel) ภาษาอังกฤษ อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 

8 นายโดนาลด เวยน ซานเดจ  

(Mr.Donald Wayne Sandage) 

ภาษาอังกฤษ อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 

9 นายอเล็กซานเดอร โรเบิรต คร็อกเกอร  

(Alexander Robert Crocker) 

ภาษาอังกฤษ แคนาดา ภาษาอังกฤษ 

10 นายโทนี่ โอนลีล (Mr.Tony O'Neill) ภาษาอังกฤษ ไอริช ภาษาอังกฤษ 

11 นายหยาง เทียนเกอ (Mr. Yang Tiange) ภาษาตะวันออก จีน ภาษาจีน 
12 นายจาง ซิงซี่   (รัฐบาลจีน) ภาษาตะวันออก จีน ภาษาจีน 
13 นายจาง  ซูเจี๋ย (รัฐบาลจีน) ภาษาตะวันออก จีน ภาษาจีน 
14 นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ  (Mrs. Kiyomi  Iketani) ภาษาตะวันออก ญ่ีปุน ภาษาญี่ปุน 
15 นางสาวมิชิโกะ  อิไม (Ms. Michiko  Imai) ภาษาตะวันออก ญ่ีปุน ภาษาญี่ปุน 
16 นางสาวพัชรินทร  เจษฎางษกูล   

(Ms.Patcharin  Jeatsadangkul) 
ภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส 

17 นางสาวจูลี ปงโปนี (Ms. Julie Pomponi) ภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส 
18 นายบีเยิรน ลาเซอร(Mr.Bjorn Laser) ภาษาตะวันตก เยอรมัน ภาษาเยอรมัน 
19 นางสาวลอนนี่ คุนเซอ (Ms.Lonny Kunze)   DAAD ภาษาตะวันตก เยอรมัน ภาษาเยอรมัน 
20 นางสาวนีนา แฮรมันน เมโรลเล  

(Ms.Nina Hermann Merolle) DAAD 
ภาษาตะวันตก เยอรมัน ภาษาเยอรมัน 

21 นางสาวมาเรีย อังเคเลส คาบานา โมราเลส  
(Ms.Maria Angeles Cabana Morales) 

ภาษาตะวันตก สเปน ภาษาสเปน 

22 นางยุน ชิล ชอน (Mrs.Yun Sil Jeon) ภาษาตะวันตก 
อารเจนตินา 

ภาษาสเปน 

23 นางสาวอารันซาซู โลเปซ มารเรโร  
(Mr.Aranzazu Lopez Marrero) (ทุนคณะฯ) 

ภาษาตะวันตก 
สเปน 

ภาษาสเปน 

24 นายอเล็กเซ  รชิฮอฟ (Mr.Alexey  Ryhov) ภาษาตะวันตก 
รัสเซีย 

ภาษารัสเซีย 
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8.2.2 นักศึกษาชาวตางประเทศ 

นักศึกษาชาวตางประเทศทีเ่ขาศึกษาในคณะอักษรศาสตร (แบบไมเต็มหลักสูตร) 
ระดับปริญญาบัณฑิต    ปการศึกษา 2548 

 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ สาขาวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา โครงการ/ทุน 
1 นางสาวชาง  ยิงยิง จีน ภาษาไทย ภาคตน-ปลาย 2548 ความรวมมือทางวิทยาศาสตร

และวิชาการไทย-จีนของกรม
วิเทศสหการ 

2 นายไย  ซวงเวย จีน ภาษาศาสตร ภาคตน-ปลาย 2548 ความรวมมือทางวิทยาศาสตร
และวิชาการไทย-จีนของกรม
วิเทศสหการ 

 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ สาขาวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา โครงการ/ทุน 
3 นางสาวซู ปงปง จีน ภาษาไทย ภาคตน-ปลาย 2548 ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ

วิชาการไทย-จีนของกรมวิเทศ
สหการ 

4 นายโซ  กวางซู จีน ภาษาไทย ภาคตน-ปลาย 2548 ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ
วิชาการไทย-จีนของกรมวิเทศ
สหการ 

5 นางโล ยิหยวน จีน ภาษาไทย ภาคตน-ปลาย 2548 ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ
วิชาการไทย-จีนของกรมวิเทศ
สหการ 

6 นางสาวอายาโกะ 
ฟูเซ 

ญ่ีปุน ประวัติศาสตร ภาคตน-ปลาย 2548 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ryokoku 
University ประเทศญี่ปุน 

7 นางสาวคาธารินา 
ฮอตตแมนน 

เยอรมัน ภาษาอังกฤษ  
ภาษาฝรั่งเศส 

ภาคตน 2548 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหา 
วิทยาลัยซีเกน   ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมน ี
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นักศึกษาชาวตางประเทศทีเ่ขามาศึกษาในคณะอักษรศาสตร (แบบไมเต็มหลักสูตร) 
ระดับบัณฑิตศึกษา    ประจําปการศึกษา 2548 

 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ สาขาวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา 
1 นายเฟรเดอริก บี กอส อเมริกัน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
2 นายไบรอัน ฮาเวิรด อเมริกัน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
3 นายอเล็กซานเดอร โรเธอร เยอรมัน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
4 นายรอย ทอมปสัน อเมริกัน ไทยศึกษา ภาคตน 2548 
5 นายทากายูกิ อะกิบะ ญ่ีปุน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
6 นางสาวมายูมิ มัทซูโมโต ญ่ีปุน ไทยศึกษา ภาคตน 2548 
7 นางสาวอากิโกะ คุวาจิมา ญ่ีปุน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
8 นางสาวอิซูมิ อาโอยามา ญ่ีปุน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
9 นางสาวอากิโกะ คุวาจิมา ญ่ีปุน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
10 นางสาวอิซูมิ อาโอยามา ญ่ีปุน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
11 นายทากายูกิ อะกิบะ ญ่ีปุน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
12 นายอเล็กซานเดอร โรเธอร เยอรมัน ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
13 นายแจคโคโม เมาริ อิตาลี ไทยศึกษา ภาคตน 2548-ภาคปลาย 2551 
14 นางคาริ สตอรสไตน เฮาท นอรเวย ไทยศึกษา ภาคตน 2548 
 

 

8.3  การเสนอผลงานวิจัยในทีป่ระชุมระดับนานาชาติ   
(ดูใน สวนที่ 4  ภารกิจดานพัฒนาการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการ    หนา 59) 
 

8.4  การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารตางประเทศ 
(ดูใน สวนที่ 4  ภารกิจดานพัฒนาการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการ    หนา 61-63) 

 
8.5  นิสิตที่ไดรับทุนแลกเปลีย่น/ทุนระยะสั้นไปตางประเทศ 

 

จํานวนนิสิตคณะอักษรศาสตร ระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ที่ไดรับทุนไปตางประเทศ 
ประจําปงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548) 

 
ลําดับที่ ชื่อทุน จํานวนที่ได ระยะเวลา 

1 JASSO (Japan Student Services Organization) ประเทศ
ญ่ีปุน   

3 คน 1 ป 

2 รัฐบาลญี่ปุน (Monbusho) 6 คน 1 ป 
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3 แลกเปลี่ยนโครงการ JLCC (Japanese Language and 
Culture Course)   ประเทศญี่ปุน 

1 คน 1 ป 

4 Heiwa Nakajima Foundation ประเทศญี่ปุน 1 คน 1 ป 
5 รัฐบาลจีน 2 คน 1 ป 

 
 

จํานวนนิสิตคณะอักษรศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ที่ไดรับทุนไปตางประเทศ 
ประจําปงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548) 

 
ลําดับที่ ชื่อทุน จํานวนที่ได ระยะเวลา 

1 Hermann-Hesse ประเทศเยอรมัน 1 คน 11 เดือน 
2 ทุนจากสหภาพยุโรป 1 คน 10 เดือน 

3 ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธและกลุมวิทยานิพนธ 9 คน 6 เดือน 

4 ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ 18 คน 6 เดือน 

5 ทุนโครงการพฒันาอาจารย  สาขาขาดแคลน 1 คน 6 เดือน 

จํานวนนิสิตคณะอักษรศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ที่ไดรับทุนไปตางประเทศ 
ประจําปงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548) 

 
ลําดับที่ ชื่อทุน จํานวน ระยะเวลา 

1 ทุน SEASREP 1 คน 6 เดือน 
2 ทุนโครงการพฒันาอาจารย 1 คน 1 ป 
3 ทุน Japan Foundation ประเทศญี่ปุน 1 คน 9 เดือน 

4 ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธและกลุม
วิทยานิพน 

4 คน 6 เดือน 

5 ทุนโครงการพฒันาอาจารย  สาขาขาด
แคลน 

2 คน 3 ปการศึกษา 
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8.6  ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในตางประเทศ 
8.6.1 สัญญาความรวมมือ 

  1)  มหาวิทยาลัย Siegen  ของประเทศเยอรมนี กับคณะอักษรศาสตร (สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน) 

  2) มหาวิทยาลัยปารีส 3 ของประเทศฝรั่งเศส กับคณะอักษรศาสตร (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) 
 

8.6.2  ความรวมมือทางวิชาการอื่นๆ 
 

ลําดับที่ ชื่อหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค 
 

1 
 
 

 

ศูนยลาตินอเมรกิาศึกษา 
รวมกับสถานเอกอัครราชทูต
ชิลีประจําประเทศไทย 
 

ชิลี 
 
 

 

18 พฤศจิกายน  2547 
 
 
   

จัดงาน “เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป  
ปาโบล เนรูดา  กวีรางวัลโนเบลชาวชิลี 
 
 

2 
 

สถานเอกอัครราชทูตชิลี 
ประจําประเทศไทย 

ชิลี 
 

30 สิงหาคม 2549 
 

จัดนิทรรศการ ๖๐ ป   กาเบรียลา  
มิสตราล   กวีรางวัลโนเบลชาวชิล ี

3 
 

 

มหาวิทยาลัยอนินสบรูก 
 

ออสเตรยี 
 

3-4 กุมภาพันธ 2548 
 

จัดการประชุมหัวขอ
Internationalization in Higher 
Education 

4 University of North Carolina 
at Chapel Hill 

สหรัฐอเมริกา 15 กุมภาพันธ 2548 หารือเกี่ยวกับความรวมมอืทางวิชาการ
กับภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

5 
 

มหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอย เวียดนาม 24 กุมภาพันธ 2548 จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรูกับ
นักวิชาการชาวเวียดนาม 

6 National Taiwan Normal 
University  

ไตหวัน 1 พฤศจิกายน 2547 เยี่ยมชมคณะอักษรศาสตร 

7 ฯพณฯ Andreas von Stechow 
เอกอัคราชทูตสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจํา
ประเทศไทย 

เยอรมน ี 1 ธันวาคม 2547 บรรยายพิเศษในวิชา ประวัติศาสตร
ยุโรปหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 หัวขอ 
“เยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2” 

8 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
รวมกับฝายวัฒนธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย 

ฝรั่งเศส 13-17 ธันวาคม 2547    จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง Etude analytique des Temps  
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ลําดับที่ ชื่อหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค 
 

9 Professor Emeritus Jame A. 
Matisoff  จาก University of 
California, Berkeley   

สหรัฐอเมริกา 
 
 

10-28 มกราคม 2548  
 

บรรยายพิเศษ หัวขอ Lectures on 
Southeast Asian Linguistics  ให
ภาควิชาภาษาศาสตร  

10 ภาควิชาภาษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยซดินีย  
 

ออสเตรเลีย 14 มิถุนายน 2548 ปรึกษาหารือ เรือ่งความรวมมอืทาง
วิชาการระหวางคณะอักษรศาสตร กับ
มหาวิทยาลัยซดินีย 

11 อาจารย และนักศึกษา
มหาวิทยาลัย Yunnan 
Normal University Business 
School 

จีน 10 สิงหาคม 2548 
 

เยี่ยมชมคณะอักษรศาสตร และดูงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาภาษาจีน 
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สวนที่  9  ภารกิจดานการประกนัคุณภาพ           
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9.1 การดําเนินการของฝายประกนัคุณภาพ คณะอักษรศาสตร  ปงบประมาณ 2548 
 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร 
 

ลําดับที่ วัน เดือน ป กิจกรรม 
1 12 ตุลาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพชุดใหม 
2 21 ตุลาคม 2547 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 1/47  เพื่อพิจารณาปรับ

โครงสรางการบริหารงานของคณะอักษรศาสตร 
3 12 ตุลาคม – 4 

พฤศจิกายน 2547 
ติดตามผลการตรวจคุณภาพภายในที่ไดดําเนินการไปเมื่อวันที่ 1 – 15 กันยายน 
2547  เพื่อใหหนวยงานปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจ 

4 3 พฤศจิกายน 2547 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 2/47 เพื่อพิจารณาประเด็น
ท่ีควรแกไขปรับปรุงในคูมือคุณภาพ คณะอักษรศาสตร   

5 12  พฤศจิกายน 2547 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/47 เพื่อพิจารณาประเด็น 
ท่ีควรแกไขปรับปรุงในคูมือคุณภาพ คณะอักษรศาสตร   

6 14 พฤศจิกายน 2547 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/47 เพื่อพิจารณากําหนด
จรรยาบรรณของอาจารยจุฬาฯไวในคูมือคุณภาพคณะอักษรศาสตร 

7 1 ธันวาคม 2547 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 2/47 เพื่อแจง
กําหนดการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพของคณะฯโดยผูตรวจของ
มหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพนัธ 2548 

8 14  มกราคม  2548 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 1/2548 
เพื่อพิจารณาปรับคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เรื่องการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

9 21  มกราคม  2548 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 2/2548 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงคูมือข้ันตอนปฏิบัติงาน  เรื่องการแกไข/ปรับปรุง 

10 26 มกราคม 2548 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 1/48 เพื่อขออนุมตัิ
ปรับปรุงคูมือข้ันตอนปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

11 7 กุมภาพันธ 2548 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 3/48 
12 8 กุมภาพันธ 2548 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR : Self Assessment Report) 
13 10 กุมภาพันธ 2548 ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ (Surveillance Audit) 
14 3  พฤษภาคม 2548 บรรยายพิเศษ หัวขอ การวิเคราะหภาระงานสอน 
15 4 พฤษภาคม 2548 บรรยายพิเศษ หัวขอ การทําแผนและงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพ 
16 20 พฤษภาคม 2548 สํานักบริหารวชิาการมาสัมภาษณคณะฯเพื่อคนหา Good Practices 
17 2 มิถุนายน 2548 ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 1/48  เพื่อแจงผลการ

ตรวจประเมินโดยคณะผูตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 และ 10 
กุมภาพันธ 2548 
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ลําดับที่ วัน เดือน ป กิจกรรม 
18 14 กันยายน 2548 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 2/2548  
19 20 กันยายน 2548 ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 2/48  เพื่อแจง

กําหนดการตรวจคุณภาพภายในประจําป 2548  ระหวางวันที่ 3-14 ตุลาคม 2548 
20 26  กันยายน 2548 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 1/48 

 
 

รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายในคณะอกัษรศาสตร  ประจําป  พ.ศ.2548 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อตรวจสอบวาหนวยงานตางๆ ในคณะอักษรศาสตรไดแก ภาควิชา ศูนยท่ีดูแลหลักสูตร 

สํานักงานเลขานุการคณะ ศูนยและหนวยงานอื่นไดวางแผนงานระยะยาว (3-5 ป) และระยะสั้น 
(1 ป) ประเมินแผนงาน และนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนงานของหนวยงาน 

1.2 เพื่อตรวจสอบระบบเอกสารคุณภาพของทุกหนวยงาน โดยพิจารณาการปรับขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ 

1.3 เพื่อตรวจสอบวาหนวยงานตางๆ ไดใชเอกสารคุณภาพเพื่อการปฏิบัติงาน การแกไขปญหาและ
การพัฒนาหนวยงาน 

2. ระยะเวลา 
วันที่ 3 ถึง 14 ตลุาคม พ.ศ.2548 

3. คณะกรรมการผูตรวจสอบ  
ประกอบดวยประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบ (IQAPM) และคณะผูตรวจสอบ 30 คน    คณะผู 
ตรวจสอบแบงออกเปน 5 กลุมๆละ 6 คน 

4. การดําเนินงาน 
4.1 ประชุมเตรียมการตรวจสอบ ดังนี้ 

4.1.1 ผูแทนฝายบริหารดานประกันคุณภาพ (QMR) และประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบ
คุณภาพภายใน (IQAPM) ประชุมพิจารณารวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบประจําป จัดตั้งคณะผูตรวจสอบ และจัดทํากําหนดการตรวจสอบ 

4.1.2  คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรอนุมัติแตงตั้งคณะผูตรวจสอบคุณภาพภายใน
ประจําป 2548  

4.1.3 ประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบคุณภาพภายในและหัวหนาคณะผูตรวจสอบทั้ง 5 
กลุม ประชุมพิจารณาวัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบในแตละหนวยงาน 
และมีขอตกลงรวมกันดังนี ้
- หนวยงานที่ไมมีการดําเนินการตามขอกําหนดในคูมือคุณภาพคณะอักษรศาสตร 

ใหมีการแกไขในทันที 
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- หนวยงานที่มีการดําเนินการตามขอกําหนด แตยังไมสมบูรณ ใหระบุเปน
ขอสังเกตไว และใหหนวยงานดําเนินการแกไขใหสมบูรณเพื่อรับการตรวจในครั้ง
ตอไป 

4.1.4 ประชุมคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร เพื่อแจงวัตถุ 
ประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบในขอ 4.1.3 และพิจารณารายการตรวจสอบ
ของแตละหนวยงาน 

4.1.5 ประชุมคณะผูตรวจสอบทั้ง 5 กลุม เพื่อกําหนดแผนการและวิธีการตรวจสอบและแจง
ใหทุกหนวยงานทราบ 

4.2 แตละกลุมดําเนินการตรวจสอบหนวยงานตามตารางเวลาที่กําหนดและตามวัตถุประสงคขางตน 
โดยใชคูมือคุณภาพคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เปน
เอกสารอางอิง 

4.3 ประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบคุณภาพภายในและหัวหนาคณะผูตรวจสอบทั้ง 5 กลุม 
ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาและสรุปผลการตรวจสอบ 

4.4 ประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบคุณภาพภายในสงสรุปผลการตรวจสอบใหคณบดี 
4.5 คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินผล

การตรวจสอบ ประจําป 2548 
5. ผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

5.1 -  หนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบ       24    หนวยงาน 
       (ภาควิชา  ศูนยท่ีไมมีการเรียนการสอน  ศูนยสนับสนุนวิชาการ  สํานักงานเลขานุการคณะฯ) 
- หนวยงานที่ไมมีการดําเนินการตามขอกําหนด  ตองแกไข (CAR) 1     หนวยงาน  
- หนวยงานที่มีการดําเนินการตามขอกําหนดแตไมสมบูรณ(Observation) 9     หนวยงาน 

5.2 สรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะของประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบคุณภาพภายในและ
หัวหนากลุมผูตรวจสอบ ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ  
5.2.1 เรื่องแผนงานและการประเมินผลแผนงาน 

5.2.1.1 แผนงานของบางภาควิชาไมชัดเจน    คณะควรพิจารณาจัดใหมีการพัฒนาความ 
สามารถในการทําแผน โดยแยกใหชัดเจนวาเปนแผนดานใด เชน แผนกําลังคน 
แผนการปรับปรุงหลักสูตร  แผนการวิจยั เปนตน  รวมท้ังกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามแผนใหชัดเจน เพื่อจะไดงายตอการตรวจสอบ 

5.2.1.2 ในการประเมินแผน ควรระบุปญหาในกรณีท่ีหนวยงานไมสามารถดําเนินการตาม
แผนได แยกใหเห็นวาปญหาใด ภาควิชาไมสามารถแกไขเองได ใหคณะเปนผู
ชวยเหลอื ปญหาใดภาควิชาแกไขเองได และไดแกไขแลวอยางไร  หากมีการปรับ
แผนก็ควรรายงานดวย 

5.2.1.3 หนวยงานบริการ ควรมีแผนงานที่ชัดเจนของตัวเอง โดยเฉพาะแผนงานการ
พัฒนาการบริการในเชิงรุก 

108
108



 

 

109

 

5.2.1.4 แผนงานของภาควิชาควรสอดคลองกับแผนงานของคณะ เพื่อใหเห็นทิศ
ทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

5.2.2 เรื่องระบบเอกสารคุณภาพ 
โดยทั่วไป ภาควิชามีระบบในการจัดเก็บเอกสารตามที่กําหนดไวในคูมือคุณภาพของ 
คณะแลว   คณะจึงควรพิจารณา พัฒนาระบบดังกลาวเพื่อใหเปนระบบฐานขอมูลท่ี 
สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาคณะตอไป 

5.2.3 เรื่องการใชขอมูลในระบบเอกสารคุณภาพเพื่อการปฏิบัติงาน แกไขปญหาและพัฒนา
ภาควิชาสวนใหญใชขอมูลในการปรับหลักสูตรและทํางบประมาณ    มีภาควิชานอย
มากที่นําผลการประเมินมาใชในดานการเรียนการสอน  การวิจยั  การพัฒนาอาจารย
และนิสิต 

5.2.4 ขอเสนอแนะอื่นๆ   
ใหคณะพิจารณาตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินและปรับปรุงคูมือคุณภาพ  เนื่องจาก 
ตัวช้ีวัดบางตัวไมชัดเจน หรือขาดตัวช้ีวัดบางตัวไปทําใหไมเห็นภาพของภาควิชา/ 
หนวยงาน/คณะเทาท่ีควร 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 
3/2548 วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2548  
6.1 ใหตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงคูมือคุณภาพของคณะเพื่อใหมีตัวช้ีวัดและเห็นภาพการ

ดําเนินงานของภาควิชา/หนวยงาน/คณะ ท่ีชัดเจน   ประกอบกับขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลัง
ดําเนินการจัดทําแนวทางการตรวจระบบประกันคุณภาพรูปแบบใหม  คณะจึงควรปรับคูมือ
คุณภาพใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวดวย 

6.2 ใหคณะกรรมการในขอ 1. ดําเนินการปรับปรุงคูมือข้ันตอนปฏิบัติงาน (Procedure Manual) เรื่อง 
การแกไข/ปรับปรุง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับขอคิดเห็นและขอรองเรยีนจากผูรับบรกิาร  
ใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบในเรื่องนี ้

6.3 ใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพพิจารณาหาวิธีการตรวจสอบคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน เนื่องจากที่ผานมา คณะผูตรวจแตละกลุมมีความเขมงวดตางกันหรอืตรวจอยางเกรงใจ
กัน ทําใหไมเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง 

6.4 ใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพจัดอบรมขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําภาควิชา ใน
เรื่องการจัดระบบเอกสารคุณภาพ เพื่อใหเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในแตละภาควิชา 

6.5 ใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพประสานงานกับรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา จัดอบรม
การทําแผนการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหแผนงานมีรูปแบบเดียวกันที่ชัดเจน  สะดวกตอ
การประเมิน ผลและการตรวจสอบ 
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สวนที่ 10  ความภาคภูมิใจในรอบ ป2548           
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                      10.1  อาจารยทีน่ําชื่อเสยีงใหแกคณะ / มหาวทิยาลยั ในรอบปงบประมาณ 2548 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล หนวยงานที่ 
มอบรางวัล 

1 ศาสตราจารย ดร. ธีระพันธ  เหลืองทองคํา อาจารยดีเดนระดับชาติ กองทุนเอเกิ้น เลาเก
เซน อนุสรณ 

2 ศาสตราจารย ดร. อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ อาจารยดีเดนแหงชาติของ  
ปอมท. 

ประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย 

3 รองศาสตราจารย ดร. ศิราพร  ณ ถลาง อาจารยภาษาไทยดีเดน
แหงชาติ ระดับอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4 อาจารย ดร. ปรมินทร  จารุวร ผลงานวิจยัดีเดนระดับ
มหาวิทยาลัย 

ฝายวิจัย  
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 
 

10.2   นิสิตปจจุบันที่นําชื่อเสยีงใหแกคณะ / มหาวทิยาลยั   
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการ
ประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานที่จัด
ประกวด/แขงขัน 

วันที่
ประกวด/
แขงขัน 

1 นางสาวประเทือง  วิรัชโภคี ประกวดสุนทร
พจนภาษาจีน 

รางวัลท่ี  1 สถานทูตจีน 4  มิถุนายน  
2548 

2 นางสาวเนตรชนก  สุฉันทบุตร ประกวดสุนทร
พจนภาษาจีน 

รางวัลท่ี  2 สถานทูตจีน 4  มิถุนายน  
2548 

3 นางสาวอธิชา  เบญพรสถิตกุล ประกวดสุนทร
พจนภาษาจีน 

รางวัล
ชนะเลิศ 

สมาคมจงหัว 27 – 28 
สิงหาคม  
2548 

4 นางสาวดวงพร  เดนเกศินีล้ํา ประกวดสุนทร
พจนภาษาจีน 

รางวัลชมเชย สมาคมจงหัว 27 – 28 
สิงหาคม  
2548 

5 นายคมกฤช   อุยเต็กเคง รายการโทรทัศน 
ชอง 5   “แฟน
พันธุแท”  ตอน   
“ตํานานเทพเจา”   

ชนะการ
แขงขัน 

บริษัท เวิรคพอยท  
เอนเตอรเทน 
เมนท   จํากัด 

9  กันยายน  
2548 
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ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด/
แขงขัน 

ผลการ
ประกวด/
แขงขัน 

หนวยงานที่จัด
ประกวด/แขงขนั 

วันที่
ประกวด/
แขงขัน 

6 นางสาวอรอมล   ชัยปราโมทย ครอสเวริค
ประเภททีมหญิง 

เหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี  31 

11 – 17 
มกราคม  
2547 

   ครอสเวริค
ประเภททีมหญิง 

เหรียญ
ทองแดง 

กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี  32 

8 – 15 
มกราคม  
2548 

   ครอสเวริค
ประเภททีมหญิง 

เหรียญทอง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

9 – 11 
ตุลาคม  
2547 

   ครอสเวริค
ประเภทคูผสม 

เหรียญเงิน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

  

7 นางสาวแสงเทียน   
รัตนเสรีวงษ 

กีฬามาวิทยาลัย 
ป 2547 / แขง
หมากลอม 

รองชนะเลิศ
อันดับ  1 

กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี  31 

11 – 17 
มกราคม  
2547 

    U Go   ป  2547 / 
แขงหมากลอม 

รองชนะเลิศ
อันดับ  1 

สมาคมหมากลอม
แหงประเทศไทย 

ตุลาคม  
2547 

    U Go   ป  2548 / 
แขงหมากลอม 

ชนะเลิศ สมาคมหมากลอม
แหงประเทศไทย 

ตุลาคม  
2548 

 
 

               10.3  นิสิตเกาที่นําชื่อเสียงใหแกคณะและมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล รางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 
1 นางสาววราภรณ  สมพงษ Cosmo Reflecting on Time นิตยสาร Cosmopolitan รวมกบันาฬิกา Mido 
2 นางสาวตรีดาว  อภัยวงศ Cosmo Reflecting on Time นิตยสาร Cosmopolitan รวมกบันาฬิกา Mido 
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สวนที่  11 ภาพกิจกรรมของคณะ  
อักษรศาสตร ป 2548           
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ภาพกิจกรรมของคณะอักษรศาสตรปงบประมาณ 2548 
 

  
ภาควิชาภาษาไทย จัดงานบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสวรรคต วันที ่25 
พฤศจกิายน  2547 ณ บริเวณหองโถงอาคารมหาจฬุาลงกรณ  

โครงการอาศรมวจิัย จัดเสวนา เรื่อง “จากประวตัิศาสตร 
สูนวนิยาย : เสียงเพรียกจากทองทะเลและเคโกะ คารายูคิซัง”   
นําเสวนาโดย รองศาสตราจารย ประทีป ชุมพล วันที ่25 
พฤศจกิายน  2547 ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมาร ี

  
 ศูนยวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย รวมกับภาควิชาภาษาไทย จัด
บรรยายเรื่อง “พระอินทร กบัพณิ 3 สาย กับการละทกุรจริยา
ของพระโพธิสัตว” บรรยายโดย อาจารยดร.อนนัต เหลาเลิศวร
กุล วันที ่25 พฤศจิกายน 2547 ณ หอง 707 อาคารบรมราช
กุมารี 

ศูนยสารนิเทศมนษุยศาสตรคณะอักษรศาสตร จดัสัมมนา
วิชาการ “หนังสือหายากของศูนยสารนิเทศมนษุยศาสตร: สมบัติ
ภาษาสมบตัิวรรณคดี” มี รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต และ 
อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกลุ วันที ่19 พฤศจิกายน 2547     
ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

  
ศูนยลาตนิอเมริกาศึกษา คณะอักษรศาสตร รวมกบัสถาน
เอกอัครราชทูตชลิีประจาํประเทศไทย จัดงาน “เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ป ปาโบล เนรูดา” กวีรางวัลโนเบลชาวชิลี วันที ่
18 พฤศจิกายน  2547   

ฝายวิจัย คณะอักษรศาสตร จดัการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
ทุนอดุหนุนการวจิัยจากแหลงทุนภายนอกสําหรับอาจารย และ
นิสิตระดับบัณฑติศึกษา โดย ศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละ
วณิชย วันที ่18 พฤศจิกายน  2547 ณ หอง 708 อาคารบรมราช
กุมารี 
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โครงการ ASEAN- EU LEMLIFE รวมกับ โครงการทิเบต
ตะวันออก (คณะอักษรศาสตร)และมูลนพิันดารา จัดประชุม
วิชาการ เรือ่ง “การตายกับความตาย : มุมมองจากศาสนาและ
วิทยาศาสตร” วันที ่12-13 พฤศจิกายน 2547 ณ หอง 210,105 
อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

ศ.ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา คณบดีคณะอกัษรศาสตร  
พรอมดวยคณาจารยจากสาขาวิชาภาษาจีน ใหการตอนรับคณะ
ผูแทนจาก National Taiwan Normal Unversity มาเยือน 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ในวนัจันทรที ่1 พฤศจกิายน 2547 ณ 
หอง 708 อาคารบรมราชกุมาร ี

  
ฯพณฯ Andreas von Stechow เอกอคัราชทูตสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําประเทศไทย มาบรรยายพเิศษใน
รายวิชา ประวัตศิาสตรยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หัวขอ 
“เยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2” วันที ่1 ธันวาคม 2547 ณ 
หอง 401 อาคารบรมราชกุมาร ี

ศูนยวรรณคดศีึกษาและหลักสูตรอกัษรศาสตรดษุฎบีัณฑิตสาขา
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ จัดบรรยายพิเศษหัวขอ The 
Blood of My Heart : Jose Rizal and the Writing of the Noli Me 
Tangere Dr. Raquel Reyes, University of London วันที ่2 
ธันวาคม ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมาร ี

  
ภาควิชาประวัตศิาสตร จัดเสวนาเพือ่รับฟง และแสดงความ
คิดเห็นในหัวขอ จากกรือเซะถึงตากใบ: ความรนุแรง ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต มีวิทยากรรวมเสวนาดังนี ้ 
รศ.ดร. ชัยวัฒน สถาอานันท ผศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ น.พ.
นิรันดร พิทักษวัชระ รุงรวี เฉลิมศรี ภิญโญรัช  
รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย วันที ่3 ธันวาคม 2547  หอง104 
อาคารมหาวชิราวธุ 

หลักสูตรดุษฎีบณัฑิต ภาควชิาภาษาไทย จัดบรรยายพเิศษ เพือ่
ความรูนิสิตเรื่องการเขียนบทความวจิัย และขอเสนอ แนะในการ
เขียนบทความวิจยัเพื่อลงพิมพในวาร สาร ระดบันานาชาติ โดย 
ผศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ  และ อาจารย ภาวรรณ หมอก
ยา วันที ่13 ธันวาคม  2547 ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมาร ี
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สาขาวิชาภาษาฝรัง่เศส  รวมกับฝายวัฒนธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตฝรัง่เศสประจําประเทศไทย จัดประชมุ สัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง Etude analytigue des Temps (การวเิคราะห
เรื่องกาล) ศาสตราจารย Jean – Marie Fournier มาเปนวิทยากร 
วันที ่13-17 ธันวาคม 2547   ณ หอง707, 708 อาคารบรมราช
กุมารี  

 โครงการอาศรมวิจัย คณะอกัษรศาสตร จัดเสวนา เร่ือง สัจนิยม
มหัศจรรย (Magical Realism) อาจารย ดร.สุเดช โชติอุดมพันธ 
นําเสวนา โดย อาจารย ภาวรรณ หมอกยา เปนผูดําเนินรายการ 
วันที ่16 ธันวาคม 2547 ณ หอง 707 อาคารบรมราชกมุารี 

  
ภาควิชาภาษาไทย, ศูนยวิจัยภาษาและวรรณคดไีทย และศูนย
คติชนวิทยา จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Masculinity, 
Celibacy and the Warrior Archetype in Buddhism and Other 
Indic Religions ของ Prof. Geoffrey Samuel วันที ่17 ธันวาคม 
2547 ณ หอง 104 อาคารมหาวชิราวธุ 

ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก และศูนยไทยศึกษา 
จัดประชุมวิชาการเรื่อง วรรณคดีพระพุทธ ศาสนา Dr. Rupert 
Gethin นายกสมาคมบาลีปกรณ สหราชอาณาจักร  เปนผูบรรยาย 
วันที ่20-21 ธันวาคม 2547ณ หอง 105, 210 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ 

                                  
โครงการอาศรมวจิัย คณะอักษรศาสตร จัดบรรยายพเิศษ  “สึ
นามิ : เขาใจเนื้อในแผนดินโลก”  อ.ดร.ดษุฎี ชาญลิขิต เปน
ผูบรรยาย วันที ่6 มกราคม 2548 ณ หอง 501 อาคารบรมราช
กุมารี 

ภาควิชาภาษาศาสตร จัดบรรยายพิเศษ หัวขอ Lectures on 
Southrast Asiam Linguistics  Professor Emeritus Jame A. 
Matisoff University of California, Berkeley, USA เปนผูบรรยาย 
วันที ่10 - 28 มกราคม 2548 รวม 9 คร้ัง ณ หอง 707 อาคารบรม
ราชกุมาร ี

116
116



 

 

117

 

  
ทําบุญใสบาตรพระภิกษุสงฆ จํานวน 18 รูป เนื่องในวันคลายวนัสถาปนา คณะอักษรศาสตร 3 มกราคม คณาจารย นิสิตเกา นิสิต
และบุคลากรของคณะอักษรศาสตร ณ บริเวณลานหนาอาคารอักษรศาสตร 4 และอาคารบรมราชกุมารี วันที ่6 มกราคม 2548  

  
ฝายวิชาการคณะอักษรศาสตร จัดอบรมการใชโปรแกรม 
Blackboard สําหรับคณาจารย ในการทําส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส คุณสายฝน เตาแกว จากสถาบันวทิยบริการ จุฬา
ฯ เปนวทิยากร วนัที ่11 มกราคม 2548 ณ ศูนยคอมพวิเตอร 
คณะอักษรศาสตร  

ฝายกิจการนิสิต คณะอกัษรศาสตร จัดงานปจฉิมนิเทศ และนดั
พบตลาดแรงงาน เพื่อนิสิตอกัษรศาสตร ชั้นปที ่4 และผูสนใจ
ทั่วไป วนัที ่18-19 มกราคม 2548  

  
โครงการอาศรมวจิัย คณะอักษรศาสตร จัดเสวนา เรื่อง ดาวินชี
โคด “ผูหญิง”  ทีห่ายไป  ผศ.ดร.ชลิดาภรณ         สงสัมพันธ 
นําเสวนา วันที ่20 มกราคม 2548 ณ หอง 708 อาคารบรมราช
กุมารี 

ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร จดัโครงการเสนอความกาวหนา
วิทยานพินธ เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทําวทิยานพินธ มีผูเสนอความกาวหนา
วิทยานพินธ จํานวน 4 คน วนัที ่24 มกราคม 2547 ณ หอง
ประชุม 104 อาคารมหาวชิราวุธ 
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งานบริการวชิาการ จัดพิธีมอบหนังสือสําคัญใหกับผูเขารับการ
อบรม ที่สําเร็จการอบรม ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ใน
ระดับสูง จํานวน 3 คน ศ.ดร.ธีระพนัธ เหลืองทองคํา คณบดี
คณะอักษรศาสตร เปนประธานมอบหนังสือสําคัญดงักลาว ณ 
สํานักคณบด ีวันที ่25 มกราคม 2548 

ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร จดัการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“จริยธรรมในวิชาชีพสารนิเทศ” รศ.ดร.ชุติมา สัจจานนัท และ 
รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ  เปนวทิยากร วันที ่28 มกราคม 2548 ณ 
หอง 707 อาคารบรมราชกุมาร ี

  
 ศูนยลาตินอเมริกาศึกษา สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควชิาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร รวมกับสถานเอกอัคร ราช ทูตอารเจนตินา 
ประจําประเทศไทย และโรงแรม Plaza Athenec จัดงานแสดงระบาํแทงโก โดยนักแสดงชาวอารเจนตินา สองทาน คือ Mr.martin 
Marchese และ Ms.Florencia Mare ณ.โรงละครอกัษรศาสตร อาคารอกัษรศาสตร 4 โดย ฯพณฯ  Carlos Faustino Garcia 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอารเจนตนิา และ ศ.ดร.ธีระพันธ เหลอืงทองคํา คณบดีคณะอกัษร-ศาสตร รวมกลาวเปดงาน 

                               
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการเสนอผลงานวิจัยของ
คณาจารย มีหัวของานวิจัยดังนี ้
- การวิจัยวรรณกรรมโพสตโคโลเนียล ที่มหาวิทยาลัย    
   Yale โดย ผศ.ดร.คารินา โชติรว ี 
- Thai Learners’ Knowledge of English Collocation    
   โดย ผศ.ปรีมา มัลลิกะมาส วันที ่2 กุมภาพันธ 2548 

คณะกรรมการดําเนินการ หอพระไตรปฎกนานาชาต ิคณะอกัษร
ศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายเรื่อง 
“ทํางานอยางมีความสุขตามหลักธรรม” โดย แมชีวิมตุติยา หลัง
จบการบรรยาย ชมวีดิทศันเกี่ยวกบัหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
ปดทายดวยการสวดมนตรวมกัน วนัที ่3 กุมภาพันธ 2548 ณ หอ
พระไตรปฎกนานาชาต ิ
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 ศูนยไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา จัดงานครบ รอบ 
10 ป ความรวมมอืกับมหาวิทยาลัยอินนสบรกู ประเทศ
ออสเตรีย วันที ่3 - 4 กุมภาพันธ 2548 ณ หอง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ  

โครงการอาศรมวจิัย คณะอักษรศาสตร จัดเสวนา เรื่อง 
“ภาพลักษณลกูสาวในบทละครโน” รศ.ดร.เสาวลักษณ สุริยะ
วงศไพศาล นําเสวนา วนัที ่10 กุมภาพันธ 2548         ณ หอง 708 
อาคารบรมราชกมุารี 

  
คณะผูตรวจสอบเพื่อตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ และ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  รศ.จมุพล รอดคําด ีหัวหนา
ผูตรวจสอบฯ  ศ.สพ.ญ.ปราณ ีตันติวนิช  รศ.ดร.รัชนา ศาสนติ
ยานนท  ผศ.ดร.พนัธศักดิ ์พลสารัมย       นางประไพพิศ มงคล
รัตน เขาตรวจคณะ วันที ่8 และ 10 กุมภาพนัธ 2548 ณ หอง
ประชุม 104 อาคารมหาวชิราวุธ 

คณะอักษรศาสตรเขารวมพิธีเปดงานกีฬาบุคคลกรครั้งที่ 27 11 
กุมภาพนัธ 2548 โดย ผศ. สุรศักดิ์  ศิริไพบูลยสินธ      รอง
คณบดีฝายบริหาร นําขบวนพาเหรด ชื่อ “ยูงทอง” เขาสนาม ซ่ึง
ขบวนพาเหรดไดรับรางวัลชมเชย ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

  
ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ใหการตอนรับ  
Professor Dr. Barbara B. Moran, School of Information and 
Library Science, the University of North Carolina at Chapel 
Hill เพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการกับ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร วันที ่15 กุมภาพันธ 2548 ณ หอง 706 
อาคารบรมราชกมุารี 

ฝายกิจการนิสิต จดัการแสดงนาฏศลิปและดนตรีไทย ประจําป
การศึกษา 2547 ภายใตโครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม วันที ่
14 กุมภาพันธ 2548 ณ บริเวณลานสี่เสาเทวาลัย คณะอักษร
ศาสตร ประกอบดวยการบรรเลงวงเครื่องสาย การแสดง
นาฏศิลป ฟอนศศธิรแจมฟาออกฟอนแพน ละครพันทางเรื่อง 
“พญาผานอง” ตอนรักสามเสา และปดทายดวยฟอนเงี้ยว  
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ภาควิชาภาษาอังกฤษ จดัการบรรยายพิเศษ เพื่อถายทอด
ประสบการณจากการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next 
Generation TOEFL: Teacher Professional Development 
Workshop” จัดโดยสถาบัน IIE ณ สถาบนัภาษาเอยูเอ  อ. สม
จิต จิรนันทิพร และ อ.โสมชา หอมหวล เขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติ การดังกลาว วันที ่17 กุมภาพันธ 2548 ณ หอง 707 
อาคารบรมราชกมุารี 

อาจารย Dr. Larry Smith ใหเกียรติเปนวทิยากรพิเศษบรรยายใน
หัวขอ English is an Asian Language ในรายวิชา English of the 
World ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาต ิวันที ่21 
กุมภาพนัธ 2548 ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมาร ี

  
สาขาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก ใหการ   ตอน รับ
คณาจารยและนักศึกษาจากมหาวทิยาลัยมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร (มหาวิทยาลัยแหงชาต ิฮานอย) จํานวน 18 คน 
วันที ่24 กุมภาพันธ 2548  

 ศูนยประวัตศิาสตรความสัมพันธไทยกับประเทศในเอเชีย 
ภาควิชาประวัตศิาสตร รวมกับสถาบัน วิจัยสังคม จัดสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “มุสลิมศึกษาในประเทศไทย: มุมมองทาง
ประวัตศิาสตร สังคม และวัฒนธรรม” ณ หองประชมุศูนย
สารนิเทศ วันที ่8 มีนาคม 2548 

  
 ศูนยคอมพิวเตอรคณะอักษรศาสตร จัดอบรมคอมพิวเตอร
ใหแกนิสิตอักษรศาสตร คร้ังที ่2 ปการศึกษา 2547 จัดอบรม
การใช โปรแกรมตาง ๆ ระหวางวนัที ่15 –30 มีนาคม 2548 ณ 
ศูนยคอมพวิเตอรคณะอักษรศาสตร 

สัมมนาคณาจารย “ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ของคณะอกัษรศาสตร : ขอมูลเพื่อการกําหนดนโยบาย
และพัฒนาคณะในอนาคต” วันที ่21 มีนาคม2548 ณ โรงแรม
อิมพีเรียลควีนสปารค 
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ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร จดัการบรรยายทางวิชาการเรื่อง 
“Preparing the Next Generation of Information Professionals” 
บรรยายโดย Professor Robert  D. Stueart, Ph.D. Dean and 
Professor Emeritus, Simmon Colledge, Boston วันที ่22 
มีนาคม 2548 ณ หอง 401 อาคารบรมราชกุมาร ี

คณะอักษรศาสตรจัดสัมมนาบุคลากร ประจําป 2548 เรื่อง “การ
นําระบบอีเล็กทรอนิกสเขามาชวยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานในคณะอกัษรศาสตร”  ในวันที ่31 มีนาคม – 1 เมษายน 
2548 ณ โรงแรมโกลเดนแซนโฮเต็ล อ. ชะอํา จ.เพชรบุรี 

  
รองศาสตราจารยปรารมภรัตน โชติกเสถียร มอบเครื่องดนตรี
ไทย ซออู 1 คัน ซอดวง 2 คัน ใหกับชมรมดนตรไีทย ฝาย
กิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร วนัอังคารที ่5 เมษายน 2548 ณ 
สํานักคณบด ีอาคารมหาวชิราวุธ 

คณะ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาํโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการของทุกหนวยงานในคณะอักษร
ศาสตร ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใชในการ
บริหารจัดการของหนวยงานตาง ๆ วันที ่8 เมษายน 2548 ณ หอง 
104 อาคารมหาวชิราวุธ  

  
บุคลากรสายสนับสนุน รวมกันจัดงานรดน้ําสงกรานต คณบด ี
คณะอักษรศาสตร ศ.ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา เมื่อวัน
พฤหัสบดทีี ่12 เมษายน พ.ศ.2547 ณ สํานักคณบด ีอาคารมหา
วชิราวุธ (ตึกอักษรศาสตร 2) 

ฝายวิชาการ จัดอบรม “การใชโปรแกรม Blackboard คร้ังที่ 2 จัด
ข้ึนเพื่อเพิ่มทกัษะการใชโปรแกรม Blackboard ใหกับคณาจารย
ผูรับเขาการอบรมในครั้งที่ 1 ใหมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรทานเดิม 
คุณสายฝน เตาแกว และคณะ จากสถาบนัวิทยาบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย วันที ่19 พฤษภาคม 2548 ณ หองศูนย
คอมพิวเตอร 
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คณะกรรมการดําเนินการจําหนายพสัดุ โดยรองคณบดีฝาย
บริหาร ผศ.สุรศักดิ์ ศิริไพบลูยสินธิ์  ดําเนินการจําหนายพัสดุ
เกาของคณะ โดยโอนเครื่องคอมพวิเตอรเกาจํานวน 10 เครื่อง
ให โรงเรียนบานหนองแหยง อ.แมจัน จ.เชียงราย คณะครู
โรงเรียนบานหนองแหยง รับมอบวันที ่20 พฤษภาคม 2548 
หองโถงอาคารมหาวชิราวุธ 

ฝายวิชาการคณะอักษรศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม ใหกับนิสิต
ใหมระดับปริญญาตรีประจําปการศกึษา 2548 ศ. ดร.ธีระพันธ 
เหลืองทองคํา คณบดีคณะอักษรศาสตร กลาวตอนรับ และเปด
การปฐมนิเทศ วนัที ่24 พฤษภาคม 2548 ณ หอง 503 อาคารบรม
ราชกุมาร ี

  
ฝายกิจการนิสิต จดัปฐมนิเทศผูปกครองนิสิตอักษรศาสตร ชั้น
ปที ่1 เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางผูปกครองนิสิต และ
คณาจารย ในการดูนิสิตในดานตาง ๆ ทั้งในดานวิชาการและ 
ดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย วนัที ่24 พฤษภาคม 2548 ณ 
หอง 503 อาคารบรมราชกุมาร ี

ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร จดัอบรมการทําเว็บชวยสอน 
สําหรับอาจารยคณะอกัษรศาสตร  อาจารยเนณุภา  สุภเวชย   
เปนวิทยากร วันที ่25 พฤษภาคม 2548 ณ หองปฏิบัตกิาร
ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร (หอง 203 ตึก อักษรศาสตร4) 

  
Mr. Shoji Kikuchi และ Mr. Hideyuki Kikuchi แหงบริษัท 
Thai Kikuwa Industry มอบเงิน 1 แสนบาทถวน เพื่อให
สาขาวิชาภาษาญีปุ่นใชในกิจกการการศึกษา โดยม ี
ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา คณบดีคณะอักษร
ศาสตร เปนผูรับมอบ วันที ่7 มิถุนายน 2548 ณ สํานักคณบดี  

ฝายกิจการนิสิตจดัเสวนา รองศาสตราจารย ดร.โสรีซ  โพธิแกว 
รองคณบดฝีายวิชาการคณะจิตวิทยา จุฬาฯ นําเสวนา เพื่อให
อาจารยมีแนวทางเดียวกันในการใหคํา ปรึกษาแกนิสิตตามหลัก
จิตวิทยา วันที ่1 มิถุนายน 2548  ณ หอง 707 อาคารบรมราช
กุมารี 
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ฝายกิจการนิสิต จดัปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑติศึกษา คณะ
อักษรศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 ศ. ดร.ธีระพนัธ เหลือง
ทองคํา คณบดีคณะอักษรศาสตร กลาวตอนรับและแสดงความ
ยินดีกับนิสิตใหม วันที ่10 มิถุนายน 2548 ณ หอง 302 อาคาร
บรมราชกุมารี           

งานบริการวชิาการ โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ มอบหนังสือสําคัญใหแกผูผานการอบรมที่จบ 
หลักสูตรภาษาไทยขั้นสูง ระดับ 3 จํานวน 6 คน  
ผศ.ม.ร.ว.กองกาญจน ตะเวทีกุล ประธานโครงการ 
เปนผูมอบหนังสือสําคัญ วันที ่8 มิถุนายน 2548  

  
Prof. William Foley ภาควิชาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยซิดนีย 
ประเทศออสเตรเลียเขาพบรองคณบดีฝายวิรัชกิจ รศ.ดร.พจ ี
ยุวชิต เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยซิดนียตอไป วันที ่14 มิถุนายน 
2548 ณ หองประชุมสํานักคณบด ี

ภาควิชาประวัตศิาสตร จัดสัมมนาบณัฑิตศกึษา เรื่อง “จากเกจิ
ทองถิน่สูเกจิภูมิภาค : พระเครื่องกบัอาชญากรรมและความ
รุนแรงในสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง”  รศ.ฉลอง สุ
นทราวาณิชย เปนผูบรรยาย วันที ่13 มิถุนายน 2548 ณ หอง 708 
อาคารบรมราชกมุารี 

  
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ เชิญวทิยากรจากภายนอก คุณวิ
นทร เลียววาริณ และ คุณปราบดา หยุน มาบรรยายพเิศษใน
รายวิชา 2210260 วรรณคดีทศันา วนัที ่22 มิถุนายน 2548 ณ 
หอง 503 อาคารบรมราชกุมาร ี

ผูบริหารคณะอักษรศาสตรพบคณาจารยชาวตางประเทศเพือ่เปน
การพบปะสังสันทน เสริมสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร 
อาจารยชาวไทยกบัชาวตางประเทศ ทั้งยังเปนการสรางขวัญ
กําลังใจแกชาวตางประเทศ ในการทํางาน ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยดวย วันที ่22 มิถุนายน 2548 ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมาร ี
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ฝายกิจการนิสิตคณะอกัษรศาสตร จัดพิธีไหวครู ประจําป
การศึกษา 2547 เพื่อใหนิสิตแสดงกตัญูกตเวทิตา และเปนสิริ
มงคลแกนิสิตในโอกาสเริ่มปการศึกษาใหม ศ.ดร.ธีระพันธ 
เหลืองทองคํา คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนประธานในพิธี 
วันที ่23 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ หอง 103 อาคารอักษรศาสตร 4 

ชมรมวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ จัด
เสวนาวรรณคดี หัวขอ “จาก ฟูโกต สูวรรณกรรมศึกษา : แนวคิด
สกุลนวประวัตศิาสตร” (New Historicism) ผศ. นพพร ประชา
กุล นําเสวนา วนัที ่27 มิถุนายน 2548 ณ หอง 401 อาคารบรม
ราชกุมาร ี

  
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดการบรรยายการเขียนรายงานแกนิสิต
เอกอังกฤษ เพื่อใหนิสิตตระหนักถงึจรรยาบรรณของการเขียน
รายงานเปนภาษาอังกฤษ โดยเนนความคิดสราง สรรค การอาง
ขอมูลที่สืบคนไดอยางถูกตอง วันที ่27 มิถุนายน 2548 ณ หอง 
707 อาคารบรมราชกุมาร ี

ชมรมภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร จัดพิธีไหวครูภาควิชา
ภาษาไทยประจําปการศกึษา 2548 นิสิตภาควิชาภาษาไทยระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตแลก เปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัยปกกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี 
วันที ่30 มิถุนายน 2548ณ หอง 210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ  

  
ศูนยวรรณคดศีึกษา คณะอักษรศาสตร รวมกับ สมาคมภาษา
และหนังสือแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ และ
โรงแรมโอเรียนเต็ล จัดเวทีเสวนา "ภาพรวมเรื่องส้ันไทย 2548" 
มีคณะกรรมการคดัเลือกวรรณกรรมรางวัลซีไรต รวมสนทนา 
และพบนักเขียนทีผ่ลงานเขารอบซีไรต 2548 วันศุกรที ่8 
กรกฎาคม 2548 ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ จดัเสวนาทางวิชาการ โดยอาจารยผูเขียน
บทความลงในวารสาร Thoughts 2005 เพื่อแนะนําวารสาร 
อาจารยโทนี่ โอ นีลถ ผศ.ดร. พรนภิส ดาราสวาง อาจารยเกรซ 
วัง อาจารยสุนิดา ศิวปฐมชัย และ ผศ.ดร.    ปรีมา มัลลิกะมาส 
รวมเสวนา วันที ่13 กรกฎาคม 2548 ณ หอง 707 อาคารบรมราช
กุมารี 
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ฝายวิชาการคณะอักษรศาสตร จัดสัมมนา “การพัฒนาการเรียน
การสอนของ คณะอักษรศาสตร”  รศ.ดร.วีระศกัดิ ์อดุมกิจเดชา 
รองอธิการบดี กลาวเปดการสัมมนา และบรรยายเรื่อง “แนว
ทางการบริหารวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  วันที ่28 
กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมเอเชีย 

นิสิตรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธดษุฎีบัณฑิต ภาควชิาภาษาไทย 
จัดการบรรยายเรื่อง “วีรบุรุษทางวฒันธรรมในอุษาคเนย” รศ. 
ปราณี วงษเทศ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัย ศิลปากร เปน
ผูบรรยาย วันที ่27 กรกฎาคม 2548 ณ หอง 708 อาคารบรมราช
กุมารี 

  
ชมรมภาษาจีน และคณาจารยสาขาวิชาภาษาจนี จัดกจิกรรม 
“เกี๊ยว...เกี่ยวนอง”  เพื่อใหสมาชิกชมรมภาษาจีนมีโอกาส
พบปะสังสรรคกัน มีทั้งนิสิตในสาขาวิชาภาษาจนี และ
นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยปกกิ่ง การสาธิตวิธีหอเกี๊ยวโดย 
รศ.จางชิ่งซวี ่และอาจารย ชวิฮุยฟาง วันที ่4 สิงหาคม 2548 
หนาอาคารอักษรศาสตร 4  

ฝายกิจการนิสิต รวมกับ ฝายวิรัชกิจ คณะอกัษรศาสตร จัดการ
บรรยายโดยผูแทนของ EU (European Union) ซ่ึงเปน
ผูสนับสนุนทุน ERASMUS MUNDUS ที่ใหกับนิสิตที่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิตทุกสาขา เพื่อไปศกึษาตอใน
ประเทศสมาชิก EU มีคณาจารยและนิสิตจากคณะตาง ๆ วันที ่5 
สิงหาคม 2548 ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

  
อาจารย และนักศกึษามหาวทิยาลัย Yunnan Normal University 
Business School จํานวน 22 คน เดินทางมาศึกษาดูงาน และ
เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ระหวางวันที ่14 กรกฎาคม ถึง 
13 สิงหาคม 2548 ในวันพุธที ่10 สิงหาคม 2548 ไดเดินทางมา
เย่ียมชมคณะอักษรศาสตร และดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาภาษา จีน ตอนรับ ณ หอง 708 อาคารบรมราช
กุมารี 

โครงการเผยแพรผลงานวชิาการคณะอกัษรศาสตร จัดเสวนา
หนังสือชุดภาษาไทย ที่ไดรับการสนับสนุนจดัพิมพโดย
โครงการเผยแพรผลงานวชิาการศนูยคติชนวิทยา และศนูยภาษา
และวรรณคดีไทย คณะอกัษรศาสตร จํานวน 4 รายการ วันที ่16 
สิงหาคม 2548 ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
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โครงการ ASEAN-EU LEMLIFE และโครงการทิเบต
ตะวันออก คณะอกัษรศาสตร รวมกบักลุมสนทนาพุทธศาสตร
และศาสนา มูลนธิิพันดารา และ Metanexus Institute จัด
ประชุมวชิาการเรือ่ง "ความฝนกบัจติวิญญาณ: การสนทนา
ระหวางศาสนากบัวิทยาศาสตร" วนัที ่19 - 20 สิงหาคม 2548 
ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

เนื่องในโอกาสวนัคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวสมเด็จพระปยมหาราช ไดเวียนมาอีก
คร้ังหนึ่ง ภาควิชาภาษาไทย และศูนยไทยศึกษา คณะอักษร
ศาสตร รวมกันจดัพิธีถวายสักการะขึ้น เพือ่แสดงกตัญู
กตเวทิตา ดวยสํานึกในพระมหากรณุาธิคุณที่ทรงมีตอ
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย วันอังคารที ่20 กันยายน 2548 ณ หอง
โถงกลาง อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

  
เนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติ ใหเกียรติมาบรรยาย
พิเศษ ในรายวิชาการใชภาษา เรื่องการเขียนสรางสรรค ณ หอง 
503 อาคารบรมราชกุมารี ในวนัจันทรที ่22 สิงหาคม พ.ศ. 
2548 

ฝายวิจัย คณะอักษรศาสตร รวมกบั โครงการ เวทีวจิัย
มนุษยศาสตรไทย จัดสัมมนา “การตีความในงานวิจยัทาง
มนุษยศาสตร” วิทยากรผูทรงคุณวฒุิจาก 4 สาขาวิชาใน
มนุษยศาสตร ไดแก ประวัตศิาสตร ปรัชญา วรรณกรรม วันที ่23 
สิงหาคม 2548 ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

  
อาศรมวิจัย คร้ังที ่7/2548 ขอเชิญฟงเสวนาเรื่อง "การสราง 
สรรคนาฏศิลปสมัยใหมจากทารําและดนตรีโบราณของไทย
และกัมพูชา" รศ.พรรัตน ดาํรุง นําเสวนา วันที ่25 สิงหาคม 
2548 หอง 708 อาคารบรมราชกุมาร ี

คณะอักษรศาสตร จัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อเปนเกียรติ แด
เกษียณอายุราชาการ รศ.ดร.แพรวโพยม บุญยะผลึก                 
รศ. รัตนาภรณ ธรานุรักษ รศ.ศรสีะอาด ตั้งประเสริฐ วันที ่29 
กันยายน 2548 ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
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คณะกรรมการผูจัดทํารายงานประจําป  2548 
 
1. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ   ประธานกรรมการ 
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  ปทมะศังข) 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา  ราโท  กรรมการ 
3.  อาจารย ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข   กรรมการ 
4.  อาจารย ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ   กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวพรลภัส  ยวงงาม    ผูชวยเลขานุการ 

 

 
 

127
127




	ปก
	คำนำ
	สารบัญ
	ส่วนที่ 1 บทนำ
	วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
	ประวัติคณะอักษรศาสตร์
	คณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์
	โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะอักษรศาสตร์
	นโยบายการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2548

	ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
	บุคลากร
	นิสิต
	งบประมาณ

	ส่วนที่ 3 ภารกิจด้านพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน
	ส่วนที่ 4 ภารกิจด้านพัฒนาการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
	ส่วนที่ 5 ภารกิจด้านพัฒนานิสิต
	ส่วนที่ 6 ภารกิจด้านบริการวิชาการ
	ส่วนที่ 7 ภารกิจด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
	ส่วนที่ 8 ภารกิจด้านการพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ
	ส่วนที่ 9 ภารกิจด้านการประกันคุณภาพ
	ส่วนที่ 10 ความภูมิใจในรอบปี 2548
	ส่วนที่ 11 ภาพกิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ ปี 2548


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     108
     431
     242
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 44; only odd numbered pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 506.35, 791.80 Width 37.30 Height 18.65 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Odd
         1
         SubDoc
         44
              

       CurrentAVDoc
          

     506.3519 791.7951 37.295 18.6475 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     128
     42
     22
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 44; only even numbered pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 51.64, 790.36 Width 61.68 Height 18.65 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Even
         1
         SubDoc
         44
              

       CurrentAVDoc
          

     51.6393 790.3607 61.6803 18.6475 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     128
     43
     22
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 66 to page 128; only even numbered pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 61.68, 791.80 Width 31.56 Height 11.48 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 58.81, 788.93 Width 55.94 Height 20.08 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Even
         66
         SubDoc
         128
              

       CurrentAVDoc
          

     61.6803 791.7951 31.5573 11.4754 58.8114 788.9263 55.9426 20.082 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     65
     128
     127
     32
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 66 to page 128; only odd numbered pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 489.14, 794.66 Width 38.73 Height 11.48 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 486.27, 791.80 Width 53.07 Height 21.52 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Odd
         66
         SubDoc
         128
              

       CurrentAVDoc
          

     489.1389 794.664 38.7294 11.4754 486.27 791.7951 53.0737 21.5164 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     65
     128
     126
     31
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 8.0 point
     Origin: top right
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 56.69 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     
     TR
     
     1
     TR
     1
     0
     397
     105
     1
     8.0000
            
                
         Odd
         128
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     56.6929
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     128
     126
     64
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: current page
      

        
     1
     352
     231
            
                
         16
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     128
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     352
     231
            
                
         16
         AllDoc
         16
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     128
     127
     128
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 8.0 point
     Origin: top right
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 56.69 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     
     TR
     
     1
     TR
     1
     0
     397
     105
     1
     8.0000
            
                
         Odd
         128
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     56.6929
     56.6929
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     128
     126
     64
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 2 to page 128; only even numbered pages
     Font: Times-Roman 8.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 56.69 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     
     TL
     
     2
     TR
     1
     0
     397
     105
    
     1
     8.0000
            
                
         Even
         127
         2
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     56.6929
     56.6929
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     128
     127
     64
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



	Button46: 
	Button47: 
	Button48: 
	Button49: 
	Button50: 
	Button51: 
	Button52: 
	Button53: 
	Button54: 
	Button55: 
	Button56: 
	Button57: 
	Button58: 
	Button59: 
	Button60: 
	Button61: 
	Button62: 
	Button63: 
	Button64: 
	Button65: 
	Button66: 
	Button67: 
	Button68: 
	Button69: 
	Button70: 
	Button71: 
	Button72: 
	Button73: 
	Button74: 
	Button75: 
	Button76: 
	Button77: 
	Button78: 
	Button79: 
	Button80: 
	Button81: 
	Button82: 
	Button83: 
	Button84: 
	Button85: 
	Button86: 
	Button87: 
	Button88: 
	Button89: 
	Button90: 
	Button91: 
	Button92: 
	Button93: 
	Button94: 
	Button95: 
	Button96: 
	Button97: 
	Button98: 
	Button99: 
	Button100: 
	Button101: 
	Button102: 
	Button103: 
	Button104: 
	Button105: 
	Button106: 
	Button107: 
	Button108: 
	Button110: 
	Button111: 
	Button112: 
	Button113: 
	Button114: 
	Button115: 
	Button116: 
	Button117: 
	Button118: 
	Button119: 
	Button120: 
	Button121: 
	Button122: 
	Button123: 
	Button124: 
	Button125: 
	Button126: 
	Button127: 
	Button128: 
	Button129: 
	Button130: 
	Button131: 
	Button132: 
	Button133: 
	Button134: 
	Button135: 
	Button136: 
	Button137: 
	Button138: 
	Button139: 
	Button140: 
	Button141: 
	Button142: 
	Button143: 
	Button144: 
	Button145: 
	Button146: 
	Button147: 
	Button148: 
	Button149: 
	Button150: 
	Button151: 
	Button152: 
	Button153: 
	Button154: 
	Button155: 
	Button156: 
	Button157: 
	Button158: 
	Button159: 
	Button160: 
	Button161: 
	Button162: 
	Button163: 
	Button164: 
	Button165: 
	Button166: 
	Button167: 
	Button168: 
	Button169: 
	Button170: 
	Button171: 
	Button1: 


