0

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประกันคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2556
(ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

1

2

คำนำ
ในช่ วงปี งบประมาณ 2556 นี้ มีเหตุการณ์ กิ จกรรมสาคัญหลายกิ จกรรมด้วยกัน เหตุการณ์
สาคัญเหตุการณ์หนึ่ ง คือ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เป็ นวันครบรอบ 96 ปี คณะอักษรศาสตร์ คณะฯได้
จัดการบาเพ็ญกุ ศลเพื่อเป็ นสิ ริมงคล และอุ ทิศแด่ ปาจาริ ยาจารย์ และมีนิทรรศการ “๙๖ ปี คณะอักษรศาสตร์
๒๔๖๐-๒๕๕๖” แสดงถึงประวัติพฒั นาการของคณะฯ จนถึงปี นี้ รายงานประจาปี ฉบับนี้ ซึ่ งได้รวบรวม
ข้อมูลทุกด้านของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งเรื่ องตัวชี้ วดั ในระบบประกันคุณภาพโดยตรง และข้อมูลด้านอื่นๆ
อันเป็ นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคณะฯ ข้อมูลที่รวบรวมได้แสดงว่า คณะอักษรศาสตร์ กา้ วหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจานวนมาก คณาจารย์มีคุณภาพสู ง เข้าร่ วมประชุมวิชาการ/เสนอ
ผลงานวิช าการ ทั้ง ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ให้บ ริ ก ารวิช าการทั้ง ในรู ป แบบกรรมการวิช าการ
กรรมการวิชาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริ การวิชาการต่างๆ ที่ศูนย์บริ การวิชาการ ศูนย์การ
แปลและการล่ามเฉลิ มพระเกี ยรติ และโครงการบริ การวิชาการที่ภาควิชาต่างๆจัดเป็ นจานวนมาก แสดง
“การเป็ นที่พ่ ึงของสังคมทางวิชาการ” อย่างมัน่ คงตลอดมา
รายงานฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยบุคลากรทุกฝ่ ายในคณะอักษรศาสตร์ และคณะผูจ้ ดั ทาร่ วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบข้อมูล คณะผูจ้ ดั ทาได้ทุ่มเทเวลาเป็ นอย่างมากตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่ง
เรี ย บเรี ย ง ประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล หวัง เป็ นอย่า งยิ่ ง ว่า รายงานประจ าปี ฉบับ นี้ จะท าให้เ ห็ น
สถานภาพ และคุ ณ ภาพที่ ก้า วหน้า ของคณะอักษรศาสตร์ ใ นภารกิ จต่ างๆ ขอขอบคุ ณบุค ลากรทุก ฝ่ ายที่
ร่ วมกันทารายงานประจาปี อันเป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ และวิชาการด้านนี้ ให้สืบเนื่อง
เป็ นหลักของบ้านเมืองสื บไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหำร
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2556 เป็ นจานวนมาก เมื่อเทียบ
กับจานวนอาจารย์ จานวน 190 คน และนิสิตปัจจุบนั จานวน 2,063 คน มีรายละเอียด ดังนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 33)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 6 คน
ระดับชาติ
4 คน
ระดับนานาชาติ 2 คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 386 รายการ
ระดับชาติ
353 รายการ
ระดับนานาชาติ 33 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 130 รายการ
ระดับชาติ
22 รายการ
ระดับนานาชาติ 108 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ 23 คน รวม 33 รายการ
ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 72)
 นิสิตได้รับรางวัล
71 รายการ
นิสิตปัจจุบนั
57 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
นิสิตปัจจุบนั
10 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
10 รายการ
ศิษย์เก่า
8 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
8 รายการ
ศิษย์เก่า
3 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
3 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จานวน 47 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จานวน 3 คน ได้สาเร็ จ
การศึกษาไป 5 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 6 - รุ่ นที่ 9 มีจานวนทั้งหมด 20 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2556
(ภาคปลาย 2555-ภาคต้น 2556)
ระดับปริ ญญาโท
38 คน จานวน
42 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
9 คน จานวน
9 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 90)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 17 ครั้ง
ระดับชาติ
9 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
56 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บาเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 337 กิจกรรม

ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 132)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จานวน 31 บทความ ได้รับการอ้างอิง 46 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2556 จานวน 64 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จานวน 33 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 22 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 9 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 145)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ รวม 70 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวนรวม 8,739 คน*
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ รวม 73โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวนรวม 37,185 คน
*ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงาน
แปล จานวน 2,179 งาน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 157)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสัญญาความร่ วมมือระดับคณะ 16 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 25 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 45 คน
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จากผลการดาเนิ นงานต่างๆข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลงานและคุณภาพของคณะฯ ซึ่ งใน
ปี งบประมาณ 2556 นี้ มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และสมศ. โดยเป็ นการตรวจ
ประเมินตามรอบปี การศึกษา 2555
สาหรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. คณะอักษรศาสตร์ ดาเนินการในทุกด้านได้ใน
ระดับดีและดีมาก และมีผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบในระดับดี มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนินงานที่ผา่ นมา จะเห็นได้วา่ มีพฒั นาการที่ดีข้ ึน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
องค์ประกอบ

ผลการตรวจ
ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 52 ปี การศึกษา 53
องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
ยังไม่ ได้ คุณภาพ
ดี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ดี
ดี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดีมาก
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
ดีมาก
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
ดีมาก
พอใช้
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ดีมาก
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
ดี
ดี
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ดีมาก
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
ดีมาก
ดี
คุณภาพ
ดีมาก
ดี
สรุปรวมทุกตัวชี้วดั /องค์ ประกอบ

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

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 55
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ดี

ดีมาก

สาหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา มีผลการดาเนิ นงานในทุกด้านอยูใ่ นระดับดี และดีมากเช่นกัน และมีผลการดาเนินงานเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับดีมาก
ตัวบ่ งชี้คุณภาพ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ด้านงานการบริ การวิชาการแก่สงั คม
ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริ หารและพัฒนาสถาบัน
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม
เฉลีย่

คะแนนหลังการตรวจประเมิน
ปี การศึกษา 54
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คะแนนหลังการตรวจประเมิน
ปี การศึกษา 55
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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1.1 ประวัติ และโครงสร้ำงหน่วยงำน
จากคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาเป็ นคณะอักษรศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราช
ดาเนิ นมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (ตึกอักษรศาสตร์ 1 เดิมหรื ออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปั จจุบนั ) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459
ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มสถาปนาโรงเรี ยนข้า ราชการพลเรื อนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 1 ปี ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาท
นเรนทร ซึ่ งเป็ นอธิ การบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองค์แรกได้ทรงตั้งคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ข้ ึนซึ่ งเป็ นหนึ่งในสี่ คณะที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น อีกสามคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจ้าพูนศรี เกษม เกษมศรี ทรงเป็ นคณบดีของคณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์องค์แรก ระหว่าง พ.ศ. 2461-2468
เมื่อแรกก่อตั้ง คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มุ่งสอนวิชาเตรี ยมแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ วิชาที่จดั
สอนมี เคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้เปิ ด
สอนวิชาอักษรศาสตร์ หลักสู ตรสามปี ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยม
อักษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปี แรกวิชาที่สอนเป็ นวิชาอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิ ตศาสตร์ ในภายหลังได้เพิ่ม
ภาษาเยอรมันขึ้นอีกวิชาหนึ่ ง หลังจากนั้นจึงเรี ยนวิชาครู อีกหนึ่ งปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรครู มธั ยมอัก ษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่ นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นี้ ได้เปิ ดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลักสู ตรสามปี โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสองปี แรกและวิชาครู ในปี ที่ 3 ทานองเดียวกัน
กับวิชาอักษรศาสตร์ ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยมเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกจากกันเป็ น
สองคณะ คือ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ แบ่งออกเป็ นแผนกอักษรศาสตร์
และแผนกฝึ กหัดครู แต่ในปี เดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้กลับยุบรวมเป็ นคณะ
เดียวกันอีกและแบ่งงานออกเป็ น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิ สิ กส์
แผนกชี ววิทยา แผนกคณิ ตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษาปั จจุบนั แผนก
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และแผนกฝึ กหัดครู
ในด้านการสอน มีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอนถึงขั้นปริ ญญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุ่ นแรกที่สาเร็ จการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2478 มีจานวน 33 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปิ ดสอนในขั้นปริ ญญามหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุ่ นแรกในปี พ.ศ. 2487 จานวน 2 คน
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ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการแยกคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็ นคณะอักษรศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกันอีกครั้งหนึ่ ง แต่ยงั มีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริ หารงานร่ วมกันต่อมาในปี
พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ เพื่อเปิ ดการสอนในขั้น
ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิตขึ้น ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาครุ ศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ ได้แยกการบริ หารเป็ นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ได้จดั ตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ งในคณะอักษร
ศาสตร์ และ ครุ ศาสตร์
พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุ ศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2504 มีการจัดแบ่งแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์ ใหม่ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาขึ้น รวมทั้ง
จัดตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปี เดียวกันนี้ เอง ได้แยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ ออกมาเป็ น
แผนกวิชาหนึ่งต่างหากด้วย
ในปี พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตร์ เปิ ดสอนระดับปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นครั้งแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผจู ้ บการศึกษาคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2521
ปี พ.ศ. 2520 จัดตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนจากคาว่า “แผนกวิชา” เป็ น
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) คณะอักษรศาสตร์ได้ผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแล้ว 77 รุ่ น มีหลักสู ตร
อักษรศาสตรบัณฑิตประกอบด้วยสาขาวิชาเอก 14 สาขา วิชาโท 26 สาขา และมีหลักสู ตรนานาชาติ 1
หลักสู ตร สาหรับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต 16 หลักสู ตร และระดับดุษฎี
บัณฑิต 8 หลักสู ตร ในจานวนนี้ มีหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษอยู่ 2 หลักสู ตร และ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาฝรั่งเศส 1 หลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบร่ วมกับคณะและ
สถาบันอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับมหาบัณฑิต 6 หลักสู ตรและในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
หลักสู ตร

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

ภาควิชา

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

งานวิรัชกิจ

งานกิจการนิสิต

ฝ่ ายวิชาการ
งานทะเบียน

งานวิจยั

งานบริ การการศึกษา

-กรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ

-กรรมการบริ หารคณะ

งานบริ หารและธุรการ
-หน่วยงานสารบรรณ
-หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
-หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

งานประกันคุณภาพ

งานเลขานุการ

งานนโยบายและแผน

งานคลังและพัสดุ
-หน่วยการเงิน
-หน่วยบัญชี
-หน่วยพัสดุ

ฝ่ ายบริ หาร

คณบดี

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

ศูนย์วิจยั

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

ศูนย์เพื่อพัฒนาวิชาการแผน

4

โครงสร้างคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ตาม พ.ร.บ. จุฬาฯ 2551
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1.2 รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรคณะอักษรศำสตร์
คณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์

รองคณบดี

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

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ฝ่ ายวิจยั

ผศ.ดร. ชมนาด ศีติสาร
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์
ฝ่ ายกิจการนิสิต

ผศ.สุนิจ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์
ฝ่ ายวิชาการ

รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ฝ่ ายวิรัชกิจ

อ.เนณุภา สุภเวชย์
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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หัวหน้ าภาควิชา

อ.ดร.เทพี จรัสจรุ งเกียรติ
ภาษาไทย

ผศ.ปทมา อัตนโถ
ภาษาอังกฤษ

ผศ.สุวมิ ล รุ่ งเจริ ญ
ประวัตศิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์
ภูมศิ าสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี บริ สุทธิ์สกุล
บรรณารักษศาสตร์

อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
ศิลปการละคร

อ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจนั ทร์
ปรัชญา

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
วรรณคดีเปรียบเทียบ

รศ.ดร.สิ ริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล
ภาษาตะวันออก

ผศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ภาษาตะวันตก
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1.3 วิสยั ทัศน์/พันธกิจ/ภำรกิจหลักของหน่วยงำน
วิสัยทัศน์
คณะอักษรศาสตร์ จะดารงความเป็ นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและพัฒนาสู่ ระดับนานาชาติ

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตร์ เป็ นผูน้ าในการสร้างและถ่ายทอดความรู ้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

พันธกิจ
คณะอักษรศาสตร์ เป็ นสถาบันวิชาการขั้นสู งที่มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ องค์ความรู ้ทางมนุษยศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของสังคมทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และเป็ นกลไกสร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิ ตทุกระดับที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถเป็ นผูน้ าสังคมได้ มีโลก
ทัศน์กว้าง สามารถประยุกต์ความรู ้และปรับตนให้เข้ากับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
2) สร้างองค์ความรู ้และผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
3) ให้บริ การทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กรในสังคม
4) สื บสานและทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

15

1.4 ระบบคุณภำพของคณะอักษรศำสตร์
ตลอดระยะเวลา 97 ปี ที่ได้ดาเนินการมา คณะอักษรศาสตร์ ได้ให้ความสาคัญแก่คุณภาพของอาจารย์
นิสิต การจัดการเรี ยนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคมเป็ นอย่างยิง่ เมื่อสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 576 เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตร์ ก็ได้ดาเนินการตามระบบที่กาหนดขึ้น
ในขณะนั้นในด้านต่าง ๆ หลายด้าน และได้ใช้มาตรฐานประกันคุณภาพสาหรับหน่วยงานด้านการเรี ยนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็ นมาตรฐานสาหรับดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ ตาม
มติคณะกรรมการอานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29
สิ งหาคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา ซึ่ งต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1 84.2 84.3 และ 84.4 เข้าด้วยกันจนเหลือระบบเพียงหนึ่ งเดียว
ในชื่ อระบบประกันคุ ณภาพ มาตรฐาน CU-QA 84 ประกอบด้วยตัวชี้ วดั คุณภาพ และตัวชี้ วดั ความเสี่ ยงทั้ง
กระบวนการหลัก (หลัก สู ต ร-การเรี ย นการสอน กระบวนการวิจ ัย การให้บริ ก ารและสนับ สนุ น ) และ
กระบวนการสนับสนุ น (การบริ หารจัดการหน่วยงาน การบริ หารข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ การบริ หาร
สิ นทรัพย์และกายภาพ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม
การป้ องกัน และการรับมือ) คณะอักษรศาสตร์ ได้จดั เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน และดาเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุ่ มตรวจตัวชี้วดั ปี ละ 2 ด้านตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในปี 2551 ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษานา
ตัวชี้ วดั และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พฒั นาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็ นต้นไป จึงถือว่าระบบดังกล่าวเป็ นมาตรฐานสาหรับการ
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ ดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
เป็ นต้นมา คณะอักษรศาสตร์ ยงั ได้ดาเนิ นการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดับ อุ ดมศึ ก ษา (พ.ศ.2554-2558) ของสานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึ ก ษา
(สมศ.) อีกด้วย
จนกระทัง่ ในปี งบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของระบบประกันคุณภาพ CUQA อีกครั้ง โดยยุบรวมตัวชี้ วดั ด้านต่างๆ และบูรณาการระบบดังกล่าวกับระบบประกันคุณภาพของ สกอ.
และ สมศ. โดยให้จดั เก็บและรายงานข้อมูลคุณภาพไปพร้อมๆกับการดาเนินการประกันคุณภาพทั้งสอง
ปั จจุบนั คณะอักษรศาสตร์ จึงดาเนิ นการประกันคุณภาพด้วยกัน 3 ระบบคือ ระบบของจุฬากลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของสานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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1.5 ทรัพยำกร
งบประมำณ
แหล่ งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจาปี งบประมาณ 2556
งบประมาณเงินรายได้
85,000,000 ล้านบาท
งบประมาณเงินแผ่นดิน
29,356,040 ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
114,356,040 ล้านบาท

29,356,040

85,000,000

บุคลำกร
จานวนเจ้ าหน้ าทีส่ นับสนุน
ประเภท
ลาดับที่
1 ข้าราชการสายสนับสนุน
2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3 พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ
4 ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
รวม

จานวน
1
73
32
8
114

17

พนักงานวิสามัญ

12
13

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

11

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

พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่ วยงาน

ข้าราชการ สาย ก.

จานวนอาจารย์ ปี งบประมาณ 2556 จาแนกตามภาควิชา/ตาแหน่ งวิชาการ/วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

รวม

7
4
1
1
1
1
1
3
0
0

9
18
7
6
17
5
5
3
7
4

4
8
15
4
11
5
3
3
0
3

0
2
11
0
6
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

20
33
34
11
36
11
9
9
7
7

2
0
0
0
1
1
0
0
0
1

2
5
3
3
3
3
0
2
1
2

3
9
11
3
6
1
3
2
2
2

13
19
20
5
26
6
6
5
4
2

20
33
34
11
36
11
9
9
7
7

16
21
10
8
20
8
4
1
3
6

4
11
18
3
14
3
5
8
4
0

0
1
6
0
2
0
0
0
0
1

20
33
34
11
36
11
9
9
7
7

0

6

4

0

0

10

0

2

5

3

10

9

1

0

10

1
0
20

1
1
89

0
0
60

0
0
19

0
0
2

2
1
190

0
0
5

0
0
26

0
0
47

2
1
112

2
1
190

0
1
107

2
0
73

0
0
10

2
1
190

ตาแหน่ งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ศ. รศ. ผศ. อ.

รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลจานวนอาจารย์ตามตารางนี้ ไม่รวม นายเบร็ ท แอนดรู ว ์ ฟาร์เมอร์ , นายอัลเบิร์ต บอกซอเรอ และ
นายโลเวลล ดี สการ์ เนื่องจากเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวเหมาจ่าย
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สำรนิเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ได้จดั หาหนังสื อ วารสาร สื่ อโสต
ทัศน์ และ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามการคัดเลือกของคณาจารย์ประจาภาคและหลักสู ตร รวมทั้งรับบริ จาคและ
ได้จดั ระบบ ทารายการพร้อมให้บริ การ ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ ปี งบประมาณ 2555 และ 2556
ประเภท

หน่ วย

หนังสื อ
วิทยานิพนธ์/
รายงานการวิจยั
วารสาร
วีดิทศั น์
เทปบันทึกเสี ยง
ซีดีรอม
ดีวดี ี/วีซีดี
สไลด์
เครื่ องแต่งกาย /
ผ้าทอมือ
เกมฝึ กสมอง

เล่ม
เล่ม

ทรัพยากรทีจ่ ัดซื้อ ทรัพยากรทีไ่ ด้ รับบริจาค ทรัพยากรทีม่ ีท้งั หมด
2555
2555
2555
2556
2556
2556
2,307
6,400
2,465
10,800 214,770 228,035
52
5,431
195
5,626

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

57
23
9
-

63
56
15
-

184
1
82
60
-

161
42
57
-

241
2,771
804
1,234
584
11
325

224
2,771
804
1, 332
656
11
325

เกม

2

1

-

-

7

8

หมายเหตุ ได้ จัดแยกหนังสื อเกีย่ วกับภาษาและวรรณกรรมอาเซียนเป็ น Collection พิเศษ จานวน 507 เล่ม
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ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั ซื้อในปี งบประมาณ 2556 แยกตามสาขาวิชา (Subject)
สาขาวิชา
หนังสื อ
วารสาร
ซีดีรอม
(เล่ม)
(ชื่อเรื่ อง)
(ชื่อเรื่ อง)
การละคร
ความรู ้ทวั่ ไป
บรรณารักษศาสตร์
ปรัชญา
ประวัติศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี
ภาษาและวรรณคดีจีน
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีทิเบต
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณคดีพม่า
ภาษาและวรรณคดีมาเลย์
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
ภาษาและวรรณคดีรัสเซี ย
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
ภาษาและวรรณคดีสเปน
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน
ภาษาศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศาสนา
ศิลปะและดนตรี
สังคมศาสตร์

รวม

48
23
33
41
334
14
79
103

27
1
6
2

4

476
13
19
122
47
60
28
46
24
58
410
3
47
154
42
15
23
3
200

3

2,465

63

3

ดีวดี ี/วีซีดี
(ชื่อเรื่ อง)

1

1

e-book 19
1
2
5

2

3

1

3

3

4

4
2
6
6

3

7
5
4
1
1

1

1

56

15

2
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1.6 ผลผลิต
หลักสูตร
จานวนหลักสู ตรและรายชื่อหลักสู ตรที่เปิ ดสอนภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2555 และภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2556
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย
1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1.4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1.5 สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
1.6 สาขาวิชาปรัชญา
1.7 สาขาศิลปการละคร
1.8 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
1.9 สาขาวิชาภาษาจีน
1.10 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1.11 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1.12 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1.13 สาขาวิชาภาษาสเปน
1.14 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2551
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
4. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
5. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549)
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7. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
9. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545)
10. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
11. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548)
12. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549)
13. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
14. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
15. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสู ตรนานาชาติ
16. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
4. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
5. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2551)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2546)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2546)
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2548
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จำนวนนิสติ
จานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้ น ปี การศึกษา 2556 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ยังไม่แยกสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
รวม

ชั้นปี ที่ 1

ชั้นปี ที่ 2

ชั้นปี ที่ 3

ชั้นปี ที่ 4

รวมทั้งหมด

269
14
16
9
308

2
19
100
8
15
16
4
6
1
29
49
16
15
16
12
308

13
96
12
19
11
9
17
34
36
18
8
10
13
296

6
91
25
25
16
3
12
1
31
61
6
15
14
14
320

271
52
287
45
75
43
16
35
2
94
146
40
38
49
39
1,232

จานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสู ตรนานาชาติ ภาคต้ น ปี การศึกษา 2555
สาขาวิชา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 รวมทั้งหมด
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
94
91
75
75
335

รวมนิสิตปริ ญญาตรี ท้ งั หมด

1,567 คน
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จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้ น ปี การศึกษา 2556 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
การแปลและการล่าม
พุทธศาสน์ศึกษา
รวม

14
48
26
10
17
20
21
20
31
8
18
9
13
9
4
92
360

16
35
7
7
44
16
8
3
136

30
83
26
17
17
27
21
64
31
16
8
26
9
13
9
7
92
496
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จำนวนบัณฑิต
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2555 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จานวน

ภาษาไทย

18

ภาษาอังกฤษ

84

ประวัติศาสตร์

16

ภูมิศาสตร์

23

สารนิเทศศึกษา

7

ปรัชญา

2

ศิลปการละคร

10

ภาษาบาลีและสันสกฤต

-

ภาษาจีน

37

ภาษาญี่ปุ่น

38

ภาษาฝรั่งเศส

17

ภาษาเยอรมัน

9

ภาษาสเปน

18

ภาษาอิตาเลียน

7

รวม

286

25

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2555 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
การแปลและการล่าม
พุทธศาสน์ศึกษา
รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

6
13
5
8
7
5
7
6
1
4
4
3
24
93

2
4
1
2
2
11

8
17
5
9
7
7
7
2
6
1
4
4
3
24
104
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ผลงำนทีต่ พี มิ พ์ในโครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร
จัดพิมพ์หนังสื อและวารสารในปี งบประมาณ 2556 จานวน 21 รายการ ดังนี้
ลำดับ
ที่
1

เดือน/ปีที่พิมพ์
ธ.ค. 2555

2

ก.พ. 2556

3

เม.ย. 2556

4
5
6

พ.ค. 2556
พ.ค. 2556
พ.ค. 2556

7
8
9

พ.ค. 2556
พ.ค. 2556
พ.ค. 2556

10
11

มิ.ย. 2556
ก.ค. 2556

12

ก.ค. 2556

13

ส.ค. 2556

14
15
16
17

ส.ค. 2556
ก.ย. 2556
ก.ย. 2556
ก.ย. 2556

18

ก.ย. 2556

19

ก.ย. 2556

20
21

ก.ย. 2556
ก.ย. 2556

รำยกำรหนังสือ
วารสารอักษรศาสตร์
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1
มนุษย์กับศาสนา
วารสารอักษรศาสตร์
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1
อารยธรรมไทย
อารยธรรมตะวันออก

ปริทัศน์ศิลปการละคร
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
วารสารอักษรศาสตร์
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1
ระบบคาภาษาไทย
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนว
ภาษาศาสตร์: แนวคิดและการนามาศึกษา
วาทกรรมในภาษาไทย
วารสารอักษรศาสตร์
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2
ระบบเสียงภาษาไทย
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ
ระบบหน่วยคาในภาษาอังกฤษ
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนว
ภาษาศาสตร์: แนวคิดและการนามาศึกษา
วาทกรรมในภาษาไทย
กาเนิดการรถไฟในประเทศไทย

ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์
ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน
ศ.ดร.สมภาร พรมทา
กองบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์
รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
อ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
รศ.พิพาดา ยังเจริญ
ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์
อ. ดร.ดินาร์ บุญธรรม
ภาควิชาศิลปการละคร
รศ.ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
กองบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์
รศ.ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ผศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
กองบรรณาธิการ
วารสารอักษรศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา
นาคสกุล
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส
รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

ศ.ถนอมนวล โอเจริญ และ ผศ. ดร.
วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
ตานานประจาถิ่นริมแม่น้าและชายฝั่งทะเล สายป่าน ปุริวรรณชนะ
ภาคกลาง
หวังสร้างศิลป์นฤมิต เพริศแพร้ว
รศ. ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 29
ผศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
(ธันวาคม 2555)
ผศ. ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข

-

จำนวน
พิมพ์
500

พิมพ์ครั้งที่ 5

1,000

-

500

พิมพ์ครั้งที่ 8
พิมพ์ครั้งที่ 6
พิมพ์ครั้งที่ 3

3,000
600
1,000

พิมพ์ครั้งที่ 3
พิมพ์ครั้งที่ 3
-

1,000
300
300

พิมพ์ครั้งที่ 4
พิมพ์ครั้งที่ 1

500
300

-

500

พิมพ์ครั้งที่ 7

2,000

พิมพ์ครั้งที่ 12
พิมพ์ครั้งที่ 3
พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพ์ครั้งที่ 2

2,000
1,000
500
700

พิมพ์ครั้งที่ 2

500

พิมพ์ครั้งที่ 2

300

พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพ์ครั้งที่ 1

500
300

พิมพ์ครั้งที่

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์ที่แหล่งอื่นๆอีก โปรดดูรายละเอียดที่หวั ข้อ ผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2556 อีก จานวน 64 รายการ ที่หน้า 139
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บทที่ 2
กิจกรรมกำรดำเนินกำรด้ำนคุณภำพ
และควำมเสีย่ งของหน่วยงำน

2.1 กิจกรรมด้ำนคุณภำพที่มีกำรดำเนินกำร
2.2 กิจกรรมที่สร้ำงควำมโดดเด่น/กิจกรรมเด่นของหน่วยงำนในปีที่สะท้อนกำรพัฒนำคุณภำพ
ด้ำนอำจำรย์
ด้ำนนิสิต
ด้ำนกิจกรรม
ด้ำนกำรวิจัย
ด้ำนบริกำรวิชำกำร
ด้ำนนำนำชำติ
2.3 สรุปผลกำรดำเนินกำรด้ำนควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ด้ำนควำมเสี่ยง

29
31
33
72
90
132
145
157
162
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2.1 กิจกรรมด้ำนคุณภำพทีม่ กี ำรดำเนินกำร
ในปี งบประมาณ 2556 งานประกันคุณภาพ มีการดาเนินการกิจกรรมด้านคุณภาพ ดังนี้

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 รายงานผลการด าเนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้า การด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2555”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนินการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2556” ในเดือนตุลาคม 2555
 นา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2556” เวียน
เสนอคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ เมื่อ 31 ตุลาคม 2555
 นา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2556” เวียน
เสนอคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพพิจารณา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2555
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2556 จานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2556 และ ตุลาคม 2556

ด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภำพ
 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตลอดปี ดังนี้
o ข้อมูลประกันคุ ณภาพทัว่ ไป เช่ น บริ การวิชาการจากการเป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการ
วิชาชีพ การร่ วมประชุ มวิชาการ การจัดกิจกรรม/ประชุมวิชาการ อาจารย์ได้รางวัล นิสิตได้
รางวัล งานที่ได้รับการปรับปรุ ง ฯลฯ รวบรวมและส่ งให้ส่วนงานต่างๆตรวจสอบข้อมูล 3
ครั้ง เมื่อตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 และ มิถุนายน 2556
o ข้อมู ลเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอน การ
บูรณาการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอน และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรี ยนการสอน เมื่อตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 และ มิถุนายน 2556
o ข้อมู ลทุ นวิจยั ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ Citation รวบรวมและส่ งให้ส่วนงานต่างๆ
ตรวจสอบข้อมูล เมื่อ มกราคม 2556
o สารวจภาระงานอาจารย์บณั ฑิตศึกษา เมื่อ มีนาคม 2556
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ด้ำนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ สกอ.
ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาหนดการดังนี้
30 พฤษภาคม 2556
ประชุมและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง เกณฑ์ตวั ชี้วดั และการจัดทารายงานประเมินตนเอง
30 พฤษภาคม-10 กรกฎาคม 2556 ภาควิชา/ศูนย์ จัดทารายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2-5
คณะฯ จัดทารายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1-9
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร์ ประจาปี 2556
20 มิถุนายน 2556
แจ้งกาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะ
อักษรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2556 และกาหนดหน่วยงานที่จะตรวจประเมินคุณภาพ
8 กรกฎาคม 2556
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ
หรื อ เจ้า หน้า ที่ ที่ จ ัดท า รายงานประเมิ น ตนเอง ของภาควิช า นัด กัน ท ารายงาน
ประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2-5 ด้วยกัน ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ ห้อง 712 อาคารมหาจักรี สิรินธร
ภาควิชา/ศูนย์ที่มีหลักสู ตร ส่ งรายงานประเมินตนเอง (รายงาน พร้อม CD) ที่งาน
10 กรกฎาคม 2556
ประกันคุณภาพ สานักคณบดี
10-17 กรกฎาคม 2556 คณะรวบรวมข้อมูลจากภาควิชาเพื่อจัดทารายงานประเมินตนเอง
19 กรกฎาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมส่ งรายงานประเมินตนเองให้ผตู ้ รวจ
25-26 กรกฎาคม 2556 ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

ด้ำนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก สมศ. รอบสำม (พ.ศ. 2554 - 2558)
ดาเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก โดยเป็ นการตรวจข้อ มู ล การด าเนิ น งาน รอบปี
การศึกษา 2555 ซึ่ งได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี้
 ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน หรื อ Common Data Set (CDS) เมื่อ ตุลาคม 2555 มีนาคม 2556
และ มิถุนายน 2556
 จัดทารายงานประเมินตนเอง 30 พฤษภาคม-17 กรกฎาคม 2556
 ตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
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2.2 กิจกรรมทีส่ ร้ำงควำมโดดเด่น/กิจกรรมเด่นของหน่วยงำนในปีทสี่ ะท้อนกำรพัฒนำ
คุณภำพ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2556 เป็ นจานวนมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 33)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 6 คน
ระดับชาติ
4 คน
ระดับนานาชาติ 2 คน
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 386 รายการ
ระดับชาติ
353 รายการ
ระดับนานาชาติ 33 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 130 รายการ
ระดับชาติ
22 รายการ
ระดับนานาชาติ 108 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ 23 คน รวม 33 รายการ
ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 72)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั
57 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
71 รายการ
นิสิตปัจจุบนั
10 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
10 รายการ
ศิษย์เก่า
8 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
8 รายการ
ศิษย์เก่า
3 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
3 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จานวน 47 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จานวน 3 คน ได้สาเร็ จ
การศึกษาไป 5 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 6 - รุ่ นที่ 9 มีจานวนทั้งหมด 20 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2556
(ภาคปลาย 2555-ภาคต้น 2556)
ระดับปริ ญญาโท
38 คน จานวน
42 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
9 คน จานวน
9 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 90)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 17 ครั้ง
ระดับชาติ
9 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
56 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บาเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 337 กิจกรรม

ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 132)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จานวน 31 บทความ ได้รับการอ้างอิง 46 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2556 จานวน 64 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จานวน 33 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 22 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 9 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 145)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ รวม 70 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวนรวม 8,739 คน*
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ รวม 73โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวนรวม 37,185 คน
*ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงาน
แปล จานวน 2,179 งาน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 157)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสัญญาความร่ วมมือระดับคณะ 16 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 25 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 45 คน
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ด้ำนอำจำรย์
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 6 คน
ระดับชาติ
4 คน
ระดับนานาชาติ 2 คน
รางวัลระดับชาติ 4 คน
่ อำจำรย์
ชือ

ลำดับ

ภำควิชำ

1

ภำษำอังกฤษ

ผศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์

2

ศิลปกำรละคร

อ.พันพัสสำ ธูป
เทียน

3

ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำตะวันตก/
สเปน

รศ.ดร.วัลยำ
วิวัฒน์ศร
อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

4

่ ผลงำน
ชือ
วิทยำนิพนธ์เรือ
่ ง "กำร
ใช ้คำนำหน ้ำนำมทีไ่ ม่
ถูกต ้อง: กำร
เปรียบเทียบผู ้เรียนชำว
ไทยและชำวฝรั่งเศสที่
เรียนภำษำอังกฤษเป็ น
ภำษำทีส
่ อง" ของ The
University of York
สหรำชอำณำจักร
บทละครดัดแปลงเรือ
่ ง
The Odd Couple
(Queer Version) จำก
บทเดิมของ Neil Simon
เรือ
่ ง The Odd Couple
(Female Version)

นักแปลดีเด่น
Improving Interpreter
provision to enhance
access to public
services

่ รำงวัล/ประกำศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
รำงวัลวิทยำนิพนธ์ระดับ
ดี

รำงวัลบทละครดัดแปลง
ยอดเยีย
่ ม (Best
Adapted Script of a
Play/Performance)

รำงวัลสุรน
ิ ทรำชำ พ.ศ.
2556
ผู ้เสนอผลงำนวิจัยดีมำก
แบบโปสเตอร์ของ
ซูปรำคลิสเตอร์ ด ้ำน
สังคมศำสตร์

หน่วยงำนทีใ่ ห ้
รำงวัล
สภำวิจัยแห่งชำติ

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรำงวัล
2-ก.พ.-56

International
5-ก.พ.-56
Association of
Theatre CriticsThailand Centre
ร่วมกับ สำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม
หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหำนคร
(BACC) และ Arrow
University
สโมสรมิตรภำพ
28 เม.ย. 56
วัฒนธรรมสำกล
สำนักงำน
8-พ.ค.-56
คณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ

รางวัลระดับนานาชาติ 2 คน
ลำดับ
1

2

ภำควิชำ

่ อำจำรย์
ชือ

ภำษำ
ตะวันออก

อำจำรย์
อัษฎำยุทธ ชูศรี

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ. ดร.ตรีศล
บุญขจร

่ ผลงำน
ชือ

่ รำงวัล/ประกำศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ

หน่วยงำนทีใ่ ห ้
รำงวัล

ผลงำนประเภท Poster
ได ้รับกำรคัดเลือกให ้เป็ น
Atsumi
Presentation ในหัวข ้อ
หนึง่ ในสำมผลงำนที่
International
"กำรศึกษำภำษำญีป
่ นใน
ุ่
ได ้รับรำงวัลชนะเลิศ
Scholarship
ประเทศไทยกับคำบอก
ประเภท Best Poster
Foundation
บทบำท"（タイにおける日 Award
本語教育とキャラ語）ใน
งำนประชุมนำนำชำติ Asia
Future Conference
(AFC) ครัง้ ที่ 1
ผลงำนสำขำภำษำและ
ศำสตรำจำรย์กต
ิ ติมศักดิ์
คณะ
วรรณกรรมเอเชียและ
สำขำภำษำและวรรณกรรม ภำษำต่ำงประเทศ
อัฟริกำ
เอเชียและอัฟริกำ
มหำวิทยำลัยชน
ชำติกว่ำงซี
สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

วันเดือนปี ท ี่
ทีป
่ ระกำศ
รำงวัล
2556

29-ก.ย.-56
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 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 386 รายการ
ระดับชาติ
353 รายการ
ระดับนานาชาติ 33 รายการ
อาจารย์ เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 353 รายการ
ลำดับ
1

ภำควิชำ
บรรณำรักษ
ศำสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ
เปรมสมิทธ์

2

บรรณำรักษ
ศำสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ
เปรมสมิทธ์

3

บรรณำรักษ
ศำสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

4

บรรณำรักษ
ศำสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

5

บรรณำรักษ
ศำสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

6

บรรณำรักษ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

บรรณำรักษ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

11

บรรณำรักษ
ศำสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

12

บรรณำรักษ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร
อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

บรรณำรักษ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป
อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

บรรณำรักษ
ศำสตร์

ผศ.จินดำรัตน์
เบอรพันธุ์

7
8
9
10

13
14
15

16

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
วิทยำกรบรรยำยในกำรสัมมนำในรำยวิชำ
1302 กำรวิจัยและระเบียบวิธวี จ
ิ ัยขัน
้ สูง
ทำงสำรสนเทศศำสตร์
วิทยำกรบรรยำยในหัวข ้อ "กำรประกัน
คุณภำพกับห ้องสมุด" ในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ำรพัฒนำมำตรฐำนห ้องสมุด
สถำนศึกษำ
ผู ้ร่วมผลิตและปรับปรุงเนือ
้ หำเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ 13401 ประสบกำรณ์
วิชำชีพสำรสนเทศศำสตร์ หน่วยที่ 1
ประเด็นสำคัญเกีย
่ วกับวิชำชีพ
สำรสนเทศศำสตร์
วิทยำกร เสวนำ เรือ
่ ง กำรจัดเตรียม
ห ้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
่ ระชำคมอำเซียนรู ้ ณ โรงเรียน
เพือ
่ เข ้ำสูป
ึ ษำ จังหวัดร ้อยเอ็ด และโรงเรียน
สตรีศก
นำงรองพิทยำคม อำเภอนำงรอง จังหวัด
บุรรี ัมย์
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นกำรนำเสนอโครงร่ำง
งำนวิจัยทำงด ้ำนบรรณำรักษศำสตร์ของ
นักศึกษำสำขำวิชำสนเทศศำสตร์เพือ
่
กำรศึกษำ
บรรยำยเรือ
่ งบริกำรสำรสนเทศสำหรับ
กำรปฏิบัตงิ ำนเชิงประจักษ์
่ วชำญตรวจแบบสอบถำม ปริญญำ
ผู ้เชีย
นิพนธ์
บรรยำยและอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรเรือ
่ ง
บทบำทและทักษะของนักวิชำกำรในกำร
จัดกำรและเผยแพร่ควำมรู ้
ร่วมเสวนำหัวข ้อ "ลิขสิทธิก
์ ำพร ้ำใน
บริบทสังคมไทย"
โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ ให ้แก่
ข ้ำรำชกำร สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒส
ิ ภำ
่ ำรเป็ น
บรรยำยในหัวข ้อ "เส ้นทำงสูก
องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ : กำรจัดกำรข ้อมูล
เชิงประจักษ์"
งำนเสวนำ เรือ
่ ง "คุยกันเบำ ๆ กับ
อำจำรย์ บริกำรห ้องแบบโด๊น....โดน
(ใจ)"
กองบรรณำธิกำรวำรสำรสำรบรรณศำสตร์
มศว. (บทควำมวิจัย 1 เรือ
่ ง)
ผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ พิจำรณำบทควำม
วิชำกำรของวำรสำรสำรสนเทศศำสตร์
มข.(บทควำมวิชำกำร 1 เรือ
่ ง)
อนุกรรมกำร Cleaning house

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรร
มำธิรำช
สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
20-21 ก.ค. 56
เวลำ 9.0016.00 น.
29-ก.ค.-56

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรร
มำธิรำช

จ. 18 มี.ค. 56
เวลำ 08.00 16.00 น.

บริษัท สถำพรบุค
๊ ส์ จำกัด

อ. 28 พ.ค. 56
และพฤ. 30
พ.ค. 56

บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วิทยำเขตพระรำชวัง
สนำมจันทร์
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

อำ 1 ก.ย. 56
เวลำ 09.00 12.00 น.

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ศูนย์มนุษยวิยำสิรน
ิ ธร
(องค์กำรมหำชน)

8-ก.พ.-56

ิ ทำงปั ญญำ
กรมทรัพย์สน

3-ต.ค.-55

อ. 26 มี.ค. 56
เวลำ 09.00 12.00 น.
2-เม.ย.-56

สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒส
ิ ภำ

พฤ.23 พ.ค.
56 เวลำ 09.00
- 12.00 น.

หอสมุดและคลังควำมรู ้
มหำวิทยำลัยมหิดล
มศว.

พฤ. 13 มิ.ย.
56 เวลำ 13.30
- 15.30 น.
ต.ค.-55

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

มี.ค.-56

ทปอ.

ภำคปลำย 55

อนุกรรมกำรกำรคัดเลือกบุคคลเข ้ำศึกษำ
ต่อในมหำวิทยำลัยของรัฐ

ทปอ.

ภำคปลำย 55

ผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ พิจำรณำบทควำม/
ผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ “The National
and International SMARTS
Conference ครัง้ ที่ 3”

คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ

15-16 ก.พ. 56

35
่ อ.
ชือ
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬำรัตน์

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
่ วชำญประเมินโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
ผู ้เชีย

20

ิ
ประวัตศ
ิ ำสตร์ ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬำรัตน์

21

ิ
ประวัตศ
ิ ำสตร์ ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬำรัตน์

กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง
“ประวัตศ
ิ ำสตร์อส
ิ ลำมในกำรรับรู ้ของนัก
ประวัตศ
ิ ำสตร์ไทย” ของ นำยอำมีน ลอ
นำ เลขทะเบียน 5406030055 นักศึกษำ
ปริญญำโท สำขำวิชำประวัตศ
ิ ำสตร์ คณะ
ศิลปศำสตร์
วิทยำกรหัวข ้อเรำเรียนรู ้อะไรจำก
ประวัตศ
ิ ำสตร์

22

ิ
ประวัตศ
ิ ำสตร์ ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬำรัตน์
ิ
ประวัตศ
ิ ำสตร์ ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬำรัตน์

ลำดับ
17
18
19

23

ภำควิชำ
บรรณำรักษ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์
ประวัตศ
ิ ำสตร์

24

ประวัตศ
ิ ำสตร์ รศ.ดร.สุธำชัย ยิม
้
ประเสริฐ

25

ประวัตศ
ิ ำสตร์ รศ.ดร.สุธำชัย ยิม
้
ประเสริฐ

26

ประวัตศ
ิ ำสตร์ รศ.ดร.สุธำชัย ยิม
้
ประเสริฐ

27

ประวัตศ
ิ ำสตร์ รศ.ดร.สุธำชัย ยิม
้
ประเสริฐ

28

ประวัตศ
ิ ำสตร์ รศ.พิพำดำ ยัง
เจริญ

29

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ดินำร์ บุญ
ธรรม

30

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ดินำร์ บุญ
ธรรม

31

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ดินำร์ บุญ
ธรรม

่ วชำญตรวจสอบแบบสอบถำม
ผู ้เชีย
วิทยำนิพนธ์
บรรยำยพิเศษเรือ
่ ง "กำรจัดกำรน้ ำใน
สมัยกรุงศรีอยุธยำ" ในกำรประชุม
"เวทีวจ
ิ ัยมนุษยศำสตร์ไทย ครัง้ ที่ 6"

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
สำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
ม.ขอนแก่น

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
12-ต.ค.-55

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยหอกำรค ้ำ
ไทย
ร่วมกับ ชุดโครงกำรเวที
วิจัยมนุษยศำสตร์ไทย
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

29 พ.ย. 55
14.30-15.30
น.

คณะแพทย์ฯ ม.สงขลำฯ

20 พ.ค. 56
เวลำ 09.30 14.00 น.
6 ส.ค. 56
11.00 น.
20 ส.ค. 56
13.00 น.

ให ้สัมภำษณ์เกีย
่ วกับประวัตศ
ิ ำสตร์ตรุ กี

บ.แทลเลนท์ แมสมีเดีย

วิทยำกรร่วมสนทนำในหัวข ้อ"วิเครำะห์
ยุทธศำสตร์และปั จจัยควำมสำเร็จในกำร
กอบกู ้เอกรำชของสมเด็จพระเจ ้ำตำกสิน
มหำรำช"
ในรำยกำร "ย ้อนรอย(กำร)เมืองไทย
กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง
้ แดงอีสำน
"ร่ำงกำยทำงสังคมของคนเสือ
กับกำรพัฒนำ"
บรรยำยพิเศษ หัวข ้อประวัตศ
ิ ำสตร์
ควำมสัมพันธ์ไทย-เวียดนำม หลักสูตร
เสนำธิกำรทหำร รุน
่ ที่ 54
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง "กำรใช ้
ร่ำงกำยปฏิบัตก
ิ ำรทำงสังคมของคน
้ แดง" ของ
ชนบทอีสำนในนำมคนเสือ
นำงสำวฐิวำรี วีรยะสบประสงค์
กรรมกำรตรวจสอบวิทยำนิพนธ์เรือ
่ ง
"ภำพลักษณ์ของฮิตเลอร์ในวรรณกรรม
ไทย" ของนำงสำวปิ ยวดี เพ็ชรฉำย
กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์เรือ
่ ง
่ ำนำจและกำรรักษำอำนำจ
"กำรขึน
้ สูอ
ของเซงโกคุไดเมียวในช่วงสมัยสงครำม
กลำงเมือง
ค.ศ.1467-1573"
บรรยำยพิเศษ หัวข ้อประวัตศ
ิ ำสตร์
ควำมสัมพันธ์ไทย-มำเลเซีย หลักสูตร
เสนำธิกำรทหำร รุน
่ ที่ 54
บรรยำยพิเศษหลักสูตรนำยทหำร
ประวัตศ
ิ ำสตร์และพิพธิ ภัณฑ์ทหำร รุน
่ ที่
22 เรือ
่ ง
1. ประวัตศ
ิ ำสตร์เอเชียและเอเชีย
อำคเนย์
2. ประวัตศ
ิ ำสตร์ชำติไทยก่อนอำณำจักร
สุโขทัยและสมัยสุโขทัย และ
ประวัตศ
ิ ำสตร์สมัยอำณำจักรอยุธยำ
ตอนต ้น
3. ประวัตศ
ิ ำสตร์ชำติไทยสมัยอำณำจักร
อยุธยำตอนปลำย ประวัตศ
ิ ำสตร์ชำติไทย
สมัยกรุงธนบุร ี
ผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ พิจำรณำบทควำม/
ผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ “The National
and International SMARTS
Conference ครัง้ ที่ 3”

สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู ้แทนรำษฎร
ร่วมกับ บ.โกลบอล
่
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน

1-ก.พ.-56

พฤ. 28 มี.ค.
56 เวลำ 13.00
- 16.00 น.

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

6 ธ.ค. 55
09.00 น.

วิทยำลัยเสนำธิกำรทหำร
สถำบันวิชำกำรป้ องกัน
ประเทศ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

21 ม.ค. 56

บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

13 พ.ค. 56

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

28 ส.ค. 56
10-12 น.

วิทยำลัยเสนำธิกำรทหำร
สถำบันวิชำกำรป้ องกัน
ประเทศ
กองประวัตศ
ิ ำสตร์และ
โบรำณ
คดีทหำร กองบัญชำกำร
สถำบันวิชำกำรป้ องกัน
ประเทศ

24 ม.ค. 56

คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ

15-16 ก.พ. 56

9 พ.ค. 56
09.30 น.

24 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
30 ม.ค. 56

36
ลำดับ
32
33

่ อ.
ภำควิชำ
ชือ
ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ดินำร์ บุญ
ธรรม
ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ธนำพล ลิม
่
อภิชำต

34

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ภำวรรณ
เรืองศิลป์

35

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ภำวรรณ
เรืองศิลป์

36

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

37

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

38

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

39

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วิลลำ วิลัย
ทอง

40

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วิลลำ วิลัย
ทอง

41

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วิลลำ วิลัย
ทอง

42

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ภำวรรณ
เรืองศิลป์

43

ปรัชญำ

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

44

ปรัชญำ

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

45

ปรัชญำ

46

ปรัชญำ

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ
ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

47

ปรัชญำ

48

ปรัชญำ

49

ปรัชญำ

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
คณะทำงำนจัดทำหนังสือประวัตศ
ิ ำสตร์
กำรทูตไทย
ผู ้ดำเนินกำรเสวนำและบรรยำยเพิม
่ เติม
ในหัวข ้อ "สังคมไทยทีไ่ ม่เหมือนเดิม
่ นทำงใด"
แล ้วเรำจะเดินทำงไปสูห
บรรยำยหัวข ้อ "กำรรวมกลุม
่ อำเซียน ใน
สำยตำนักประวัตศ
ิ ำสตร์" ในกิจกรรมวัน
วิชำกำร หัวข ้อ ACT ASEAN
Knowledge Fair
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง "บันทึก
ควำมทรงจำของขุนนำงชำว เยอรมันผู ้
ถูกขับไล่หลังสงครำมโลกครัง้ ทีส
่ อง"
ของนำงสำวรติพร
ทิพยะวัฒน์
บรรยำยเรือ
่ ง "อัตลักษณ์ชำติพันธุ์
กับรัฐชำติ" ในลักษณะวิชำ มธ.110
สหวิทยำกำรมนุษยศำสตร์
ผู ้บรรยำยพิเศษ วิชำ CH 764
ควำมสัมพันธ์ไทย-จีน ยุคปั จจุบันใน
หัวข ้อ “ชำวจีนโพ ้นทะเลกับ
ควำมสัมพันธ์ไทย-จีน” ให ้แก่นักศึกษำ
ปริญญำโท สำขำวิชำวัฒนธรรมจีนศึกษำ
บรรยำยพิเศษหัวข ้อ "คำทอลิก: ดำวร ้ำย
ใน
ประวัตศ
ิ ำสตร์นพ
ิ นธ์ของพรรค
คอมมิวนิสต์จน
ี "
ในกำรประชุมวิชำกำร เรือ
่ ง "ดำวร ้ำยใน
ประวัตศ
ิ ำสตร์วัฒนธรรมจีน"
บรรยำยพิเศษหลักสูตรนำยทหำร
ประวัตศ
ิ ำสตร์และพิพธิ ภัณฑ์ทหำร รุน
่ ที่
22 เรือ
่ ง ประวัตศ
ิ ำสตร์ชำติไทยช่วง
รัตนโกสินทร์
สมัยใหม่
วิจำรณ์รำ่ งวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง "กำรบริโภค
สินค ้ำและวัฒนธรรมญีป
่ นในสั
ุ่
งคมไทย
ช่วงทศวรรษ 2510-2530
กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์เรือ
่ ง
"กำรบริโภคสินค ้ำและวัฒนธรรมญีป
่ นใน
ุ่
สังคมไทย
ทศวรรษ 2510-2520"
ผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ พิจำรณำบทควำม/
ผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ “The National
and International SMARTS
Conference ครัง้ ที่ 3”
กรรมกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์
อำจำรย์พเิ ศษ วิชำ NSID 601: Applied
Philophy in Nursing and Health Care
Knowledge Development
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ
ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

อำจำรย์พเิ ศษรำยวิชำ RANS 806:
Philosophy of Science and Nursing
Science
อำจำรย์พเิ ศษ หัวข ้อ Philosophy of
Science
อำจำรย์พเิ ศษสอนหัวข ้อเรือ
่ ง
“Philosophy of science”

ผศ.ดร.สุภัควดี
อมำตยกุล

วิทยำกร ในงำน "มหำธีรรำชเจ ้ำสดุด:ี
ภำรตสรรพวิทย์ วิจต
ิ รนำฏกรรม"

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
พ.ค. 56

คณะกรรมกำรคำทอลิก
เพือ
่ ควำมยุตธิ รรมและ
สันติ (ยส.)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

7 ส.ค. 56
8-12 น.

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

24 เม.ย. 56
13-16 น.

คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

30 พ.ย. 55
09.30-12.30
น.
วันที่ 9 และ 16
ธ.ค. 55 เวลำ
13.30 -16.30
น.

สถำบันเอเชียตะวันออก
ศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต

5 ก.พ. 56

กองประวัตศ
ิ ำสตร์และ
โบรำณ
คดีทหำร กองบัญชำกำร
สถำบันวิชำกำรป้ องกัน
ประเทศ
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

31 ม.ค. 56

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

20 มิ.ย. 56
13.3016.30 น.

คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ

15-16 ก.พ. 56

บัณฑิตวิทยำลัย คณะ
ปรัชญำและศำสนำ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

14-พ.ย.-55

มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย
คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

20-ธ.ค.-55

คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

20-ก.ย.-56

ศูนย์อน
ิ เดียศึกษำแห่ง
จุฬำลงกรร์มหำวิทยำลัย

29 พ.ย. 55
10.00-12.00 น.

13 ก.พ. 56

23-พ.ย.-55

ภำคต ้น 56

ศ. 23 พ.ย. 55
เวลำ 09.00 16.00 น.
15 มี.ค. 56

37
ลำดับ
50

ภำควิชำ
ปรัชญำ

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.สุวรรณำ
สถำอำนันท์

51

ปรัชญำ

รศ.ดร.สุวรรณำ
สถำอำนันท์

52

ปรัชญำ

53

ปรัชญำ

รศ.ดร.สุวรรณำ
สถำอำนันท์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดำรมภ์

54

ปรัชญำ

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดำรมภ์

55

ปรัชญำ

รศ.เนือ
่ งน ้อย
บุณยเนตร

56

ปรัชญำ

57

ปรัชญำ

รศ.เนือ
่ งน ้อย
บุณยเนตร
ศ.ดร.สมภำร พรม
ทำ

58

ปรัชญำ

59

ปรัชญำ

60

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

61

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

62

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

63

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

64

ปรัชญำ

65

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์
อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

66

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

67

ปรัชญำ

68

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์
อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

69

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์
อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง"ชีวต
ิ บัน
้
ปลำยในเมืองกำรค ้ำ: ชีวต
ิ ส่วนตัวและใน
้ สำยจีน
พืน
้ ทีส
่ ำธำรณะของผู ้สูงอำยุเชือ
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ"
ประชุมระดมควำมคิด "นโยบำยภำษำ
ของประเทศ: ภำวะวิกฤตทีต
่ ้องแก ้:
นำนำทัศนะวิกฤตภำษำไทย"
อำจำรย์พเิ ศษ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรส่งเสริม
จริยธรรมด ้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยำกร เรือ
่ ง กำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณกับกำรสือสำรผ่ำนสือ
อินเทอร์เน็ ต
ผู ้ร่วมอภิปรำยในหัวข ้อ “นิเวศจริยศำสตร์
: ทัศนะจำกปรัชญำตะวันตก พุทธ
ศำสนำและฮินดู
อำจำรย์พเิ ศษ บรรยำยรำยวิชำ
2308304
ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจสอบเครือ
่ งมือวัดกำร
ตัดสินใจในระยะสุดท ้ำยของชีวต
ิ ผู ้ป่ วย
โรคเรือ
้ รังในประเทศไทยทีน
่ ับถือศำสนำ
พุทธ
อำจำรย์พเิ ศษ
อำจำรย์พเิ ศษสอนหัวข ้อเรือ
่ ง
“Postmodernism”
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ วิชำ สม.617
สัมมนำทฤำฏีและประเด็นทำงสังคม
วิทยำ
คณะทำงำนศึกษำวิจัยเรือ
่ ง กำรแก ้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับ
พ.ศ. 2550 ตำมคำวินจ
ิ ฉั ยของศำล
รัฐธรรมนูญ
วิทยำกรโครงกำรเสริมสร ้ำงควำมเป็ น
พลเมืองในระบอบประชำธิปไตยตำมวิถ ี
รัฐธรรมนูญ
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง "กำร
อบรมบ่มเพำะในควำมคิดของปั ญญำชน
ฝ่ ำยปกครองสยำม ทศวรรษ 19001920" ของนำยภู ร ้อยแก ้ว
ผู ้บรรยำยรำยวิชำ สห.810(ปรัชญำ
สังคม)
กรรมกำรสอบปำกเปล่ำ กำรค ้นคว ้ำอิสระ
เฉพำะเรือ
่ ง ของนำยกุลชำติ ทักษ
ไพบูลย์
อำจำรย์พเิ ศษรำยวิชำ RANS 806:
Philosophy of Science and Nursing
Science
บรรยำยพิเศษ วิชำ ท.763 วรรณกรรม
ประวัตศ
ิ ำสตร์ของไทย
อำจำรย์พเิ ศษ หัวข ้อ Postmodernism
ในรำยวิชำ พยคร ๖๐๑ ปรัชญำประยุกต์
ในกำรพัฒนำควำมรู ้ทำงกำรพยำบำล
และกำรดูแลสุขภำพ
อำจำรย์พเิ ศษ รำยวิชำ LCCS510
Principle Concepts in Cultural
Studies หัวข ้อเรือ
่ ง แดร์รด
ิ ำ: กำรรือ
้
สร ้ำง Deconstruction

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
คณะสังคมวิทยำและ
มนุษยวิทยำ ม.
ธรรมศำสตร์

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
ปี 2556

สภำวิจัยแห่งชำติ

19-21 เม.ย.56

คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชำติ
คณะพยำบำลศำสตร์

28-มิ.ย.-56

สมำคมปรัชญำและ
ศำสนำแห่งประเทศไทย

พฤ. 25 ต.ค.
55

คณะวิทยำศำสตร์

9,16,23 ส.ค.
56
ปี 2555

คณะพยำบำลศำสตร์ ม.
สงขลำนครินทร์
คณะพยำบำลศำสตร์ ม.
มหิดล
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะสังคมวิทยำและ
มนุษยวิทยำ

ปี 2556

14-ก.ค.-56

23-พ.ย.-55
ศ. 30 พ.ย. 55
เวลำ 13.00 –
16.00 น.
10,17 ม.ค.56

ม.รำมคำแหง

ปี 2556

คณะกรรมกำรด ้ำนกำร
่ สำรทำงกำรเมือง
สือ

19 มี.ค. 56
เวลำ 09.00 16.00 น.
22 มี.ค. 56

คณะศิลปศำสตร์ ม.
ธรรมศำสตร์
วิทยำลัยสหวิทยำกำร ม.
ธรรมศำสตร์
คณะรัฐศำสตร์ ม.
ธรรมศำสตร์

27 มี.ค. 56

คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

ภำคต ้น 56

คณะศิลปศำสตร์ มวิทำ
ลัยธรรมศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

23-ส.ค.-56

สำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล

30-ก.ย.-56

3-พ.ค.-56

27-ก.ย.-56

38
ลำดับ
70

ภำควิชำ
ปรัชญำ

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ศริญญำ
อรุณขจรศักดิ์

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
วิทยำกร เรือ
่ ง เหตุเกิดในรำชวงศ์ซง่

71

ปรัชญำ

ผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ อบเค ้ำโครงปริญญำนิพนธ์

72

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.ศิรประภำ
ชวะนะญำณ
ผศ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป

73

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป

74

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.วรรณชัย
คำภีระ

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
สถำบันเอเชียตะวันออก
ศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คณะมุนษยศำสตร์ ม.ศรี
นครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
22 มิ.ย. 56
เวลำ 9.0016.30
27 กย. 56

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

21 ก.พ. 56
เวลำ 14.30 –
15.30 น.

สถำนเอกอัครรำชทูต
ฝรั่งเศสประเทศไทย

ศ. 27 ก.ย. 56
เวลำ 14.0017.00 น.
19-31 มี.ค. 56

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬำกรณ์

วิทยำกรบรรยำยในหัวข ้อ "อีกครัง้ กับ
้ ตะวันออก: เรือ
เรือ
่ งสัน
่ งเล่ำจำกกรีซ"
ในงำนสัมมนำทำงวิชำกำรด ้ำนฝรั่งเศส
ศึกษำและกำรแปล (Journée 2013:
études françaises et traduction)
วิทยำกรบรรยำยหัวข ้อ เรือ
่ ง “อีกครัง้ กับ
้ ตะวันออก : เรือ
เรือ
่ งสัน
่ งเล่ำจำกกรีซ”
ในงำนสัมมนำทำงวิชำกำรด ้ำนฝรั่งเศส
ศึกษำ และกำรแปล (Journée 2013:
etudes françaises et traduction)
วิทยำกรบรรยำย อบรมนักเรียน นั กศึกษำ
อำจำรย์ทจ
ี่ ะเดินทำงไปเรียนในประเทศ
ฝรั่งเศส
ผู ้ดำเนินกำรจัดกำรอบรม ณ ศูนย์
วิปัสสนำกรรมฐำนสุวรรณำ

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬำกรณ์

ผู ้ดำเนินกำรจัดกำรอบรม ณ ศูนย์บำบัด
น้ ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬำกรณ์
อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬำกรณ์

กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์ใน
หัวข ้อ "กำรควบคุมกำรประกอบอำชีพ
ล่ำมในกระบวนกำรยุตธิ รรม"
ผู ้จัดกำรหลักสูตรวิปัสสนำ และล่ำม
ภำษำฝรั่งเศส อังกฤษ

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬำกรณ์

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันพูดสุนทร
พจน์ภำษำฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬำกรณ์

วิทยำกรในกำรอบรม ณ ศูนย์วป
ิ ั สสนำ
กรรมฐำนสีมันตะ

อ.นำถพร กำญจน
ภิญโญวงศ์

กรรมกำรสอบพูดวัดระดับ DELF ภำษำ
ฝรั่งเศส ระดับ A2

ผศ.ดร.วิลต
ิ ำ ศรี
อุฬำรพงศ์

กรรมกำรกลั่นกรองข ้อสอบ Pat 7.2
(ภำษำเยอรมัน)

สทศ

ต.ค.-ธ.ค. 55

รศ.ชูศรี มีวงศ์
อุโฆษ

รำยกำรวิทยุเผยแพร่งำนวิจัยออกอำกำศ
วันที่ 22 ธันวำคม 2555

ฝ่ ำยวิจัย คณะอักษร
ศำสตร์

28-พ.ย.-55

รศ.ชูศรี มีวงศ์
อุโฆษ

คณะกรรมกำรเพือ
่ กำรคัดเลือกมัคคุเทศก์
ดีเด่นระดับภำค ครัง้ ที่ 7 ประจำปี 2556

กำรท่องเทีย
่ วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)

30-ก.ค.-56

รศ.ดร.วรรณำ แสง
อร่ำมเรือง

ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นกำรตรวจอ่ำนงำน
วิชำกำร
และวิจัยของมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นกำรตรวจอ่ำนงำนวิจัย
และ วิชำกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ต.ค.- ธ.ค. 55

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ส.ค.-ธ.ค. 55

ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นกำรตรวจอ่ำนงำนวิจัย
และ วิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
กรรมกำรกลั่นกรองข ้อสอบ Pat 7.2
(ภำษำเยอรมัน)

มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ
นทร์

ม.ค.-มี.ค. 56

สทศ

ต.ค.-ธ.ค. 55

กรรมกำรมูลนิธวิ ัฒนธรรมไทย-เยอรมัน

มูลนิธวิ ัฒนธรรมไทยเยอรมัน

ม.ค.-ธ.ค. 55

รศ.ดร.วรรณำ แสง
อร่ำมเรือง
รศ.ดร.วรรณำ แสง
อร่ำมเรือง
ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ
ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนำ
กรรมฐำนในพระสังฆรำ
ชูปถัมภ์
ศูนย์บำบัดน้ ำเสียเทศบำล
นครหำดใหญ่
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนำ
กรรมฐำนในพระสังฆรำ
ชูปถัมภ์
ภำควิชำภำษำฝรั่งเศส
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิต
มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนำ
กรรมฐำนในพระสังฆรำ
ชูปถัมภ์
สถำนทูตฝรั่งเศส

พฤ. 21 ก.พ.
56 /เวลำ
14.30-15.30
น.

7-18 เม.ย. 56
พฤ. 20 มิ.ย.
56 / เวลำ
17.00 น.
1-14 ก.ค. 56
ศ. 30 ส.ค. 56
25-29 ก.ย. 56
20 ม.ค. 2556

39
ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

่ อ.
ชือ
ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
พิจำรณำผลงำนวิชำกำรเพือ
่ พิมพ์
เผยแพร่

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
สำนักพิมพ์มหิดล ม.
มหิดล

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
19-ต.ค.-55

ศ.ถนอมนวล โอ
เจริญ

คณะอักษรศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

15 ก.ค.-15
ส.ค.56

สมำคมครูภำษำเยอรมัน
ในประเทศไทย

ตัง้ แต่เดือน
ต.ค. 55-ก.พ.
56

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภำส

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ำรณำโครงกำรวิจัยเรือ
่ ง
"ปั ญหำในกำรแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็ น
ภำษำเยอรมัน"
- กรรมกำรสมำคมครูภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย
- บรรณำธิกำรวำรสำรสมำคมครู
ภำษำเยอรมัน
ในประเทศไทย
กรรมกำรกลั่นกรองข ้อสอบ Pat 7.2
(ภำษำเยอรมัน)

สทศ.

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภำส

วิทยำกรกิจกรรมค่ำยภำษำเยอรมัน
นำนำชำติ

สมำคมครูภำษำเยอรมัน
ในประเทศไทย

ตัง้ แต่เดือน
ต.ค. 55-ก.พ.
56
12-19 พ.ค.
56

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภำส

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

13-19 ส.ค. 56
และวันที่ 2729 ส.ค. 56

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซีย
ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซีย
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.อำรตี แก ้ว
สัมฤทธิ์

วิทยำกรให ้ควำมรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำเพือ
่ เตรียมควำมพร ้อม
ให ้แก่นักเรียนเข ้ำร่วมโครงกำร
ภำษำเยอรมันโอลิมปิ กวิชำกำร ครัง้ ที่ 8
กรรมกำรสมำคมครูภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย

สมำคมครูภำษำเยอรมัน
ในประเทศไทย

- ต.ค. 55-ก.พ.
56

อ.ดร.อำรตี แก ้ว
สัมฤทธิ์

กรรมกำรกลั่นกรองข ้อสอบ Pat 7.2
(ภำษำเยอรมัน)

- สทศ.

ต.ค.-ธ.ค. 55

อ.ดร.รมย์ ภิร
มนตรี

วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง "วัฒนธรรมรัสเซีย"
ทีบ
่ ริษัทกำรบินไทย จำกัดมหำชน

บริษัทกำรบินไทย จำกัด
มหำชน

5 ก.ค. 56/
เวลำ 9-16 น.

อ.ไรซำ ซำไนวำ

คณะกรรมกำรเพือ
่ กำรคัดเลือกมัคคุเทศก์
ดีเด่นระดับภำค ครัง้ ที่ 7 ประจำปี 2556

กำรท่องเทีย
่ วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)

30-ก.ค.-56

รศ.ดร.สถำพร
ทิพยศักดิ์

สำขำวิชำภำษำสเปนและ
โปรตุเกส

วันที่ 2 ส.ค. 56

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

รศ.ดร.สถำพร
ทิพยศักดิ์

วิทยำกร "Translating Luso-Hispanic
Literature into Thai" ในงำน
Literature in Spanish and
Portuguese : Experience and
explore the Luso-Hispanic World
วิทยำกรให ้ควำมรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

วันที่ 2-4 ส.ค.
56

อ.Albert Bosch

วิทยำกรให ้ควำมรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

2-4 ส.ค. 56

อ.Catalina
Inazunta

วิทยำกรให ้ควำมรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

2-4 ส.ค. 56

อ.Laura Castro
sanchez

วิทยำกรให ้ควำมรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

2-4 ส.ค. 56

อ.ดร.ภำสุร ี ลือ
สกุล

สำขำวิชำภำษำสเปนและ
โปรตุเกส

วันที่ 2 ส.ค. 56

106

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู ้แทนรำษฎร

28 ก.พ. 56 –
2 มี.ค. 56

107

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ผู ้ดำเนินรำยกำรในงำน Literature in
Spanish and Portuguese :
Experience and explore the LusoHispanic World
วิทยำกรโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัตก
ิ ำร
เพือ
่ พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน
ส่งเสริมกำรทำงำนเป็ นทีม และ
เสริมสร ้ำงทัศนคติทด
ี่ ใี นกำรให ้บริกำร
ด ้ำนแปลและล่ำมทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภำพ
วิทยำกรกำรฝึ กอบรมล่ำมสำหรับกำร
คุ ้มครองสวัสดิภำพผู ้ทีต
่ กเป็ นเหยือ
่
กำรค ้ำมนุษย์ (ภำษำพม่ำ)

สำนักป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหำกำรค ้ำหญิงและ
เด็ก

26-28 ก.ค.
56

ลำดับ
90
91
92

93
94
95

96
97
98
99
100

101
102
103
104
105

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภำส

40
ลำดับ
108
109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

่ อ.
ชือ
อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
คณะกรรมกำรเพือ
่ กำรคัดเลือกมัคคุเทศก์
ดีเด่นระดับภำค ครัง้ ที่ 7 ประจำปี 2556

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
กำรท่องเทีย
่ วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
30-ก.ค.-56

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

วิทยำกรในกำรอภิปรำยเรือ
่ ง: กำร
ปฏิบัตงิ ำนล่ำม: เทคนิคกำรเป็ นล่ำม

สำนักงำนศำลยุตธิ รรม

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

วิทยำกรให ้ควำมรู ้แก่นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

31 ก.ค. 56 /
เวลำ 9.1512.15 น.
วันที่ 2-4 ส.ค.
56

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

วิทยำกรในกำรอภิปรำยเรือ
่ ง "กำร
ปฏิบัตงิ ำนล่ำม: เทคนิคกำรล่ำม"

สำนักงำนศำลยุตธิ รรม

วันที่ 30 ส.ค.
56

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร

14-ก.พ.-56

บริษัท มิวท์ จำกัด

14-มี.ค.-56

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน
ภำษำ
ตะวันออก/
เกำหลี
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

วิทยำกรโครงกำรอบรมล่ำมภำษำไทยเมียนมำร์ ระดับธุรกิจ ในหัวข ้อ “เทคนิค
กำรพัฒนำศักยภำพล่ำม”
ล่ำมในกำรสัมมนำโครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ผ ้ำผืนไทย Thai Tex Trend
(T3): Textile Trends in Progress;
Spring/Summer 2014
คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรทับ
ศัพท์ภำษำอิตำลี

รำชบัณฑิตยสถำน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

คณะกรรมกำรเพือ
่ กำรคัดเลือกมัคคุเทศก์
ดีเด่นระดับภำค ครัง้ ที่ 7 ประจำปี 2556

กำรท่องเทีย
่ วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)

มิ.ย. 56 เป็ น
ต ้นไป เวลำ
9.00-11.00 น.
30-ก.ค.-56

ผศ.สรรควัฒน์
ประดิษฐพงศ์

วิทยำกรภำษำอิตำเลียนในหลักสูตร
เร่งรัด (Intensive Pre-Posting Course)

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

เดือนก.พ. 56

อ.ดร.เปำโล ยูรอน

คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรทับ
ศัพท์ภำษำอิตำลี

รำชบัณฑิตยสถำน

อ.ลูกำ เด มอริ

คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรทับ
ศัพท์ภำษำอิตำลี

รำชบัณฑิตยสถำน

อ.กมล บุษบรรณ์

อำจำรย์พเิ ศษ สอนรำยวิชำ KOR 101
่ สำรประจำวัน
ภำษำเกำหลีเพือ
่ กำรสือ

มหำวิทยำลัยรังสิต

มิ.ย. 56 เป็ น
ต ้นไป เวลำ
9.00-11.00 น.
มิ.ย. 56 เป็ น
ต ้นไป เวลำ
9.00-11.00 น.
ภำคกำรศึกษำ
ที่ 1/56

ผศ.ดร.ชัญญพร
ปริญญำวุฒช
ิ ัย

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.)

2552-ปั จจุบัน

ผศ.ดร.ชัญญพร
ปริญญำวุฒช
ิ ัย

่ และ
คณะทำงำนเพือ
่ จัดทำและพัฒนำสือ
ตำรำกำรเรียนกำรสอน ภำษำจีน
ระดับอุดมศึกษำ
คณะทำงำนพจนำนุกรมศัพท์ปัจจุบัน
ภำษำไทยและภำษำจีน

รำชบัณฑิตยสถำน

2552-ปั จจุบัน

ผศ.ดร.ชัญญพร
ปริญญำวุฒช
ิ ัย

กรรมกำรบริหำรสมำคมครูภำษำจีน แห่ง
ประเทศไทย

สมำคมครูภำษำจีนแห่ง
ประเทศไทย

2552-ปั จจุบัน

ผศ.ดร.ชัญญพร
ปริญญำวุฒช
ิ ัย

คณะทำงำนโครงกำร A Study of Royal
Siamese Maps: China (1) and China
(2)
่ และ
คณะทำงำนเพือ
่ จัดทำและพัฒนำสือ
ตำรำกำรเรียนกำรสอน ภำษำจีน
ระดับอุดมศึกษำ
คณะทำงำนพจนำนุกรมศัพท์ปัจจุบัน
ภำษำไทยและภำษำจีน

สมำคมครูภำษำจีนแห่ง
ประเทศไทย

2553-ปั จจุบัน

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ

2552-ปั จจุบัน

รำชบัณฑิตยสถำน

2552-ปั จจุบัน

มหำวิทยำลัยสยำม

2553-ปั จจุบัน

ภำษำ
ตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ
กำรบริหำรกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย
่ ว
มหำวิทยำลัยสยำม
กรรมกำรกำกับมำตรฐำนวิชำกำร

วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

มีวำระ 2 ปี
ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
55 จนถึง 31
พ.ค. 2557

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช
ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช
ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

41
ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงำนทำงวิชำกำร

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
ภำคปลำย 55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

กรรมกำรพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำน
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย
่ ว

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยสยำม

ภำคปลำย 55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

กรรมกำรกำกับมำตรฐำนวิชำกำร
สำขำวิชำภำษำจีนเพือ
่ เศรษฐกิจและ
กำรค ้ำ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ำรณำโครงกำรวิจัย

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยอัญสัมชัญ

ภำคปลำย 55

สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย
รังสิต

10-ต.ค.-55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ผู ้ทรงคุณวุฒวิ พ
ิ ำกษ์ หลักสูตรศิลป
ศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ

มหำวิทยำลัยพำร์อส
ี
เทอร์น

11-ธ.ค.-55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ำรณำโครงกำรวิจัย

คณะอักษรศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

13-ธ.ค.-55

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

กรรมกำรสอบป้ องกันวิทยำนิพนธ์ และ
ประธำนกรรมกำรสอบเค ้ำโครง
วิทยำนิพนธ์
ประธำนกรรมกำรสอบป้ องกันโครง
วิทยำนิพนธ์

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

คณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ ทำหน ้ำที่
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

137

ภำษำ
ตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

บรรยำยในรำยวิชำ TC 8293 วรรณกรรม
แปลและกำรแปลขัน
้ สูง

มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

138

ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

่ หำ
บรรยำยหัวข ้อ "ภำษำจีน": บันไดสุม
วิทยำลัยในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
สำหรับนักเรียนมัธยมไทย
คณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ ทำหน ้ำที่
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์

ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

กรรมกำรวิชำกำรผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ของ
ภำควิชำภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ ในหัวข ้อ "Cross
Culture Awareness"

มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

ส. 26 ม.ค. 56
เวลำ 8.3018.30 น.
อ. 28 พ.ค. 56
เวลำ 13.00 15.00 น.
วันเวลำและ
สถำนทีท
่ ำง
มหำวิทยำลัย
อุบลฯจะ
กำหนดอีกครัง้
ทุกวันอำทิตย์
ตลอดภำค
กำรศึกษำที่
1/56 เวลำ
08.30-15.30 น.
ศ. 23 ส.ค. 56
เวลำ 09.0011.00 น.
วันเวลำและ
สถำนทีท
่ ำง
มหำวิทยำลัย
อุบลฯจะ
กำหนดอีกครัง้
ภำคต ้น 56

142

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนำด ศีต ิ
สำร

สมำคมสัตวบำลแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
รำชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

143

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดำธำนนท์

คณะกรรมกำรจัดกำรประชุม
Symposium “Human-Chicken MultiRelationships based on H.I.H Prince
Akishino Research Project under the
Royal Patronage of H.R.H. Princess
Maha Chakri Sirindhorn” ในกำร
ประชุมวิชำกำรปศุสัตว์นำนำชำติ ครัง้ ที่
15 “The 15th AAAP Animal Science
Congress 2012” ระหว่ำง
กรรมกำรตัดสินกำรประกวดสุนทรพจน์
ภำษำญีป
่ นในงำน
ุ่
“มหกรรมญีป
่ น
ุ่ รังสิต
ครัง้ ที่ 5” (RSU Japanese Fair 2012

ลำดับ
128
129
130
131
132
133
134
135
136

139

140
141

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน
ยง

รศ.ประพิณ
มโนมัยวิบล
ู ย์

ผศ.ดร.ชมนำด ศีต ิ
สำร

มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

บริษัทอีซซ
ู ม
ุ อเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด

มหำวิทยำลัยรังสิต

ศ. 9 พ.ย. 55
เวลำ 09.0011.00 น. ณ
ห ้องประชุม Big
conference
้ 7
ชัน
26-30 พ.ย. 55

ศ. 23 พ.ย. 55
เวลำ 08.30 –
16.30 น.

42
ลำดับ
144

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรำ
สมบัต ิ

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
กรรมกำรกำกับมำตรฐำนวิชำกำร

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

145

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อรรถยำ
สุวรรณระดำ

สมำคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษำใน
ประเทศไทย

ผศ.ดร.อรรถยำ
สุวรรณระดำ

ผู ้วิพำกษ์ บทควำมในกำรประชุมวิชำกำร
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษำครัง้ ที่ 6 ของเครือข่ำยญีป
่ น
ุ่
ศึกษำในประเทศไทย
บรรยำยในรำยวิชำ ญ.753 สัมมนำ
วรรณกรรมญีป
่ น
ุ่ ระดับปริญญำโท

147

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กนกวรรณ
เลำหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ

บรรยำย หัวข ้อเรือ
่ ง"รูปและสำนวนใน
่ สำร:กำรใช ้
ระดับต ้นทีพ
่ บเจอในกำรสือ
ภำษำญีป
่ นของชำวไทย"
ุ่

่
เจแปนฟำวน์เดชัน

148

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศำล

ผู ้วิพำกษ์ บทควำมในกำรประชุมวิชำกำร
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษำครัง้ ที่ 6 ของเครือข่ำยญีป
่ น
ุ่
ศึกษำในประเทศไทย
กรรมกำรสมำคม

สมำคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษำใน
ประเทศไทย
สมำคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษำใน
ประเทศไทย

2555-2557

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศำล

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระจำวำรสำรวิชำกำร
มนุษยศำสตร์

2553-ปั จจุบัน

อ.ดร.อัษฎำยุทธ
ชูศรี

่ ำรเป็ น
วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง “เส ้นทำงสูก
นักศึกษำปริญญำโทและเจำะลึกกำร
เขียนแผนงำนวิจัย”

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์
หอกำรค ้ำญีป
่ นประจ
ุ่
ำ
ประเทศไทย (JCC) และ
ศูนย์แนะแนวศึกษำต่อ
ประเทศญีป
่ นเจเอ็
ุ่
ด
่
ดูเคชัน

ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี
ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี
ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หกำร

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

วิทยำกรบรรยำยพิเศษ หัวข ้อเรือ
่ ง
“ภำษำและวรรณคดีไทย : กำรสืบสำน
ทำงวัฒนธรรม”
คณะกรรมกำรบริหำรของศูนย์ระดับ
ภูมภ
ิ ำคว่ำด ้วยกำรพัฒนำคุณภำพและบุ
คลกรทำงกำรศึกษำ
วิทยำกรในโครงกำร "ทำด ้วยใจ (Care
with heart)"

ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี
ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

วิทยำกรพิเศษบรรยำย เรือ
่ ง "กำรภำวนำ
เพือ
่ อุทศ
ิ กุศลแด่ผู ้ล่วงลับอันเป็ นทีร่ ัก"

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

โรงพยำบำลชัยนำท
นเรนทร
จังหวัด
ชัยนำท

ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี
ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

อ.ดร.ชำนป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

วิทยำกรบรรยำยกำรจัดอบรมสมำธิบำบัด
พลังจิตตำนุภำพ ให ้แก่เจ ้ำหน ้ำทีข
่ อง
โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร เพือ
่ เป็ น
แนวทำงในกำรพัฒนำจิตใจและกำร
ดำเนินชีวต
ิ ทีท
่ ำให ้มีควำมสุข
วิทยำกรบรรยำเรือ
่ ง "ชำดก อวทำน และ
นิทำนสันสกฤต"

ภำควิชำภำษำไทย คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำฯ

22-ก.พ.-56

ประเมินโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
มนุษยศำสตร์-สังคมศำสตร์
ปี งบประมำณ 2556

สกว.

ต.ค.-56

146

149
150
151

152
153
154

155
156

157
158

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศำล

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หกำร

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ถนนพระจันทร์

โรงเรียนนำยร ้อยพระ
จุลจอมเกล ้ำ
กระทรวงศีกษำธิกำร
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี คณะ
แพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ์
ศูนย์กม
ุ ำรบริรักษ์
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
มีวำระ 2 ปี
กำรศึกษำ
ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
55 จนถึง 31
พ.ค. 2557
11-12 ต.ค 55
ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2555
ทุกวันพุธ ตัง้ แต่
7 พ.ย. 55- 26
ธ.ค. 55 เวลำ
09.30-12.30 น.
ส. 23-อำ.24
มี.ค. 2556
เวลำ 09.0016.00 น.
11-12 ต.ค 55

อำ. 25 ส.ค.
56 ในงำน
“Japan
Education and
Job Fair
2013”
ศ. 9 พ.ย. 55
เวลำ 10.00–
12.00 น.
1 ก.ค. - 30
มิ.ย. 56
3 ต.ค. 55

อำ. 21 ต.ค. 55
เวลำ 13.15–
14.45 น.
14-15 มี.ค. 56
เวลำ 8.3016.30 น.

43
ลำดับ
159

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

่ อ.
ชือ
อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
บรรยำยในรำยวิชำ SE 383 ภำษำ
มำเลเซียระดับกลำง 2 ในภำค
กำรศึกษำที่ 2/2555

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ถนนพระจันทร์

160

ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ

161

ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์
ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์
ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์
ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

กรรมกำรออกข ้อสอบและตรวจข ้อสอบ
ทุนโครงกำรพัฒนำกำลังคนด ้ำน
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์(ทุนเรียน
ดี มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์แห่ง
ประเทศไทย)ระดับปริญญำโท-เอก
ต่ำงประเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2556
ตรวจข ้อสอบคัดเลือกบุคคลเป็ นลูกจ ้ำง
ชัว่ ครำว

สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

11-มี.ค.-56

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

ตรวจสอบคัดเลือกบุคคลเป็ นลูกจ ้ำง
ชัว่ ครำว ของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

11-มี.ค.-56

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

สำบันเอเชียศึกษำ สำนัก
เลขำนุกำรสถำบัน

2-3 พ.ค. 56

สำนักงำนกองทุน
สนับสนุนงำนวิจัย

25-พ.ค.-56

165

ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

วิทยำกร เรือง "กำรเสริมสร ้ำงควำมรู ้ด ้ำน
ภำษำและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
่
อำเซียน
ผู ้ทรงคุณวุฒฟ
ิ ั งกำรรำยงำน
ควำมก ้ำวหน ้ำและให ้ข ้อเสนอแนะ
งำนวิจัยมหำบัณฑิต โครงกำรทุนวิจัย
มหำบัณฑิต สกว. ด ้ำนมนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์ ปี งบประมำณ 2556
กรรมกำรออกข ้อสอบ ตรวจข ้อสอบ และ
คัดเลือก

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์

166

ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์

167

ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

กรรมกำรออกข ้อสอบ ตรวจข ้อสอบ และ
สอบคัดเลือก พนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่งอำจำรย์สำขำวิชำภำษำมลำยู
สังกัดวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บรรยำยรำยวิชำ SE 482 ภำษำมำเลเซีย
ระดับสูง 1

พฤ.30 พ.ค.
56 เวลำ
09.00-15.00
น.
30-พ.ค.-56

168

ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

ฝ่ ำยวิจัย คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำฯ

169

ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

170

ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม
ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

อำจำรย์พเิ ศษสอนรำยวิชำ LAEN 434
CONTEMPORARY ASIAN
LITERATURE คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
เข ้ำร่วมวิพำกษ์ และปรับรูปแบบจำก
ผลกำรวิจัยเรือ
่ ง “วิธวี ท
ิ ยำกำรเรียนกำร
สอนภำษำเวียดนำมระดับอุดมศึกษำใน
ประเทศไทยโดยใช ้ฐำนเนือ
้ หำจำกบริบท
ของประวัตศ
ิ ำสตร์ ภูมศ
ิ ำสตร์ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ”
วิทยำกรบรรยำยในหัวข ้อ “ไทยใน
มุมมองของเวียดนำมและกัมพูชำ”
กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง
“ฟำนโบ่ยโจวกับแนวคิดในกำร
ขับเคลือ
่ นขบวนกำรชำตินย
ิ มใน
เวียดนำม ในช่วงปี ค.ศ. 1904 - 1925”

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

162
163
164

171

อ.ดร.นูรด
ี ำ
หะยียะโกะ

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2555
ทุกวันอังคำร
ตัง้ แต่ 6 พ.ย.
55 - 19 ก.พ. 56
เวลำ 09.3012.30 น.
15 ก.พ 56

3 มิ.ย. - 21
ก.ย.56 ทุกวัน
อังคำร เวลำ
09.30-12.30
น. (ภำค
กำรศึกษำที่
1/56)
29 ก.ค.56
(11.00-11.00
น.)

มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระ
นคร

25-26 ต.ค. 55
เวลำ 09.0016.00 น.

สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

อ. 27 พ.ย. 55
เวลำ 09.30 –
12.00 น.

44
ลำดับ
172

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
บรรยำยหลักสูตรภำษำเวียดนำมใน
ชีวต
ิ ประจำวัน

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
มหำวิทยำลัยหอกำรค ้ำ
ไทย

173

ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

174

ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม
ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม
ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

พิจำรณำบทควำมคุณภำพวิชำกำร เรือ
่ ง
อัตลักษณ์ควำมเป็ นจีนของสตรีชำว
้ สำยจีนในชุมชนเจอะเลิน
เวียดนำมเชือ
้
นครโฮจิมน
ิ ห์ ประเทศเวียดนำมผ่ำนกำร
ใช ้เวทีกำรแสดงร ้องเพลงจีนกวำงตุ ้ง
เสวนำ "เปิ ดประเทศเพือ
่ นบ ้ำนอ่ำนงำน
วรรณกรรม"

สมำคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย

ศ. 5 เม.ย.
2556

วิทยำกร เรือ
่ ง "กำรเสริมสร ้ำงควำมรู ้ด ้ำน
ภำษำและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
่
อำเซียน"
เสวนำวิชำกำร เรือ
่ ง ทิศทำงกำร
ท่องเทีย
่ วประเทศไทยของนักท่องเทีย
่ ว
ชำวเวียดนำม

สำบันเอเชียศึกษำ สำนัก
เลขำนุกำรสถำบัน

วันที่ 2-3 พ.ค.
56
7 ก.ย. 56 เวลำ
9.00-12.00 น.

อ.ดร.มำนพ อำดัม

แต่งตัง้ เป็ นทีป
่ รึกษำฮำลำล

178

ภำษำ
ตะวันออก/
อำหรับ
ภำษำไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พำนโพธิท
์ อง

179

ภำษำไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พำนโพธิท
์ อง

คณะอักษรศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

17 ก.ค. 56
เวลำ 13.00 16.00 น.

180

ภำษำไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พำนโพธิท
์ อง

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

26 ก.ย. 56
เวลำ 10.00 12.30 น.

181

ภำษำไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พำนโพธิท
์ อง

กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง
"กำรโทรศัพท์แจ ้งเหตุฉุกเฉินของกอง
กำกับกำรศูนย์รวมข่ำวกองบังคับกำรสำย
ตรวจและปฏิบัตก
ิ ำรพิเศษ
กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล (191) :
กำรวิเครำะห์บทสนทนำเชิงสถำบัน"
ของนำงสำวทักษิณำ วุฒเิ จริญ นักศึกษำ
ปริญญำโท สำขำวิชำภำษำศำสตร์เพือ
่
่ สำร คณะศิลปศำสตร์
กำรสือ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อำจำรย์พเิ ศษสอนรำยวิชำ 411 742
Thesis Seminar ให ้แก่นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ ภำควิชำภำษำไทย คณะ
อักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ อบเค ้ำโครงปริญญำนิพนธ์
ของ นำงสำวติณนภำ เสน่หำ (ภำควิชำ
ภำษำศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เรือ
่ ง
"กำรโจมตีและกำรสนับสนุนทีป
่ รำกฏใน
ึ ษำรำยกำรชู
วำทกรรมกำรเมือง: กรณีศก
ธงและรำยกำรสำยล่อฟ้ ำ"
“กำรศึกษำและกำรวิจัยทำงด ้ำน
ภำษำไทยในปั จจุบัน”

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กลำงอิสลำมแห่งประเทศ
ไทย
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

182

ภำษำไทย

ผศ.ดร.ปรมินท์
จำรุวร

วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง "กำรใช ้ภำษำไทย
ในกำรบันทึก : ตำนำนและควำมรู ้"

พฤ. 6 ธ.ค. 55
เวลำ 12.30 –
14.30 น.
3 ส.ค. 56
เวลำ 13.00 14.30 น.

183

ภำษำไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผำสุข

184

ภำษำไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผำสุข

185

ภำษำไทย

รศ.ดร.ชลดำ
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

อำจำรย์พเิ ศษสอนรำยวิชำ หัวข ้อ
“กำรศึกษำและกำรวิจัยคติชนวิทยำใน
ปั จจุบัน”
กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำ
่ สำร คณะศิลป
ภำษำศำสตร์เพือ
่ กำรสือ
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ร่วมเสวนำวิชำกำร หัวข ้อ “สุขกับโศก
้ อย่ำสงสัย” ช่วง พรั่งพร ้อมมิตร
มิได ้สิน
มุทต
ิ ำ

175
176

177

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท
รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

สภำวิจัยแห่งชำติ สำขำ
ปรัชญำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
ส. 12,19,26
ม.ค. 56
ส. 2,9,16
ก.พ. 56
ส. 16,23,30
มี.ค. 56
23-ม.ค.-56

1 พ.ค. 56- 1
พ.ค. 58
7 มี.ค. 56
เวลำ 13.00 น.
เป็ นต ้นไป

พฤ. 20 ธ.ค.
55 เวลำ 12.30
– 14.30 น.
6 มี.ค. 56
เวลำ 13.00 15.00 น.
ส. 22 ธ.ค. 55
เวลำ 15.15 –
16.30 น.

45
ลำดับ
186

ภำควิชำ
ภำษำไทย

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.ชลดำ
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
วิทยำกรในโครงกำรอบรมนักศึกษำสำขำ
กำรสอนภำษำไทยเพือ
่ เป็ นครูภำษำไทย

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
รำชบัณฑิตยสถำน

187

ภำษำไทย

รศ.ดร.ชลดำ
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

188

ภำษำไทย

189

ภำษำไทย

รศ.สุกัญญำ
สุจฉำยำ
รศ.สุกัญญำ
สุจฉำยำ

สภำวิจัยแห่งชำติ สำขำ
ปรัชญำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงำนพัฒนำ
เศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
(องค์กำรมหำชน)

190

ภำษำไทย

รศ.สุกัญญำ
สุจฉำยำ

191

ภำษำไทย

รศ.สุกัญญำ
สุจฉำยำ

192

ภำษำไทย

รศ.สุกัญญำ
สุจฉำยำ

193

ภำษำไทย

รศ.สุกัญญำ
สุจฉำยำ

194

ภำษำไทย

รศ.สุกัญญำ
สุจฉำยำ

195

ภำษำไทย

ศ.ดร.ชลดำ
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

196

ภำษำไทย

ศ.ดร.ชลดำ
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

197

ภำษำไทย

ศ.ดร.ศิรำพร ณ
ถลำง

198

ภำษำไทย

ศ.ดร.ศิรำพร ณ
ถลำง

199

ภำษำไทย

อ.ชัยรัตน์ พลมุข

200

ภำษำไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อำมระดิษ

201

ภำษำไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อำมระดิษ

วิทยำกรและเข ้ำร่วมกำรประชุมระดม
ควำมคิด เรือ
่ ง "นโยบำยภำษำของ
ประเทศ : ภำวะวิกฤตทีต
่ ้องแก ้ : นำนำ
ทัศนะวิกฤตภำษำไทย"
คณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ รดกภูม ิ
ปั ญญำทำงวัฒนธรรม
ศึกษำดูงำนพืน
้ ทีต
่ ้นแบบเพือ
่ จัดทำ
มำตรกำรคุ ้มครองสิทธิก
์ ำรใช ้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรชีวภำพและภูมป
ิ ั ญญำ
ท ้องถิน
่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยำกรเรือ
่ ง "ประสบกำรณ์ในกำรรับทุน
โครงกำรทุนวิจัยมหำบัณฑิต สกว. ใน
กำรประชุมปฐมนิเทศผู ้รับทุนรุน
่ ที่ 9
ประจำปี งบประมำณ 2556
กรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
หัวข ้อ รูปแบบกระบวนกำรนวัตกรรม
ิ ทำงปั ญญำ
จัดกำรทรัพย์สน
คณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒอ
ิ ำนวยกำรขึน
้
ทะเบียนมรดกภูมป
ิ ั ญญำทำงวัฒนธรรม
ของชำติ ปี พ.ศ. 2556
อำจำรย์พเิ ศษสอนวิชำ RA 824
Wisdom and Folk Art ในหัวข ้อ “มรดก
วัฒนธรรมทำงภูมป
ิ ั ญญำ”
วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง ”เศรษฐกิจ
สร ้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรวัฒนธรรม”
ิ มหำบัณฑิต
ให ้แก่นส
ิ ต
วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง (1) "กำรใช ้
ภำษำไทยในโอกำสพิเศษต่ำงๆ" , (2)
"กำรใช ้ภำษำไทยในเพลง" , (3) "กำร
ใช ้ภำษำไทยในกำรบันทึก : ตำนำนและ
ควำมรู ้" , (4) "แนวทำง - หัวข ้อกำรวิจัย
ควำมภูมใิ จในกำรใช ้ภำษำไทย" , (5)
"นำนำทัศนะปั ญหำภำษำไทย"
ผู ้ร่วมเสวนำ เรือ
่ ง เขียนโครงกำรอย่ำงไร
ให ้โดนใจกรรมกำรและได ้งบประมำณ ใน
ประเด็นหัวข ้อ กำรสร ้ำงกำรรับรู ้
"ภำษำไทย" ในสังคมไทย และโลกและ
กำรสร ้ำงวิชำกำรงำนศิลป์
คณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒอ
ิ ำนวยกำรขึน
้
ทะเบียนมรดกภูมป
ิ ั ญญำทำงวัฒนธรรม
ของชำติ ปี พ.ศ. 2556
วิทยำกรบรรยำยพิเศษในกำรบรรยำย
เสริมองค์ควำมรู ้ด ้ำนวัฒนธรรมจีนศึกษำ
ให ้แก่นักศึกษำปริญญำโท โครงกำร
วัฒนธรรมจีนศึกษำ
อำจำรย์พเิ ศษสอนรำยวิชำ LAEN 434
Contemporary Asian Literature ใน
หัวข ้อ "วรรณกรรมลำว" ให ้กับนักศึกษำ
คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
้ ปี ท ี่ 3,4
ชัน
อำจำรย์พเิ ศษสอนรำยวิชำ LAEN 434
Contemporary Asian Literature ใน
หัวข ้อ "Cambodian Literature"
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ผู ้เข ้ำแข่งขันใน
โครงกำร "รำงวัลกำรแสดงควำมสำมำรถ
เรียนรู ้พระรำชนิพนธ์ในรัชกำลที่ 6"
ระดับมัธยมศึกษำปี ท ี่ 1-3 รอบชิง
ชนะเลิศ

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
ภำคใต ้ ส. 19
ม.ค. 56
ภำคกลำง อำ.
27 ม.ค.56
19 - 21 เม.ย.
56
19 ก.ย.2552ปั จจุบัน
15-16 พ.ย. 55

โครงกำรทุนวิจัย
มหำบัณฑิต สกว.

15 ธ.ค. 55
เวลำ 9.0010.30 น.

สหสำขำวิชำธุรกิจ
เทคโนโลยีและกำร
จัดกำรนวัตกรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

10 เม.ย. 56
เวลำ 13.00 14.30 น.
24-ก.ค.-56

บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
วิทยำลัยนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ส. 10 ส.ค. 56
ตัง้ แต่เวลำ
9.00-16.00 น.
ส. 24 ส.ค. 56
ตัง้ แต่เวลำ
10.00-12.00 น.
3 ส.ค. 56
เวลำ 9.00 16.00 น.

สภำวิจัยแห่งชำติ สำขำ
ปรัชญำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ

17 ก.ย. 56
เวลำ 13.00 14.30 น.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

24-ก.ค.-56

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

13 ก.ค. 56
เวลำ 13.00 16.00 น.

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

19 ส.ค. 56
เวลำ 12.30 15.30 น.

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

26 ส.ค. 56
เวลำ 12.30 15.30 น.
22 ส.ค. 56
เวลำ 9.30 12.00 น.

วชิรำวุธวิทยำลัย

46
ลำดับ
202

ภำควิชำ
ภำษำไทย

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ใกล ้รุง่
อำมระดิษ

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
วิทยำกรบรรยำยในหัวข ้อ “ไทยใน
มุมมองของเวียดนำมและกัมพูชำ”

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

203

ภำษำไทย

อ.ดร.เทพี จรัสจรุง
เกียรติ

วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง "กำรทดสอบ
ภำษำไทย : กำรทดสอบผลสัมฤทธิแ
์ ละ
กำรทดสอบสมรรถภำพ"

204

ภำษำไทย

อ.ดร.เทพี จรัสจรุง
เกียรติ

205

ภำษำไทย

อ.ดร.ธำนีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

206

ภำษำไทย

อ.ดร.ธำนีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ผู ้เข ้ำแข่งขันใน
โครงกำร "รำงวัลกำรแสดงควำมสำมำรถ
เรียนรู ้พระรำชนิพนธ์ในรัชกำลที่ 6"
ระดับมัธยมศึกษำปี ท ี่ 1-3 รอบชิง
ชนะเลิศ
กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง
“กวีนพ
ิ นธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี : กลวิธก
ี ำรสร ้ำงวรรณศิลป์ กับกำร
่ แนวคิดสำคัญ”
สือ
วิทยำกรกำรสัมมนำ เรือ
่ ง “วรรณคดี
อิเหนำ : มรดกไทย มรดกร่วมใน
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้”

สภำวิจัยแห่งชำติ สำขำ
ปรัชญำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ
วชิรำวุธวิทยำลัย

207

ภำษำไทย

อ.ดร.ธำนีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

208

ภำษำไทย

อ.ดร.วิภำส
โพธิแ
์ พทย์

กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ผู ้เข ้ำแข่งขันใน
โครงกำร "รำงวัลกำรแสดงควำมสำมำรถ
เรียนรู ้พระรำชนิพนธ์ในรัชกำลที่ 6"
ระดับมัธยมศึกษำปี ท ี่ 1-3 รอบชิง
ชนะเลิศ
วิทยำกรบรรยำยในหัวข ้อ "หลักกำรย่อ
ควำม สรุปควำม และกำรจดบันทึก"

209

ภำษำไทย

อ.ดร.วิภำส
โพธิแ
์ พทย์

วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง "กระบวนกำรเกิด
คำใหม่ในภำษำไทย"

210

ภำษำไทย

อ.ดร.วิภำส
โพธิแ
์ พทย์

211

ภำษำไทย

อ.ดร.อนันต์
เหล่ำเลิศวรกุล

212

ภำษำไทย

อ.ดร.อนันต์
เหล่ำเลิศวรกุล

213

ภำษำไทย

อ.ดร.อนันต์
เหล่ำเลิศวรกุล

214

ภำษำไทย

อ.ดร.อำทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

อำจำรย์พเิ ศษ วิชำท.611 ภำษำศำสตร์
กับกำรศึกษำวิเครำะห์ภำษำไทย ให ้แก่
นักศึกษำปริญญำโท
คณะกรรมกำรพัฒนำรหัสบัญชีจำแนก
โรคระหว่ำงประเทศ (ICD) ฉบับประเทศ
ไทยและเข ้ำร่วมประชุมสัมมนำนำนำชำติ
เอเซีย-แปซิฟิค
วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง กำรวิเครำะห์
ข ้อสอบ NT, PISA (ครูผู ้สอนภำษำไทย
้ ป.2 - ป.3) ในโครงกำรยกระดับ
ชัน
ผลสัมฤทธิท
์ ำงกำรเรียน : พัฒนำกำร
เรียนกำรสอนภำษำไทย
วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง กำรวิเครำะห์
ข ้อสอบ O-NET, LAS, PISA (ครูผู ้สอน
้ ป.4 - ม.3) ในโครงกำร
ภำษำไทย ชัน
ยกระดับผลสัมฤทธิท
์ ำงกำรเรียน :
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
อำจำรย์พเิ ศษสอนวิชำ TLL346 Jataka
Literature 3(3-0) กลุม
่ B01

215

ภำษำศำสตร์

ผศ.ดร.สุดำ รังกุ
พันธุ์

216

ภำษำศำสตร์

รศ.ดร.กิง่ กำญจน์
เทพกำญจนำ

คณะอนุกรรกำรสภำกำรศึกษำ และเข ้ำ
ร่วมประชุมด ้ำนนโยบำยและแผนกำร
ศึกษำ
รับเชิญเข ้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
เครือข่ำยจุฬำนำนำชำติ ครัง้ ที่ 3/2555

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
อ. 27 พ.ย. 55
เวลำ 09.30 –
12.00 น.
3 ส.ค. 56
เวลำ 9.00 10.00 น.
22 ส.ค. 56
เวลำ 9.30 12.00 น.

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

31 ต.ค. 55

Southeast Asian
Ministers of Education
Organization SEAMEO
REGIONAL CENTRE
FOR ARCHAEOLOGY
AND FINE ARTS
วชิรำวุธวิทยำลัย

21 ก.พ. 56
เวลำ 08.30 –
16.00 น.

สำนักรำชเลขำธิกำร
พระบรมมหำรำชวัง

24 ม.ค. 56
เวลำ 13.00 16.00 น.
8 ก.ค. 56
เวลำ 13.00 16.00 น.

ภำควิชำภำษำไทย คณะ
ศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ท่ำพระจันทร์
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข

22 ส.ค. 56
เวลำ 9.30 12.00 น.

27 ส.ค. 56
เวลำ 13.3016.30 น.
18-19 ก.ค. 56

สำนักงำนเขตพืน
้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุร ี เขต 1

17-ก.ย.-56

สำนักงำนเขตพืน
้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุร ี เขต 1

18-ก.ย.-56

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

7 พ.ย. 55
เวลำ 08.3011.20 น. ณห ้
้ 6
อง263 ชัน
26-มิ.ย.-56

กระทรวงศึกษำธิกำร
บริหำรเครือข่ำยจุฬำ
นำนำชำติ

6-พ.ย.-55
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ภำควิชำ
ภำษำศำสตร์

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ
มำนะกุล

218

ภำษำศำสตร์

อ.ดร.พิทยำวัฒน์
พิทยำภรณ์

219

ภำษำศำสตร์

อ.ดร.พิทยำวัฒน์
พิทยำภรณ์

220

ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.จิรันธรำ
ศรีอท
ุ ัย
ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.จิรันธรำ
ศรีอท
ุ ัย
ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.น้ ำทิพย์
ภิงคำรวัฒน์
ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ
ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ
ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ
ภำษำอังกฤษ ผศ.ปทมำ อัตนโถ
ภำษำอังกฤษ ผศ.ปทมำ อัตนโถ

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

ภำษำอังกฤษ ผศ.ปทมำ อัตนโถ
ภำษำอังกฤษ ผศ.ปทมำ อัตนโถ
ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์

231

ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์

232

ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์
ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์
ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์
ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์
ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์
ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์
ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์
ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตรำภรณ์

233
234
235
236
237
238
239
240
241

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตรำภรณ์
ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตรำภรณ์

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
วิทยำกรในกำรบรรยำย เรือ
่ งฐำนข ้อมูล
ภำษำไทยและกำรใช ้ฐำนข ้อมูล
ภำษำไทยในกำรสอนภำษำไทย ในงำน
สัมมนำทำงวิชำกำรเรือ
่ งนำนำทัศนะ
ปั ญหำภำษำไทย
กรรมกำรสอบเค ้ำโครงวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง
“กำรออกเสียงและกำรรับรู ้เสียง
วรรณยุกต์ภำษำไทยของเด็กไทย”
อำจำรย์พเิ ศษสอนวิชำ thesis seminar

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
จัดโดยคณธกรรมกำร
สำขำปรัชญำและ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
2-3ส.ค.56

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

9 ต.ค. 55
เวลำ 14.00 –
16.00 น.
7-ส.ค.-56

ออกข ้อสอบภำษำอังกฤษ

ภำควิชำภำษำไทย คณะ
อักษรศำสตร์
มหำวิทยำลัยนครปฐม
วิทยำเขตพระรำชวัง
สนำมจันทร์ จ.นครปฐม
ก.พ.

ประเมินแบบเรียนภำษำอังกฤษ

กระทรวงศึกษำธิกำร

16-ก.ย.-56

บรรยำยหัวข ้อ World Englishes in the
Thai Context
ผู ้ประเมินคุณภำพบทควำมวำรสำร
Social Science
อำจำรย์พเิ ศษ วิชำ English Discourse
Analysis
ผู ้สอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยสุรนำรี

9-มี.ค.-56

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

ก.ค.-56

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ก.ย.-56

กรรมกำรคัดเลือกผู ้แปลของศำลยุตธิ รรม
กรรมกำรประเมินข ้อสอบวิชำ
ภำษำอังกฤษ
กรรมกำรออกข ้อสอบกรมศุลกำกร
กรรมกำรออกข ้อสอบเข ้ำมหำวิทยำลัย
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นกองบรรณำธิกำรจัดทำ
รำยงำนสืบเนือ
่ งจำกกำรประชุมวิชำกำร
ในวันคล ้ำยวันสถำปนำสถำบัน ครบรอบ
47 ปี ประจำปี 2556
กรรมกำรกองบรรณำธิกำรวำรสำร
Journal of English Studies, Volume
8, 2013
ผู ้ประเมินตำรำภำษำอังกฤษ

ศำลยุตธิ รรม
มหำวิทยำลัย เทเรซำ
อินติ
กรมศุลกำกร
สทศ.
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์

ม.ค.-56
ตลอดปี
กำรศึกษำ
ส.ค 56
ก.ย.-56
ปี 2556

ภำควิชำภำษำอังกฤษ
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ
นทร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ภำคต ้น 56

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ก.ค.-56

ผู ้ประเมินวิทยำนิพนธ์ดเี ด่น

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ก.ค.-56

ผู ้ประเมินโครงร่ำงวิจัยของอำจำรย์

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ส.ค.-56

ผู ้ออกข ้อสอบภำษำอังกฤษ

กรมศุลกำกร

ส.ค.-56

ผู ้ประเมินบทควำมวิจัย

รำชบัณฑิตยสถำน

27-ก.ย.-56

กำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิต
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยสยำม
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยสยำม

ม.ค. 56 ถึง
ปั จจุบัน

กรรมกำรภำยนอกสอบวิทยำนิพนธ์
มหำบัณฑิต หลักสุตร TEFL
ผู ้ประเมินบทควำมวิจัย 2 เรือ
่ ง

กำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
กรรมกำรพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 25562557 ของ หลักสูตรคณะศิลปศำสตร์
่ สำรธุรกิจ
สำขำวิชำภำษำอังกฤษสือ

9-ส.ค.-56

มิ.ย.-56

มิ.ย.-56
มิ.ย.-56

ม.ค. 56 ถึง
ปั จจุบัน
พฤ. 14 มี.ค.
26 เวลำ 08.00
– 16.00 น.

48
ลำดับ
242

่ อ.
ภำควิชำ
ชือ
ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตรำภรณ์

243

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตรำภรณ์

244

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตรำภรณ์

245

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตรำภรณ์

246

ภำษำอังกฤษ อ.ดร.ปรีณำ
แข่งขัน
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ภำษำอังกฤษ อ.ดร.ปรีณำ
แข่งขัน
ภำษำอังกฤษ อ.ดร.ปรีณำ
แข่งขัน
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งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงำนวิจัยดีเด่นใน
กำรประเมินผลงำนวิจัยดีเด่นของ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผู ้ดำเนินรำยกำรในพิธเี ปิ ดกำรอบรม
ผู ้บริหำรระดับสูงของประเทศ "ภูมพ
ิ ลัง
แผ่นดิน"
วิทยำกรบรรยำยและอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร
ในหัวข ้อ “Presentations in English at
international conferences and
meetings” ให ้แก่แพทย์และบุคลำกร
สำยกำรแพทย์และสำธำรณสุขของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
วิทยำกรบรรยำย ในหัวข ้อ “กำรใช ้เสียง
ในกำรอ่ำนและตีควำมบทกวีนพ
ิ นธ์
ิ เอกวิชำวรรณคดี
ภำษำอังกฤษ” แก่นส
ิ ต
ิ ทีจ
และนิสต
่ ะเข ้ำแข่งขันกำรอ่ำนบทกวี
นิพนธ์ภำษำอังกฤษ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ำรณำบทควำมวิชำกำรที่
จะนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
พ.ค.-ต.ค. 56

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง
จุฬำฯ

13-มิ.ย.-56

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข

17-19 ก.ค.
56

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์

4-ก.ย.-56

คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มกรำคมกุมภำพันธ์
2556
2-มิ.ย.-56

คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ

15-16 ก.พ. 56

มหำวิทยำลัยเซนท์ เทเร
ซำ อินติ

249

ภำษำอังกฤษ อ.ดวงฤดี เจริญ
บัณฑิต

ผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่ พิจำรณำบทควำม/
ผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ “The National
and International SMARTS
Conference ครัง้ ที่ 3”
กรรมกำรพิจำรณำประเมินข ้อสอบวิชำ
ภำษำอังกฤษ

250

ภำษำอังกฤษ อ.รศนำภรณ์
วีรวรรณ

ประธำนคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำน
วิชำกำร สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

251

ภำษำอังกฤษ อ.สุเบญจำ เผ่ำ
เหลืองทอง
ภูมศ
ิ ำสตร์
ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

กรรมกำรออกข ้อสอบเข ้ำมหำวิทยำลัย

สทศ.

ตัง้ แต่ภำค
กำรศึกษำปลำย
54 ถึงภำค
กำรศึกษำปลำย
2556
ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
55 จนถึง 31
พ.ค. 2557
ก.ย.-56

กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย

1 ส.ค.55-26
ก.พ.56

รำชบัณฑิตยสถำน
(กรรมกำรอักขรำนุกรม
ภูมศ
ิ ำสตร์)
รำชบัณฑิตยสถำน

ทุกวันพฤหัสบดี
เวลำ 13.0016.00
ทุกวันอังคำร
9.30-11.30 น.
ตัง้ แต่ 54 ไม่ม ี
กำหนด
31-พ.ค.-56

252
253

ภูมศ
ิ ำสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนำรัตน์

โครงกำรปรับปรุงข ้อมูลแนวเขตกำร
ปกครองในระบบภูมส
ิ ำรสนเทศ
ปี งบประมำณ 2555
กรรมกำรในชุดอักขรำนุกรมภูมศ
ิ ำสตร์
ไทย

254

ภูมศ
ิ ำสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนำรัตน์

กรรมกำรในชุดคณะบรรณำธิกำรจัดทำ
สำรำนุกรมไทย

255

ภูมศ
ิ ำสตร์

อ.ดร.ฐิตริ ัตน์ ปั น
้
บำรุงกิจ

วิทยำกรบรรยำย เรือ
่ ง "กำรวิเครำะห์
โครงข่ำย (Network Analysis) ใน
หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข ้อมูลเชิงพืน
้ ที่
และกำรสร ้ำงแบบจำลองในระบบ
สำรสนเทศภูมศ
ิ ำสตร์

256

ภูมศ
ิ ำสตร์

257

ภูมศ
ิ ำสตร์

อ.ดร.ฐิตริ ัตน์ ปั น
้
บำรุงกิจ
อ.ดร.ฐิตริ ัตน์ ปั น
้
บำรุงกิจ

บรรยำยพิเศษ ในรำยวิชำทรัพยำกรทีด
่ น
ิ
และกำรใช ้ประโยชน์ (ES 3303)
วิทยำกรบรรยำย เรือ
่ ง "กำรวิเครำะห์
โครงข่ำย (Network Analysis) ใน
หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข ้อมูลเชิงพืน
้ ที่
และกำรสร ้ำงแบบจำลองในระบบ
สำรสนเทศภูมศ
ิ ำสตร์ สำหรรับ
กองทัพบก

สำนักงำนเทคโนโลยี
อวกำศและภูมส
ิ ำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)
กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
(GISTDA)
โรงเรียนนำยร ้อยพระ
จุลจอมเกล ้ำ
สำนักงำนเทคโนโลยี
อวกำศและภูมส
ิ ำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)
กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
(GISTDA)

กย.-ธค.
20-ก.ย.-56

49
ภำควิชำ
ภูมศ
ิ ำสตร์

่ อ.
ชือ
อ.ดร.พรรณี ชีวน
ิ ศิ
ริวัฒน์
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วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จำตุร ี ติงศ
ภัทย
ิ ์
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วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จำตุร ี ติงศ
ภัทย
ิ ์
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วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จำตุร ี ติงศ
ภัทย
ิ ์

262

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ ำ
ประกำศวุฒส
ิ ำร

263

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

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

265

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

266

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

กรรมกำรรอบคัดเลือก โครงกำร Young
Thai Artist Award 2012
กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรประกวด
หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

272

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรตัดสินกวี
รำงวัลสุนทรภูเ่ ชิดชูเกียรติกวีอำเซียน
วิทยำกรบรรยำยในหัวข ้อ "กำรวิจัย
วรรณคดีไทยในวรรณคดีเปรียบเทียบ"
รำยวิชำ THL522 Comparative Thai
ิ ปริญญำโท
Literature ให ้แก่นส
ิ ต
ภำควิชำภำไทยและภำษำตะวันออก
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
คณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลเซเว่นบุ๊คส์อะ
วอร์ด
วิทยำกรในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี สมำคมภำษำและหนังสือแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
พุทธศักรำช 2555 ร่วมอภิปรำยในหัวข ้อ
"ทิศทำงและบทบำทวรรณกรรมไทยใน
อำเซียน"
กรรมกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร

273

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

ลำดับ
258

264

267
268
269

270
271

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรจัดทำ
พจนำนุกรมศัพท์ระบบสำรสนเทศ
ภูมศ
ิ ำสตร์
วิทยำกร รำยวิชำ มธ.110 สหวิทยำกำร
มนุษยศำสตร์ บรรยำยในหัวข ้อ "ลัทธิ
ิ
สมัยใหม่ Modernism" ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บรรยำยพิเศษ เรือ
่ ง “กำรอ่ำนวรรณกรรม
ภำษำอังกฤษในเอเชีย : อ่ำนอะไร อ่ำน
อย่ำงไร” และเข ้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ (WUICAS II)
วิทยำกรรำยวิชำ TU 110 สหวิทยำกำร
มนุษยศำสตร์ บรรยำยในหัวข ้อ "มนุษย์
กับวัฒนธรรม-ศิลปกรรม แขนง
จิตรกรรม" ในวนอังคำรที่ 13 สิงหำคม
2556
อำจำรย์พเิ ศษรำยวิชำ สต.605 ผู ้หญิง
เพศสถำนะ และเพศวิถใี นวรรณกรรม
่ สำรมวลชน
ศิลปะและสือ
กรรมกำรตัดสินกำรประกวดบทวิจำรณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
วิทยำกรบรรยำยหัวข ้อ "อำณำนิคมกับ
เงือ
่ นปม: กรุงเทพมหำนครในนวนิยำย
ชุดของจอห์น เบอร์เดตต์" ในโครงกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ "พิพธิ พรรณำ
วรรณำ: ควำมทรงจำและสยำม-ไทย
ศึกษำในบริบทสำกล" ในวันศุกร์ท ี่ 16
สิงหำคม 2556 ณ สยำมสำมคมในพระ
บรมรำชูปถัมภ์
คณะกรรมกำร "วรรณกรรมแห่งชำติ"

อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรตัดสินกวี
รำงวัลสุนทรภูเ่ ชิดชูเกียรติกวีอำเซียน

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
รำชบัณฑิตยสถำน

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
ตัง้ แต่ 23 ก.ค.
53 เป็ นต ้นไป

คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

26-ม.ค.-56

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

17-21 ก.พ. 56

วิทยำลัยสหวิทยำกำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

13-ส.ค.-56

วิทยำลัยสหวิทยำกำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

12-ก.ย.-56

กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ
คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์

2556

กองกองทุนส่งเสริมงำน
วัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
SCG

21-ธ.ค.-55

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน
้ พืน
้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงวัฒนธรรม

16-ส.ค.-56

จ. 12 พ.ย. 55
เวลำ 13.30 น.
2556
21-ม.ค.-56

ภำควิชำภำไทยและ
ภำษำตะวันออก คณะ
มนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ศ. 1 ก.พ. 56
เวลำ 17.00 –
19.50 น.

บริษัทซีพอ
ี อลล์

ภำคปลำย 55

สมำคมภำษำและหนังสือ
แห่งประเทศไทยในพระ
บรมรำชูปถัมภ์

9-ก.พ.-56

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ
นทร์
กระทรวงวัฒนธรรม

2556

2556

50
ลำดับ
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ภำควิชำ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

่ อ.
ชือ
ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรประกวด
หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
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วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

277

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร
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วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

279

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ถนอมนวล
หิรัญเทพ

280

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร จิตติ
พลังศรี

281

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร จิตติ
พลังศรี

กรรมกำรตัดสินกำรประกวดบทวิจำรณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง "จำกวรรณคดีถงึ
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย: มรดกแห่งภูม ิ
ปั ญญำไทย" ในงำนประชุมเพือ
่
เตรียมกำรจัดงำนสัปดำห์ห ้องสมุด ครัง้ ที่
37 พุทธศักรำช 2556 ภำยใต ้หัวข ้อ
"มรดกล้ำค่ำวรรณคดีไทย ในวันศุกร์ท ี่ 2
สิงหำคม 2556 ณ โรงแรมแอมบำสซำ
เดอร์ กรุงเทพฯ
ผู ้พิจำรณำประเมินบทควำมวิชำกำรเรือ
่ ง
"ควำมเป็ นไทยในศิลปะกำรแสดงร่ำวมส
มัย"
กรรมกำรในคณะกรรมกำรตัดสินโครงกำร
ประกวดรำงวัลวรรณกรรม "แว่นแก ้ว"
ครัง้ ที่ 10 ปี 2556 ประเภทนวนิยำย
สำหรับเยำวชนและประเภทนวนิยำย
สำหรับผู ้ใหญ่
ร่วมรำยกำร "สยำมสำระพำ" ในประเด็น
" 'สิทธัตถะ เอเมอรัล' ผู ้พิกำรสมองที่
ออกรำยกำรไทยแลนด์ก็อตทำเลนท์"
เป็ นวิทยำกรบรรยำยในกิจกรรม"พีพ
่ บ
น ้อง" ให ้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โย
เซฟคอนแวนต์ ในวันพฤหัสบดีท ี่ 5
กันยำยน 2556 ณ หอประชุมของ
โรงเรียน
วิทยำกรบรรยำยหัวข ้อ"กำรแปล
วรรณกรรมให ้เข ้ำกับวัฒนธรรมไทย"
ของให ้แก่นักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสต
รมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแปลเพือ
่
กำรศึกษำและธุรกิจ

282

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร จิตติ
พลังศรี

283

ศิลปกำร
ละคร

ผศ.กฤษรำ วริศรำ
ภูรช
ิ ำ

วิทยำกรรำยวิชำ LCCD 681
Translation of Literature แก่นักศึกษำ
บัณฑิตวิทยำลัย สำขำวิชำภำษำและ
่ สำรและกำรพัฒนำ
วัฒนธรรมเพือ
่ กำรสือ
สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย
ทีป
่ รึกษำในกำรสร ้ำงโรงละครนำฏย
ศำลำ หุน
่ ละครเล็ก (โจหลุยส์)

284

ศิลปกำร
ละคร

ผศ.กฤษรำ วริศรำ
ภูรช
ิ ำ

กรรมกำรกำกับมำตรฐำนวิชำกำร
่ กำรแสดง
สำขำวิชำสือ

285

ศิลปกำร
ละคร

ผศ.กฤษรำ วริศรำ
ภูรช
ิ ำ

286

ศิลปกำร
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวำ
กำนนท์

287

ศิลปกำร
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวำ
กำนนท์

288

ศิลปกำร
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวำ
กำนนท์

อนุกรรมกำรฝ่ ำยกำรแสดงในกำรจัดงำน
มหำดุรย
ิ ำงค์ไทย-สำกล เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยูห
่ ัว
ิ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต
นำนิสต
สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม ไป
ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ประจำปี
กำรศึกษำ 2555
กรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิจัย เรือ
่ ง "กำร
ใช ้ศิลปะกำรละครเพือ
่ เสริมสร ้ำง
คุณลักษณะคนไทยทีพ
่ งึ ประสงค์ : กำร
วิจัยเชิงปฏิบัตก
ิ ำรแบบมีสว่ นร่วม "แม่
หวำนกำรละคร"
เข ้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรกำกับ
มำตรฐำน เพือ
่ พิจำรณำผลกำรสอบ
ปลำยภำค

276

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน
้ พืน
้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ
สมำคมห ้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
2556

สถำบันเอเชีย จุฬำฯ

2-ต.ค.-56

บริษัท นำนมีบค
ุ๊ ส์ จำกัด

8-พ.ย.-56

่ บรอดแค
บริษัท เนชัน
่ จำกัด
สติง้ คอร์ปอเรชัน
(มหำชน)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนแวนต์

6-มิ.ย.-56

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำกำร
แปลเพือ
่ กำรศึกษำและ
ธุรกิจ ภำควิชำภำษำ
คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้ำพระนคร
เหนือ
สำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล
ศำลำยำ

20-ก.ย.-56

โครงกำรเอเชียติค ซอย
เจริญกรุง 93 นำฏยศำลำ
หุน
่ ละครเล็ก (โจหลุยส์)
คณะนิเทศศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิต

ก.พ. - ธ.ค.
55

ิ สำนัก
ฝ่ ำยพัฒนำนิสต
ิ
บริหำรงำนกิจกำรนิสต
จุฬำฯ
บัณฑิตวิทยำลัย

2556
2-ส.ค.-56

5-ก.ย.-56

28-ก.พ.-56,
7 -มี.ค.-56

4 เม.ย.56
เวลำ 9.0011.00 น.
พ.ค.-มิ.ย. 56
ณ สยำมนิรมิต
ปี กำรศึกษำ 55

ศูนย์บริกำรวิชำกำรสำถ
บันส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม ม.
กรุงเทพ

4 ม.ค. 56

ภำควิชำศิลปะกำรแสดง
คณะศิลปกรรมศำสตร์
ม.รัตนบัณฑิต

5 มี.ค. 56
เวลำ 13-16 น.

51
ลำดับ
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ภำควิชำ
ศิลปกำร
ละคร

่ อ.
ชือ
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวำ
กำนนท์
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

297

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
วิทยำกรโครงกำรอบรมแนวทำงกำร
่ สำรภำพลักษณ์องค์กรแก่
บริหำรและสือ
สำธำรณชนของผู ้บริหำรองค์กร หัวข ้อ
"แนวทำงกำรบริหำรภำพลักษณ์อย่ำงมือ
อำชีพ"
วิทยำกรบรรยำยวิชำ PA430 : Voice
Training

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
บริษัท วีเสจ จำกัด (ที่
ปรึกษำด ้ำน
ประชำสัมพันธ์ของทีเส็บ)

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
อ. 11 มิ.ย. 56
เวลำ 13-16 น.

ภำควิชำศิลปะกำรแสดง
คณะนิเทศศำสตร์ ม.
กรุงเทพ

กรรมกำรในงำนประกวดร ้องเพลงชิง
ชนะเลิศแห่งจุฬำฯ ครัง้ ที่ 21 (CU
Singing Contest 21)
ผู ้อำนวยเพลงเพือ
่ ฝึ กซ ้อมคณะนักร ้อง
ประสำนเสียงคริสตชน ในงำนอธิษฐำน
ภำวนำเพือ
่ เอกภำพคริสตชน

ิ คณะ
สโมสรนิสต
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ

15,22,29 ต.ค.
2, 12 พ.ย. 55
เวลำ 11.2016.30 น.
11 ม.ค. 56
เวลำ 16-21 น.

ผู ้อำนวยเพลงร่วมกับคณะนักร ้องประสำน
เสียง รร.เตรียมอุดมศึกษำ ในงำนเลีย
้ ง
อำหำรค่ำ แก่นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐ
ฝรั่งเศสและภริยำ พร ้อมคณะ
ร่วมเป็ นผู ้กำกับกำรขับร ้องกำรแสดง
ละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ “ไกลกังวล
มิวสิคัล ออน เดอะ บีช” วันที่ 20 - 24
กุมภำพันธ์ 2556 ณ สวนหลวงรำชินี
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรข
ี ันธ์
เข ้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรปรับปรุง
เพลงไทยนมัสกำร

สำนักแบบพิธแ
ี ละรับรอง
กลุม
่ แบบแผนพิธก
ี ำร
สำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม กองสำรนิเทศ

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ

เข ้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรปรับปรุงเพล
ไทยนมัสกำร

สภำคริสตัจักรในประเทศ
ไทย

ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ

บริษท มำยด์แมทเทอร์ส
จำกัด
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร
ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ

ผู ้ฝึ กเสียงนักแสดงและนักร ้อง งำนกำร
แสดงละครประกอบแสงเ เสียง ชุด
"เวียงกุมกำม นครโบรำณใต ้พิภพ" ใน
งำนเลีย
้ งรับรอง "กำรจัดประชุมระดับ
ผู ้นำด ้ำนน้ ำแห่งภูมภ
ิ ำคเอเซีย-แปซิฟิค
คัง้ ที่ 2"
วิทยำกรโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจำปี 2556 หัวข ้อ "เทคนิคและ
วิธก
ี ำรในกำรอกแบบกระบวนงำนจัดกำร
แสดงวงดุรย
ิ ำงค์สำกล"
ประชุมคณะกรรมกำรปรับปรุงเพลงไทย
นมัสกำร
กรรมกำรตัดสินกำรประกวดดนตรี
ธนำคำรโรงเรียน รอบคัดเลือก ประจำปี
2556
วิทยำกรโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ
่ สำรทีส
ข ้ำรำชกำร เพือ
่ กำรศือ
่ ร ้ำงสรรค์
ส่งเสริมคุณภำพชีวต
ิ สร ้ำงพลังควำมรัก
ควำมสำมัคคี และควำมเป็ นหนึง่ เดียว
ของสำนักงำน ก.พ.
กรรมกำรออกรำงวัลสลำกออมสินพิเศษ
5 ปี และสลำกออมสินกุศล งวดที่ 2
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ
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ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ

ผู ้อำนวยกำรดนตรีและร่วมกำร
บันทึกเสียงและวิดท
ี ัศน์ในหัวข ้อ "เพลง
สวดในคริสตศำสนำนิกำยโปรเตสแตนด์"
พิจำรณำควำมสมบูรณ์ของต ้นฉบับ
พจนำนุกรมศัพท์ดนตรีสำกล

มูลนิธห
ิ อสมุดดนตรี
พระบำทสมเด็จพระ
เจ ้ำอยูห
่ ัว รัชกำลที่ 9
รำชบัณฑิตยสถำน

300

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ

คณะกรรมกำรคำทอลิค
เพือ
่ ศำสนสัมพันธ์และ
คริสตศำสนำจักรสัมพันธ์

สภำคริสตจักรในประเทศ
ไทย

ฝึ กซ ้อม
13,15,19-20
ม.ค. แสดง 20
ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
เวลำ 19.45 น.
20-24 ก.พ. 56

23 ก.พ. 56
เวลำ 13-15.30
น.
ส. 4 พ.ค.56
เวลำ 8.30-16
น.
18-19 พ.ค. 56
เวลำ 14-22 น.

สำนักำรสังคีต กรม
ศิลปำกร

27-29 พ.ค. 56

สภำคริสตัจักรในประเทศ
ไทย
ฝ่ ำยพัฒนำและ
สิง่ แวดล ้อม ส่วนธนำคำร
โรงเรียน ธนำคำรออมสิน
กลุม
่ งำนกำรเจ ้ำหน ้ำที่
สำนักงำน ก.พ.

22 ก.ค. 56
12 ส.ค. 56
อ. 30 ก.ค. 56

ฝ่ ำยกำรสลำกออมสินและ
เงินฝำก ธนำคำรออมสิน

ทุกวันพฤหัสบดี
เวลำ 11.3013.30 น.
ระหว่ำง พ.ย.
55 - ส.ค. 56
พฤ. 1 ส.ค. 56
ณ ธนำคำรออม
สิน สำนักงำน
ใหญ่
26 ส.ค. 56
เวลำ 15-24 น.
ทุกวันจันทร์ เวลำ
13-16.30 น.
ตัง้ แต่ ก.ย. 56
เป็ นต ้นไปจนกว่ำ
จะแล ้วเสร็จ

52
ภำควิชำ
ศิลปกำร
ละคร
ศิลปกำร
ละคร

่ อ.
ชือ
รศ.พรรัตน์ ดำรุง

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
ได ้รับเชิญเป็ นผู ้วิพำกษ์ หลักสูตร

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

บัณฑิตวิทยำลัย ม.รำช
ภัฎสวนสุนันทำ

307

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

308

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

309

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

310

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

311

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

ทีป
่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ เรือ
่ ง "กำรทดลอง
สร ้ำงละครเวทีแสดงเดีย
่ ว (Solo
Performance) เรือ
่ ง พระเทวทัต" ของ
นำยสุชำญวุฒ ิ กิง่ แก ้ว หลักสูตรศิลปศำ
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ศิลปะกำรแสดง
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ำรณำบทควำมวิชำกำร
เรือ
่ ง "ศิลปะกำรแสดง: ควำมจริง VS
ควำมลวง" เพือ
่ ลงพิมพ์ในวำรสำรนัก
บริหำร
กรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิจัย เรือ
่ ง "กำร
ใช ้ศิลปะกำรละครเพือ
่ เสริมสร ้ำง
คุณลักษณะคนไทยทีพ
่ งึ ประสงค์ : กำร
วิจัยเชิงปฏฺบัตก
ิ ำรแบบมีสว่ นร่วม "แม่
หวำนกำรละคร""
ประชุมคณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒ ิ เพือ
่
รับรองผลกำรคัดเลือกรำยกำรมรดกภูม ิ
ปั ญญำทำงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.
2555
วิทยำกรในงำนเสวนำ หัวข ้อ "บทบำท
ของวัฒนธรรมและศิลปะกำรละครเพือ
่
่ ำรเปลีย
สร ้ำงกำรเรียนรู ้สูก
่ นแปลงสังคม"
ในโครงกำรเทศกำลดนตรีและกำรแสดง
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปี พ.ศ.2555
(ครัง้ ที่ 6) ROAD TO ASEAN
วิทยำกรบรรยำยในหัวข ้อ “วรรณคดีกับ
กำรละครร่วมสมัย”

312

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

สถำบันวัฒนธรรมศึกษำ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

313

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

314

ศิลปกำร
ละคร
ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

316

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

317

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

318

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

เข ้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ รดกภูมป
ิ ั ญญำทำง
วัฒนธรรม สำขำศิลปะกำรแสดง
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรของ น.ส.ปิ ยรัฐ มรรคยำธร เพือ
่
บรรจุเป็ น พนม. ตำแหน่งอำจำรย์
สำขำวิชำกำรละคอน คณะศิลปกรรม
ศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์
ทีป
่ รึกษำโครงกำรกิจกรรม ศิลป์ อำสำ
เสวนำ ครัง้ ที่ 5
เข ้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรศึกษำเพือ
่ พิจำรณำข ้อสอบปลำย
ภำค
วิทยำกรโครงกำรบรรยำยพิเศษหัวข ้อ
"ตำนำน-นิทำน-วรรณคดี" แนวคิดและ
กลวิธด
ี ัดแปลงเพือ
่ กำรแสดง
ประธำนตรวจงำนนำฎศิลป์ นิพนธ์ ของ
ิ สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง
นิสต
วิชำเอกนำฎศิลป์ ไทยและกำรกำกับลีลำ
้ ปี ท ี่ 4
ชัน
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ำรณำผู ้สมัครรับทุน
สนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัย (ENITS
Scholarship)

319

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

320

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

ลำดับ
305
306

315

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

ผู ้เสวนำหลังกำรแสดงละครเวทีเรือ
่ ง
"สำวิตรี" ในกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร
และกำรแสดง "มหำธีรรำชเจ ้ำสดุด ี :
ภำรตสรรพวิทย์ วิจต
ิ รนำฎกรรม"
ผู ้วิพำกษ์ หลักสูตร

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
ต.ค.-55

กองบรรณำธิกำรวำรสำร
นักบริหำร ม.กรุงเทพ

พ.ย. 55

สถำบันส่งเสริมกำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรม
ศูนย์บริกำรวิชำกำร ม.
กรุงเทพ

พ.ย.-55

สำนักวัฒนธรรมศึกษำ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

พ. 21 พ.ย. 55

สถำบันวิจัยวัฒนธรรมและ
ศิลปะ ม.บูรพำ จ. ชลบุร ี

ส. 25 พ.ย. 55
เวลำ 13-16 น.

คณะดุรย
ิ ำงคศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

30 พ.ย. 55
เวลำ 13.00 –
14.50 น.
15 ม.ค. 56
เวลำ 9.30 น.

คณะศิลปกรรมศำสตร์ ม.
ธรรมศำสตร์

21 ม.ค. 56

โครงกำรศิลป์ อำสำ

26-27 ม.ค. 56

สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
คณะมนุษยศำสตร์ ม.
หอกำรค ้ำไทย
ภำควิชำวรรณคดี คณะ
มนุษยศำสตร์ ม.
เกษตรศำสตร์
คณะศิลปกรรมศำสตร์ ม.
บูรพำ

14 ก.พ. 56
เวลำ 9.30-13
น.
19 ก.พ. 56
เวลำ 9-12 น.

โครงกำรวิวัฒน์ไทย
ศึกษำนำนำชำติเพือ
่ กำร
พัฒนำสังคมไทย
(ENITS) สถำบันไทย
ศึกษำ
ศูนย์อน
ิ เดียศึกษำแห่ง
จุฬำฯ

11 มี.ค. 56

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

พ.ค.-56

28 ก.พ. 56
ตัง้ แต่เวลำ
18.30 น.

15 มี.ค. 56
เวลำ 17-19.30
น.

53
ลำดับ
321

ภำควิชำ
ศิลปกำร
ละคร

่ อ.
ชือ
รศ.พรรัตน์ ดำรุง

322

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

323

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

324

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

325

ศิลปกำร
ละคร
ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

327

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

328

ศิลปกำร
ละคร

329

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
ผัทรงคุณวุฒเิ พือ
่ ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนด ้ำนหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำ
หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรละคร
กลั่นกรองบทควำมวิจัยเรือ
่ ง "กลวิธก
ี ำร
แสดงละครชำตรี" ของ คณะ ส.บัวน ้อย
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุร ี

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
คณะอักษรศำสตร์ ม.
ศิลปำกร

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
ศ. 3 พ.ค. 56
เวลำ 11 น.

คณะศิลปกรรมศำสตร์ ม.
บูรพำ

ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นกำรประชุมคณะกรรมกำร
ผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ รดกภูมป
ิ ั ญญำทำง
วัฒนธรรม สำขำศิลปะกำรแสดง ครัง้ ที่
2/2556
สอนรำยวิชำ 430251 Acting and
Directing in Applied Theatre

สถำบันวัฒนธรรมศึกษำ
(สำนักมรดกภูมป
ิ ั ญญำ
ทำงวัฒนธรรม) กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
คณะอักษรศำสตร์ ม.
ศิลปำกร วิทยำเขตสนำม
จันทร์ จ.นครปฐม

วำรสำร
ศิลปกรรมบูรพำ
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่
16 มิ.ย.-พ.ย.
56
จ. 17 มิ.ย. 56
เวลำ 13.3016.30 น.

บรรยำยเรือ
่ ง "ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย
จำกรำกวิถไี ทย"
คณะกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒอ
ิ ำนวยกำรขึน
้
ทะเบียนมรดกภูมป
ิ ั ญญำทำงวัฒนธรรม
ของชำติ ปี พ.ศ. 2556
ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรศูนย์
เรียนรู ้สุขภำวะ ครัง้ ที่ 7/2556

สถำบันวิจัยวัฒนธรรมและ
ศิลปะ ม.บูรพำ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

วิทยำกรโครงกำรสร ้ำงสรรค์
่ ม
ศิลปะกำรแสดงสูช
ุ ชน

คณะศิลปกรรมศำสตร์ ม.
ทักษิณ

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรศูนย์
เรียนรู ้สุขภำวะ ครัง้ ที่ 8/2556

สำนักสนับสนุนกำรเรียนรู ้
สุขภำวะ สสส.

330

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

331

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดร.ปริดำ
มโนมัยพิบล
ู ย์

ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรศึกษำเพือ
่ พิจำรณำข ้อสอบไล่ ภำค
ต ้น 2556
สอนรำยวิชำ PC 3303 Script writing in
Thai และ PC 3304 Script writing in
English

สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
คณะมนุษยศำสตร์ ม.
หอกำรค ้ำไทย
คณะนิเทศศำสตร์
ม.อัสสัมชัญ

332

ศิลปกำร
ละคร
ศิลปกำร
ละคร

อ.ดร.ปริดำ
มโนมัยพิบล
ู ย์
อ.ดร.ปริดำ
มโนมัยพิบล
ู ย์

334

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดร.ปริดำ
มโนมัยพิบล
ู ย์

335

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

สอนรำยวิชำ PC 4310 Seminar in
Performance Communication
เข ้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรศึกษำเพือ
่ พิจำรณำข ้อสอบปลำย
ภำค
ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรศึกษำเพือ
่ พิจำรณำข ้อสอบไล่ ภำค
ต ้น 2556
คณะกรรมกำรประกวดรำคำจ ้ำงโดย
วิธก
ี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

คณะนิเทศศำสตร์
ม.อัสสัมชัญ
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
คณะมนุษยศำสตร์ ม.
หอกำรค ้ำไทย
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
คณะมนุษยศำสตร์ ม.
หอกำรค ้ำไทย
รำชบัณฑิตยสถำน

336

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

รำชบัณฑิตยสถำน

337

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

คณะกรรมกำรกำหนดขอบเขตของงำน
(Terms of Reference : TOR) และร่ำง
่
เอกสำรกำรประกวดรำคำ จ ้ำงผลิตสือ
เสริมทักษะกำรใช ้ภำษำไทยในรูปแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (eLearning)
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู ้ของรำชบัณฑิตยสถำน

326

333

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

สำนักสนับสนุนกำรเรียนรู ้
สุขภำวะ สสส.

รำชบัณฑิตยสถำน

พฤ. 4, 11, 18
ก.ค. และ 1, 8,
15, 22 ส.ค.
56 เวลำ 8.3012.05 น.
อำ. 14 ก.ค.56
24-ก.ค.-56
พ. 14 ส.ค. 56
เวลำ 13.30-16
น.
26-28 ส.ค. 56
ณ ม.ทักษิณ
วิทยำเขต
สงขลำ
พ. 18 ก.ย. 56
เวลำ 13.30-16
น.
ศ. 27 ก.ย. 56
เวลำ 13.3016.30 น.
24 ต.ค. 55 29 มี.ค. 56
เวลำ 9-12 น.
และ 13.3016.30 น.
2-11 ม.ค. 56
14 ก.พ. 56
เวลำ 9.30-13
น.
ศ. 27 ก.ย. 56
เวลำ 13.3016.30 น.
คำสั่ง
รำชบัณฑิตยสถ
ำน ที่ 177/55
ลส. 3 ธ.ค. 55
ตัง้ แต่วันที่ 11
ม.ค. 56 เป็ น
ต ้นไป

ก.พ.-56

54
ลำดับ
338

ภำควิชำ
ศิลปกำร
ละคร

่ อ.
ชือ
อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

339

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

340

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

341

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

342

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

343

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

344

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำริ
นันทน์

345

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำริ
นันทน์

346

ศิลปกำร
ละคร

อ.พันพัสสำ ธูป
เทียน

347

ศูนย์กำร
แปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลำภ

348

ศูนย์กำร
แปลฯ

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

349

ศูนย์กำร
แปลฯ

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

350

ศูนย์คติชน
วิทยำ

รศ.สุกัญญำ
สุจฉำยำ

351

หน่วยบริหำร
วิชำอำรย
ธรรมไทย

อ.สถำพร อรุณ
วิลำศ

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
กรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน
(Terms of Reference : TOR) และร่ำง
เอกสำรกำรประกวดรำคำ ดังคำสั่งของ
รำชบัณฑิตยสถำน ที่ 12/2556 ลงวันที่
4 กุมภำพันธ์ 2556 เรือ
่ ง แต่งตัง้
คณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของ
งำน (Terms of Reference : TOR)
และร่ำงเอกสำรกำรประกวดรำคำ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำจ ้ำงโดย
วิธก
ี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
กรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน
(Terms of Reference : TOR) และร่ำง
เอกสำรกำรประกวดรำคำ จ ้ำงผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ประเภทสำระบันเทิง
รำยกำร "แมวเหมียวเล่ำเรือ
่ งไทย"
่
คณะกรรมกำรประกวดรำคำจ ้ำงผลิตสือ
เสริมทักษะกำรใช ้ภำษำไทยในรูปแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning)ด ้วยวิธก
ี ำรอิเล็กทรอนิกส์
กรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน
(Terms of Reference : TOR) และร่ำง
เอกสำรกำรประกวดรำคำ จ ้ำงผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ประเภทสำระบันเทิง
รำยกำร "วรรคทอง" ในโครงกำร รู ้ รัก
ภำษำไทย
คณะกรรมกำรกำหนดขอบเขตของงำน
(Terms of Reference : TOR) และร่ำง
เอกสำรกำรประกวดรำคำดังคำสั่ง
รำชบัณฑิตยสถำน
วิทยำกรเสวนำหลังกำรแสดง หัวข ้อ
"ละครกับศำสนำ สภำวธรรมในกำรชม
ละคร ควำมสำคัญของบริบทกับละคร
ึ ษำละครเรือ
แปล : กรณีศก
่ ง Waiting
For Godot"
วิทยำกรเสวนำหลังกำรแสดง หัวข ้อ
"กำรแปลละครข ้ำมวัฒนธรรม :
ึ ษำละครเรือ
กรณีศก
่ ง Waiting For
Godot"
ร่วมประชุมและเสวนำหลังกำรแสดง
้ โปรเจค 1/4 "เส ้นทำงระหว่ำง
ละครสัน
เขำและเธอ"
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ำรณำบทควำมวิจัยของ
วำรสำรวิเทศศึกษำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำกรฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนำทักษะล่ำม
ประจำปี งบประมำณ ๕๖
วิทยำกรร่วมอภิปรำยเรือ
่ ง "ควำมรู ้ควำม
เข ้ำใจเกีย
่ วกับกำรปฏิบัตห
ิ น ้ำทีล
่ ่ำมใน
บริบทระหว่ำงประเทศ และควำมก ้ำวหน ้ำ
ในสำยงำนล่ำม"
กรรมกำรสำขำสังคมศำสตร์ โครงกำร
สำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชน โดยพระ
รำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระ
เจ ้ำอยูห
่ ัว
วิทยำกรโครงกำรฝึ กอบรมพิเศษ
"ธนำคำรคูบ
่ ้ำนคูเ่ มือง" หัวข ้อวิชำ "ควำม
ภำคภูมใิ จในควำมเป็ นไทย"

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
รำชบัณฑิตยสถำน

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
คำสั่งของ
รำชบัณฑิตยสถ
ำน ที่ 12/2556
ลงวันที่ 4 ก.พ.
2556

รำชบัณฑิตยสถำน

ตัง้ แต่วันที่ 8
ก.พ. 56 เป็ น
ต ้นไป
ตัง้ แต่วันที่ 19
ก.พ. 56 เป็ น
ต ้นไป

รำชบัณฑิตยสถำน

รำชบัณฑิตยสถำน

ภำคต ้น 56

รำชบัณฑิตยสถำน

คำสั่ง ที่
132/56 ลว. 20
ส.ค. 56

รำชบัณฑิตยสถำน

31 ต.ค. 55

คณะศิลปกรรมศำสตร์
มรภ.สวนสุนันทำ

14 พ.ย. 55
เวลำ 13-16.30
น.

คณะศิลปกรรมศำสตร์
มรภ.สวนสุนันทำ

15 พ.ย. 55
เวลำ 13-16.30
น.

้ วกำรละคร
พระจันทร์เสีย

ส. 25 พ.ค.
และ 1 มิ.ย. 56

วำรสำรวิเทศศึกษำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ
นทร์
กรมข่ำวทหำร
กองบัญชำกำรกองทัพไทย
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู ้แทนรำษฎร

11-ม.ค.-56

โครงกำรสำรำนุกรมไทย
สำหรับเยำวชน โดยพระ
รำชประสงค์ใน
พระบำทสมเด็จพระ
เจ ้ำอยูห
่ ัว
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด
(มหำชน)

ภำคปลำย 55

15-ก.พ.-56
10-พ.ค.-55

ศ. 26 เม.ย. 56
ศ. 7 มิ.ย. 56
ศ. 26 ก.ค. 56
เวลำ 08.30 17.30 น.

55
ลำดับ
352

ภำควิชำ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นำนำชำติ

่ อ.
ชือ
อ.แม่ชวี ม
ิ ต
ุ ติยำ
(รศ.ดร.สุภำพรรณ
ณ บำงช ้ำง)

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
แสดงปำฐกถำเรือ
่ ง "กำรจัดเตรียม
ต ้นฉบับพระไตรปิ ฎกฉบับรัชกำลที่ 5" ใน
กำรประชุมวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ
“วิธต
ี รวจชำระคัมภีรใ์ บลำนให ้ได ้
มำตรฐำนสำกล”

353

หอ
พระไตรปิ ฎก
นำนำชำติ

อ.แม่ชวี ม
ิ ต
ุ ติยำ
(รศ.ดร.สุภำพรรณ
ณ บำงช ้ำง)

วิทยำกรบรรยำยเรือ
่ ง “ธรรมะในกำร
ทำงำนของผู ้บริหำร” ในโครงกำรอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
โครงกำรจัดประชุมร่วม
ระหว่ำงหลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำพุทธ
ศำสนศึกษำ (นำนำชำติ)
มหำวิทยำลัยมหิดล,
บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏ
รำชวิทยำลัย, บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย และวิทยำลัย
พุทธศำสน์นำนำชำติ
สถำบันดำรงรำชำนุภำพ
สำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย และ
สถำบันวิจัยสังคม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
1-ส.ค.-56

จ. 16 ก.ย. 56
เวลำ 13.0016.00 น.

56

อาจารย์ เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 33 รายการ
ลำดับ ภำควิชำ
1
บรรณำรักษ
ศำสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ
เปรมสมิทธ์

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
คณะกรรมกำรกำรประชุม 14th
International Conference on
Asia-Pacific Digital Libraries
(ICADL 2012)

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
ICADL Board

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
12-15 พ.ย.
55

2

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

บรรยำยพืเศษ เรือ
่ ง The Oversea
Chinese in Thailand: an
Anatomy of State Relations

Hong Kong Polytechnic
University

14-ธ.ค.-55

3

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

บรรยำยพิเศษเรือ
่ ง "Thailand in
Transition:Adaptibility and
Surviral from Modernization to
Globalization" แก่นักศึกษำ
จำก Okayama University

ASEAN University Network
(AUN)

27 ส.ค. 56
13.00-16.00
น.

4

ปรัชญำ

รศ.ดร.สุวรรณำ
สถำอำนันท์

Chair ใน Panel: Negotiating
Spaces: The Politics of Claiming
Spaces in the Age of
Globalization กำรประชุม 2013
Conference of the Association
for Asian Studies (AAS)

2013 Conference of the
Association for Asian
Studies (AAS)

19-25 มี.ค.
56

5

ปรัชญำ

รศ.ดร.สุวรรณำ
สถำอำนันท์

กรรมกำรใน Steering Committee
ของสมำพันธ์สมำคมปรัชญำ
นำนำชำติ (Council of
International Philosophical
Societies)

กำรประชุม 23 World
Congress of Philosophy

วำระ 5 ปี
(August
2013 August 2018

6

ปรัชญำ

รศ.เนือ
่ งน ้อย
บุณยเนตร

บรรยำยหัวข ้อ “Violence against
women in developed and
developing societies” ในกำร
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ “The
ICOWHI 19th International
Congress on Women’s Health
2012 : Partnering for a Brighter
Global Fu

คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

พ. 14 พ.ย.
55 เวลำ
13.00 –
14.00 น.

7

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.นำถพร กำญจน
ภิญโญวงศ์

กรรมกำรสอบวัดระดับภำษำฝรั่งเศส
DELF Scolaire A1-A2 (oral
exams) ทีโ่ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

สถำนทูตฝรั่งเศสประจำ
ประเทศไทย

20 ม.ค. 56/
เวลำ 8.0016.00น.

8

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

อ.นำถพร กำญจน
ภิญโญวงศ์

กรรมกำรสอบพูดวัดระดับภำษำ
ฝรั่งเศส DELF scolaire (ระดับ A1A2)
วิทยำกรโครงกำรค่ำยภำษำเยอรมัน
นำนำชำติ ปี 2013

สถำนทูตฝรั่งเศสประจำ
ประเทศไทย

18 ส.ค. 56 /
เวลำ 8.00 –
16.00 น.
12 – 19 พ.ค.
56

10

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

ผู ้ประเมินบทควำม 1 บทควำมให ้
วำรสำร Linguistics ot the TibetoBurman Area

11

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

ล่ำมในกำรประชุมนำนำชำติ
INTERPOL Global Academic
Experts Working Group MeetingIntegrity in Sport

บริษัท เซเปี้ ยนส์ อินเตอร์
่ แนล จำกัด
เนชัน

28 พ.ย. 55

12

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

อ.ภณิตำ
ศิลปวิทยำดิลก

ผู ้ช่วยล่ำม ในกำรประชุมนำนำชำติ
INTERPOL Global Academic
Experts Working Group MeetingIntegrity in Sport

บริษัท เซเปี้ ยนส์ อินเตอร์
่ แนล จำกัด
เนชัน

28 พ.ย. 55

9

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภำส

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน
้ พืน
้ ฐำนและ
สมำคมครูภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย
วำรสำร Linguistics ot the
Tibeto-Burman Area

วันที่ 30 ก.ค.
56

57
ลำดับ ภำควิชำ
13 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรำ
สมบัต ิ

14

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศำล

15

ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี

อ.ดร.ชำนป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

16

ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี

อ.ดร.ชำนป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

17

ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม
ภำษำศำสตร์

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

18

19
20

21
22

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคำ

ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมำ พงศ์
ไพโรจน์
ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์
ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์
ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์

23

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์

24

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์

25

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์

26

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์

27

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์

28

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
บรรยำยเรือ
่ ง “Some Observations
on migrants’ naming of Thai
Family Names"แลเรือ
่ ง
“Rethinking Surname:
Comparative research on Japan
and other countries”
กรรมกำร JSA-ASEAN Steering
Committee (Japanese Studies
Association of ASEAN)

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
มหำวิทยำลัย Tokyo
University of foreign
studies มหำวิทยำลัย
Toyoeiwa

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
5-7 พ.ย. 55

Japanese Studies
Association of ASEAN

21-23 ก.พ.56

วิทยำกรบรรยำเรือ
่ ง "The
Significance of Hinduism and
Buddhism in Ancient States in
Thailand"
วิทยำกรบรรยำเรือ
่ ง "มิตท
ิ ำง
ประวัตศ
ิ ำสตร์และสำนะของพุทธ
ศำสนำลังกำวงศ์ในประวัตพ
ิ ท
ุ ธ
ศำสนำในดินแดนไทย" ในกำร
ประชุมวิชำกำร WUICAS II
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ำรณำผู ้สมัครรับทุน

ภำควิชำประวัตศ
ิ ำสตร์ คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำฯ

24 ม.ค.56
เวลำ 10.0012.00 น.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

18-21 ก.พ.56

โครงกำรวิวัฒน์ไทยศึกษำ
นำนำชำติฯ สถำบันไทยศึกษำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
school of Humanities and
Social Sciences, Nanyang
Technological
University,Singapore
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

18-ก.พ.-56

หลักสูตร International
Business English
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต

ม.ค. 56 ถึง
ปั จจุบัน

มหำวิทยำลัย Stamford

ม.ค. 56 ถึง
ปั จจุบัน
พ.ค.-มิ.ย. 56

รับเชิญเป็ น chairman ของ session
ในกำรประชุมนำนำชำติ ICSTLL45
ผู ้ประเมิน abstracts กำรประชุม
วิชำกำรนำนำชำติ
ประธำนกรรมกำรกำกับมำตรฐำน
กำรศึกษำหลักสูตร International
Business Englishกรรมกำรกำกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร กำรกำกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
กรรมกำรประเมินควำมเหมำะสมของ
บุคคลเพือ
่ รับทุน ก.พ. (กรรมกำร
ออกข ้อสอบและสอบสัมภำษณ์) ไป
ศึกษำต่อต่ำงประเทศ
กำรอบรมโครงกำร "Perspectives
on Thailand" สหรับมหำวิทยำลัยเจ ้
อเจียง
กำรบรรยำย เรือ
่ ง "A Glance at
Thailand, Thai Life and Thai
Culture" ให ้แก่นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเจ ้อเจียง
ผู ้ดำเนินรำยกำรในพิธเี ปิ ดหน ้ำพระที่
นั่งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯใน
กำรประชุมนำนำชำติ "China in the
ASEAN Context"
ผู ้อำนวยกำรโครงกำรฝ่ ำยคณะอักษร
ศำสตร์ในกำรอบรมโครงกำร
"Tohoku University Summer
2013 Study Abroad Program"
กำรบรรยำยและฝึ กปฏิบัตก
ิ ำรเรือ
่ ง
"Presentation Skills" ให ้แก่
นักศึกษำมหำวิทยำลัย Tohoku
ผู ้ดำเนินรำยกำรในพิธเี ปิ ดหน ้ำพระที่
นั่งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯใน
กำรประชุมนำนำชำติ "Asian
Women Intellectuals"

สำนักงำน ก.พ.

24-28 ต.ค.55

ส.ค.-56

ศูนย์บริกำรวิชำกำร คณะอักษร
ศำสตร์

9-15 ก.ค. 56

ศูนย์บริกำรวิชำกำร คณะอักษร
ศำสตร์

9-ก.ค.-56

สำขำภำษำจีน คณะอักษร
ศำสตร์

25-ก.ค.-56

ศูนย์บริกำรวิชำกำร คณะอักษร
ศำสตร์และคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำฯ
ศูนย์บริกำรวิชำกำร คณะอักษร
ศำสตร์และคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำฯ
สถำบันไทยศึกษำ สถำบัน
เอเชียศึกษำและศูนย์อน
ิ เดีย
ศึกษำ

16 ส.ค. - 6
ก.ย. 56
28 ส.ค. และ
2 ก.ย. 56
10-ก.ย.-56

58
่ อ.
ลำดับ ภำควิชำ
ชือ
29 ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์

งำนบริกำรวิชำกำรทีท
่ ำ
กรรมกำรบริหำรศูนย์ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ SEAMEO
QITEP ด ้ำนภำษำ ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
ึ ษำ
บรรยำยเกีย
่ วกับวรรณคดีศก

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
ศูนย์ SEAMEO QITEP ผ่ำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

ช่วงเวลำทีเ่ ชิญ
23-28 ก.ย.
56

Guangxi University for
Nationalities สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

8-15 ธ.ค. 55

สมำคมภำษำและหนังสือแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์
ร่วมกับสมำคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย
สมำคมภำษำและหนังสือแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์
ร่วมกับสมำคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย
คริสตจักรเชนลี ประเทศสิงค์
โปร์

2556

30

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์ บุญ
รศ.ดร.ตรีศล
ขจร

31

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์ บุญ
รศ.ดร.ตรีศล
ขจร

กรรมกำรตัดสินรำงวลซีไรต์ ประจำปี
2556

32

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์ บุญ
รศ.ดร.ตรีศล
ขจร

กรรมกำรตัดสินรำงวลซีไรต์ ประจำปี
2556

33

ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ

เดินทำงในตำแหน่งวำทยกรของ
คณะนักร ้องประสำนเสียงเพือ
่
เดินทำงไปขับร ้องเพลงประสำนเสียง
ในประเทศสิงคโปร์ตำมคำเชิญของ
คริสตจักรเชนลี

2556

20-23 ต.ค.
55

59

 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 130 รายการ
ระดับชาติ
22 รายการ
ระดับนานาชาติ 108 รายการ
อาจารย์ เสนอผลงาน/ไปร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ 22 รายการ
ลำดับ
1

ภำควิชำ
บรรณำรักษ
ศำสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.จินดำรัตน์
เบอรพันธุ์

2

บรรณำรักษ
ศำสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรีบริสท
ุ ธิส
์ กุล

3

บรรณำรักษ
ศำสตร์

อ.ดร.อรนุช
เศวตรัตนเสถียร

4

บรรณำรักษ
ศำสตร์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

5

ปรัชญำ

6

ปรัชญำ

อ.ดร.ศริญญำ
อรุณขจรศักดิ์
อ.ดร.ศริญญำ
อรุณขจรศักดิ์

7

ปรัชญำ

8

ปรัชญำ

9

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี
อุดมศิลป

10

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภำส

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดำธำนนท์
อ.น้ ำทิพย์ เมธ
เศรษฐ

11

12

13
14

อ.ดร.ศิรประภำ
ชวะนะญำณ
อ.ดร.ศิรประภำ
ชวะนะญำณ

รศ.ดร.พัชนี ตัง้
ยืนยง
ผศ.ดร.ชมนำด
ศีตส
ิ ำร

่ กำรประชุม
ชือ
กำรประชุมวิชำกำรศูนย์วท
ิ ยทรัพยำกร
ประจำปี 2556 เรือ
่ ง เรียนรู ้ไปกับห ้องสมุดยุค
ใหม่ (LIVE AND LEARN IN THE
MODERN LIBRARY)
กำรประชุมวิชำกำรศูนย์วท
ิ ยทรัพยำกร
ประจำปี 2556 เรือ
่ ง เรียนรู ้ไปกับห ้องสมุดยุค
ใหม่ (LIVE AND LEARN IN THE
MODERN LIBRARY)
กำรประชุมวิชำกำรศูนย์วท
ิ ยทรัพยำกร
ประจำปี 2556 เรือ
่ ง เรียนรู ้ไปกับห ้องสมุดยุค
ใหม่ (LIVE AND LEARN IN THE
MODERN LIBRARY)
กำรประชุมวิชำกำรศูนย์วท
ิ ยทรัพยำกร
ประจำปี 2556 เรือ
่ ง เรียนรู ้ไปกับห ้องสมุดยุค
ใหม่ (LIVE AND LEARN IN THE
MODERN LIBRARY)
สัมมนำประจำปี ของสมำคมปรัชญำและ
ศำสนำแห่งประเทศไทย
กำรประชุม "เวทีวจ
ิ ัยมนุษยศำสตร์ไทย ครัง้
ที่ 6"
สัมมนำประจำปี ของสมำคมปรัชญำและ
ศำสนำแห่งประเทศไทย
กำรอบรมวิชำกำรประจำปี 2556
เรือ
่ ง นักคิดผู ้เปลีย
่ นโลกศำสนำ : พุทธ
โฆษำจำรย์ นำครชุน ศังกรำจำรย์ al
Sirhindi ออกัสติน อไควนัส
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศำสตร์ไทย ครัง้ ที่ 6 ภำยใต ้ชุด
โครงกำรเวทีวจ
ิ ัยมนุษยศำสตร์ไทย ดิน น้ ำ
ลม ไฟ : อุปสงค์ อุปทำน อุปลักษณ์
อุปโลกน์
่ ศ
จับตำแนวโน ้มกำรศึกษำไทย สูท
ิ ทำงกำร
เรียนและกำรวิจัยในสหภำพยุโรป

หน่วยงำนทีจ
่ ัด
ศูนย์วท
ิ ยทรัพยำกร

วันเวลำทีจ
่ ัด
28 ก.พ. และ
1 มี.ค. 56

ศูนย์วท
ิ ยทรัพยำกร

28 ก.พ. และ
1 มี.ค. 56

ศูนย์วท
ิ ยทรัพยำกร

28 ก.พ. และ
1 มี.ค. 56

ศูนย์วท
ิ ยทรัพยำกร

28 ก.พ. และ
1 มี.ค. 56

สมำคมปรัชญำและศำสนำ
แห่งประเทศไทย
คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยหอกำรค ้ำ
ไทย ร่วมกับชุดโครงกำร
เวทีวจ
ิ ัยมนุษยศำสตร์ไทย
สมำคมปรัชญำและศำสนำ
แห่งประเทศไทย
สมำคมปรัชญำและศำสนำ
แห่งประเทศไทยร่วมกับ
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิต
มหำวิทยำลัยหอกำรค ้ำ

25-26 ต.ค.55
28-29 พ.ย.55

25-26 ต.ค.55
15-17 พ.ค.
56
พ. 28 พ.ย.
55

ศูนย์ยโุ รปศึกษำแห่งจุฬำฯ

17-ม.ค.-56

สกว. ร่วมกับมหำวิทยำลัย
หอกำรค ้ำไทย

28-29 พย. 55

1 – 2 พ.ย. 55

กำรประชุมวิชำกำรญีป
่ นศึ
ุ่ กษำที่ 6 ของ
เครือข่ำยญีป
่ นศึ
ุ่ กษำในประเทศไทย

โครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”:
พลวัตและกำรนำคติชนไป
ใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย
ร่วมกับ ภำควิชำภำษำไทย
และ ศูนย์คติชนวิทยำ
คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมำคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษำใน
ประเทศไทย

กำรประชุมวิชำกำรญีป
่ นศึ
ุ่ กษำที่ 6 ของ
เครือข่ำยญีป
่ นศึ
ุ่ กษำในประเทศไทย

สมำคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษำใน
ประเทศไทย

11-12 ต.ค.55

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เวทีวจ
ิ ัย
มนุษยศำสตร์ไทยครัง้ ที่ 6 ดิน น้ ำ ลม ไฟ：
อุปสงค์ อุปทำน อุปลักษณ์ อุปโลกน์
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เพือ
่ เสนอ
ควำมก ้ำวหน ้ำโครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส สกว.
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”: พลวัตและกำรนำ
คติชนไปใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย”

11-12 ต.ค.55

60
ลำดับ
15

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย์

่ อ.
ชือ
อ.ดร.นูรด
ี ำ หะยี
ยะโกะ

่ กำรประชุม
ชือ
เวทีผู ้หญิง : สิทธิและบทบำทในกระบวนกำร
สันติภำพชำยแดนใต ้

16

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

เรือ
่ ง"เปิ ดประเทศเพือ
่ นบ ้ำนอ่ำนงำน
วรรณกรรม"

รศ.ดร.มนธิรำ
รำโท

18

ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม
ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม
ภำษำไทย

ประชุมวิชำกำรระดับชำติ " ภำษำและ
วัฒนธรรม 2556" เรือ
่ ง "อำเซียนในมิต ิ
วัฒนธรรม"
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เพือ
่ เสนอ
ควำมก ้ำวหน ้ำโครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส สกว.
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”: พลวัตและกำรนำ
คติชนไปใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย”

19

ภำษำไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผำสุข

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เพือ
่ เสนอ
ควำมก ้ำวหน ้ำโครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส สกว.
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”: พลวัตและกำรนำ
คติชนไปใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย”

20

ภำษำไทย

ศ.ดร.ศิรำพร ณ
ถลำง

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เพือ
่ เสนอ
ควำมก ้ำวหน ้ำโครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส สกว.
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”: พลวัตและกำรนำ
คติชนไปใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย”

21

ภำษำไทย/
ศูนย์คติชน
วิทยำ

รศ.สุกัญญำ สุจ
ฉำยำ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เพือ
่ เสนอ
ควำมก ้ำวหน ้ำโครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส สกว.
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”: พลวัตและกำรนำ
คติชนไปใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย”

22

ภำษำศำสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมำนะกุล

เสวนำเรือ
่ ง "Digital Humanities" ในกำร
ประชุมวิชำกำร Arts Undergrad
Humanities Symposium

17

ผศ.ดร.ปรมินท์
จำรุวร

หน่วยงำนทีจ
่ ัด
สำนักส่งเสริมและ
กำรศึกษำต่อเนือ
่ ง
มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์วท
ิ ยำเขตปั ตตำนี
ร่วมกับองค์กรอ็อกแฟม
ฯลฯ
สมำคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย
มหำวิทยำลัยมหิดล
ศำลำยำ
โครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”:
พลวัตและกำรนำคติชนไป
ใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย
ร่วมกับ ภำควิชำภำษำไทย
และ ศูนย์คติชนวิทยำ
คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
โครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”:
พลวัตและกำรนำคติชนไป
ใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย
ร่วมกับ ภำควิชำภำษำไทย
และ ศูนย์คติชนวิทยำ
คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
โครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”:
พลวัตและกำรนำคติชนไป
ใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย
ร่วมกับ ภำควิชำภำษำไทย
และ ศูนย์คติชนวิทยำ
คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
โครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส
เรือ
่ ง “คติชนสร ้ำงสรรค์”:
พลวัตและกำรนำคติชนไป
ใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย
ร่วมกับ ภำควิชำภำษำไทย
และ ศูนย์คติชนวิทยำ
คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ิ คณะอักษรศำสตร์
นิสต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันเวลำทีจ
่ ัด
18-ธ.ค.-55

ศ. 5 เม.ย. 56
จ. 29 ก.ค. 56
เวลำ 09.0017.30 น.
1 – 2 พ.ย. 55

1 – 2 พ.ย. 55

1 – 2 พ.ย. 55

1 – 2 พ.ย.
55

3 ก.พ.56

61

อาจารย์ ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมระดับนานาชาติ 108 รายการ
ภำควิชำ
บรรณำรักษ
ศำสตร์

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

2

บรรณำรักษ
ศำสตร์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

3

ประวัตศ
ิ ำสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬำรัตน์

4

ประวัตศ
ิ ำสตร์

รศ.ดร.สุธำชัย ยิม
้
ประเสริฐ

5

ประวัตศ
ิ ำสตร์

6

ประวัตศ
ิ ำสตร์

7

ประวัตศ
ิ ำสตร์

8

ประวัตศ
ิ ำสตร์

ิ
อ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬำรัตน์
อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์
อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์
อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

9

ประวัตศ
ิ ำสตร์

ลำดับ

1

่ กำรประชุม
ชือ
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
QQML2013 5 th International
Conference on Qualitative and
Quantitative Methods in Libraties
IPC, ACT, ITEel & ICTHC - 2012
(International Conference on
Information Technology in
Education & E-Learning- ITEel
2012)
ประชุมนำนำชำติเรือ
่ ง "Historical &
Cultural Presence of the Shias in
Southeast Asia: Looking at Future
Trajectories"
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เรือ
่ ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอินเดียทีป
่ ระพันธ์เป็ น
ภำษำอังกฤษ
World Innvation Summit For
Education (WISE) 2012
Grounding Southeast Asian Studies
in Social Practive
Graduate seminar

10

ปรัชญำ

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

11

ปรัชญำ

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

ประชุมวิชำกำร Contentious Sites and
the Colonial Public Sphere in
Southeast Asia
ประชุมวิชำกำร Association of
AsianStudies (AAS) Annual
Conference
เข ้ำร่วมกำรประชุม “Perspective and
Reflection on the Philosophical
Practices in Asia”
"critical Thingking and Ethics
Education"

12

ปรัชญำ

รศ.ดร.สุวรรณำ
สถำอำนันท์

ประชุมวิชำกำร Workshop on
Humanities World Report

13

ปรัชญำ

รศ.ดร.สุวรรณำ
สถำอำนันท์

World Congress of Philosophy:
Philosophy as lnquiry and Way of
life (WCP 2013)

14

ปรัชญำ

รศ.ดร.สุวรรณำ
สถำอำนันท์

กำรประชุม 2013 Conference of the
Association for Asian Studies (AAS)

15

ปรัชญำ

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดำรมภ์

16

ปรัชญำ

17

ปรัชญำ

รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดำรมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดำรมภ์

ประชุมวิชำกำร เรือ
่ ง An
Interdisciplinary and Intercultural
Joint-Workshop on Privacy and
Publicness in East and West
ประชุมวิชำกำรประจำปี ของ American
Philosophical Association
ประชุมวิชำกำร The Power of
Information

อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

ประเทศ
อิตำลี

หน่วยงำนทีจ
่ ัด
La Sapienza
University

มำเลเซีย

the Association of
Computer
Electronics and
Electrical
Engineers
(ACEEE).
อินโดนีเซีย Indonesian
Consortium for
Religious Studies
(ICES)
ไทย
ภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำฯ
กำตำร์
Qatar Foundation
เยอรมัน

University of
Freiburg
เยอรมัน European College
of Liberal Arts
สหรำช
Lancaster
อำณำจักร University

วันเวลำทีจ
่ ัด
4-7 มิ.ย. 56

17-18 ธ.ค.
55

21 ก.พ. 56

21 พ.ย. 55
13-15 พ.ย.
55
10-20 พ.ค.
56
14 พ.ค. 56
23-29 ม.ค.
56

สหรัฐ
อเมริกำ

Association for
Asian Studies

21-24 มี.ค.
56

กัมพูชำ

University of
Cambodia

24-29 พ.ย.
55

เกำหลี

Philosophy with
Childern and
Youth Network in
Asia and the
Pacific (PCYNAP)
สำธำรณรัฐ Institute for
จีน
Advanced Studies
(ไต ้หวัน) in Humanities and
Social
Sciences,National
Taiwan University
กรีซ
International
Federation fo
Philosophical
Societies(FISP)
สหรัฐ
2013 Conference
อเมริกำ of the Association
for Asian Studies
(AAS)
ญีป
่ น
ุ่
มหำวิทยำลัย สุกบ
ุ ะ

สหรัฐ
อเมริกำ
เบลเยียม

East Tennessee
State University
Internationnal
Forum of
Biophilosophy

19-23 ส.ค.
56

13-16 พ.ค.
56

4-10 ส.ค.
56
19-25 มี.ค.
56
3-5 ต.ค. 55

25-30 ธ.ค.
55
21-24 ม.ค.
56

62
่ กำรประชุม
ชือ
The Bright Dark Ages: Comparative
and Connective
international Governmental
Bioethics Committee(IGBC)
European Society for Agricultural
and Food Ethics(EurSAFE)
เข ้ำร่วมประชุมและนำเสนอบทควำม
วิชำกำรหัวข ้อ “Building the KoreaASEAN Women’s Studies Network
(KAWSN) and The Korea-ASEAN
Women’s Leadership Network
(KAWLN)”
เข ้ำร่วมกำรประชุม“Perspective and
Reflection on the Philosophical
Practices in Asia”
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 23rd
World Congress of Philosophy:
Philosophy as Inquiry and Way of
Life (WCP 2013)
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 23rd
World Congress of Philosophy:
Philosophy as Inquiry and Way of
Life (WCP 2013)
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 23rd
World Congress of Philosophy:
Philosophy as Inquiry and Way of
Life (WCP 2013)
เข ้ำร่วมกำรประชุม “Perspective and
Reflection on the Philosophical
Practices in Asia”
กำรสัมมนำทำงวิชำกำรด ้ำนฝรั่งเศส
ศึกษำและกำรแปล (Journée 2013 :
études françaises et traduction)

ประเทศ
สิงคโปร์

อ.ดร.อติพร เสถียร
สุต

Comparative Study of Western
Literature and Cultural in China and
Thailand

จีน

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

รศ.ดร.วรรณำ แสง
อร่ำมเรือง

Comparative Study of Western
Literature and Cultural in China and
Thailand

จีน

30

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภำส

สัมมนำนำนำชำติด ้ำนวัฒนธรรมศึกษำ
ของประเทศทีใ่ ช ้ภำษำเยอรมัน (IDVDACHL-Seminar) เรือ
่ ง "Sprachräume
erfahren"

31

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภำส

กำรประชุมวิชำกำรครูผู ้สอน
ภำษำเยอรมันระดับนำนำชำติครัง้ ที่ 15
(IDT 2013)
Comparative Study of Western
Literature and Cultural in China and
Thailand

เยอรมนี
สวิส
ลิกเตนส
ไตน์
ออสเตรีย
อิตำลี

ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซีย

อ.ดร.รมย์ ภิรมนตรี

ลำดับ

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดำรมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดำรมภ์
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดำรมภ์
รศ.เนือ
่ งน ้อย
บุณยเนตร

18

ภำควิชำ
ปรัชญำ

19

ปรัชญำ

20

ปรัชญำ

21

ปรัชญำ

22

ปรัชญำ

อ.ดร.กนิษฐ์ ศิร ิ
จันทร์

23

ปรัชญำ

อ.ดร.เกษม
เพ็ญพินันท์

24

ปรัชญำ

อ.ดร.ศริญญำ
อรุณขจรศักดิ์

25

ปรัชญำ

อ.ดร.ศิรประภำ ชว
นะญำณ

26

ปรัชญำ

อ.ดร.ศิรประภำ
ชวะนะญำณ

27

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป

28

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

29

32

33

อ.ดร.อำรตี แก ้ว
สัมฤทธิ์

ประชุมสัมมนำนำนำชำติประจำปี ครัง้ ที่ 6
ของมูลนิธ ิ "รุสกีมรี "์

หน่วยงำนทีจ
่ ัด
Asia Research
Institute (ARI)
ยูเนสโก

วันเวลำทีจ
่ ัด
27-28 ก.พ.
56
5-6 ก.ย. 56

สวีเดน

European Society
for Agricultural

10-14 ก.ย.
56
29 พ.ย.-2
ธ.ค.55

กัมพูชำ

University of
Cambodia

24-29 พ.ย.
55

International
Federation fo
Philosophical
Societies(FISP)
International
Federation fo
Philosophical
Societies(FISP)
International
Federation fo
Philosophical
Societies(FISP)
University of
Cambodia

4-10 ส.ค.
56

ฝรั่งเศส

กรีซ

กรีซ

กรีซ

กัมพูชำ
ไทย

จีน

รัสเซีย

ภำควิชำภำษำ
ฝรั่งเศส คณะศิลป
ศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศ
ำสตร์ ท่ำพระจันทร์
ร่วมกับมหำวิทยำลัย
Paris-Est Créteil
Val-de-Marne
โครงกำรศูนย์ควำม
เป็ นเลิศฯคณะอักษร
ศำสตร์ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยปั กกิง่
โครงกำรศูนย์ควำม
เป็ นเลิศฯคณะอักษร
ศำสตร์ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยปั กกิง่
จัดขึน
้ โดยควำม
ร่วมมือของสถำบัน
ต่ำง ๆ

4-10 ส.ค.
56
4-10 ส.ค.
56
24-29 พ.ย.
55
พฤ. 21
ก.พ. 56

3-10 เม.ย.
56
3-10 เม.ย.
56
8 - 27 ก.ค.
56

Goethe-Institut,
DAAD and more…

29 ก.ค. - 3
ส.ค. 56

โครงกำรศูนย์ควำม
เป็ นเลิศฯคณะอักษร
ศำสตร์ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยปั กกิง่
มูลนิธ ิ "รุสกีมรี "์

3-10 เม.ย.
56
3-4 พ.ย. 55

63
ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.สถำพร
ทิพยศักดิ์

่ กำรประชุม
ชือ
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติของสมำคม
่ วชำญภำษำและวัฒนธรรมสเปน
ผู ้เชีย
แห่งเอเชียครัง้ ที่ 8 VIII Congreso
International de la Asociacion
Asiatica de Hispanistas
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติของสมำคม
่ วชำญภำษำและวัฒนธรรมสเปนใน
ผู ้เชีย
ทวีปเอเชียครัง้ ที่ 8
Comparative Study of Western
Literature and Cultural in China and
Thailand

ประเทศ
จีน

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.เพ็ญพิสำข์
ศรีวรนำรถ

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติของสมำคม
่ วชำญภำษำและวัฒนธรรมสเปนใน
ผู ้เชีย
ทวีปเอเชียครัง้ ที่ 8
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติของ
่ วชำญภำษำและวัฒนธรรม
สมำคมผู ้เชีย
สเปนแห่งอำเซีย ครัง้ ที่ 8
Comparative Study of Western
Literature and Cultural in China and
Thailand

จีน

40

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

อ.ภณิตำ
ศิลปวิทยำดิลก

Comparative Study of Western
Literature and Cultural in China and
Thailand

จีน

41

ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

กำรประชุม The 7th Global Confucius
Institute Conference

จีน

อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

เยอรมนี

27 พ.ย. 55
- 3 ธ.ค. 55

ฮ่องกง

พ.ย.-55

44

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนำด ศีต ิ
สำร

ญีป
่ น
ุ่

4-21 ต.ค.
55

45

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนำด ศีต ิ
สำร

กำรประชุม Workshop" Mainland
Southeast Asian Languages: The
State of the Art in 2012"
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The
International Symposium on
Japanese Language Education and
Japanese Studies
ประชุมโครงกำรเมธีวจ
ิ ัยอำวุโส สกว.
เรือ
่ ง "คติชนสร ้ำงสรรค์" พลวัตและกำร
นำคติชนในหัวข ้อเรือ
่ ง กำรเปรียบเทียบ
่ งทำย
ประเพณีกำรแข่งขันในฐำนะพิธเี สีย
ในสังคมไทย
เข ้ำร่วมนำเสนอบทควำมใน The Annual
APALE 2013 Conference and
Exhibition

46

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดำธำนนท์

เข ้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ Osaka
University Chulalongkorn University
Workshop on Japanese Literature

ญีป
่ น
ุ่

47

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรำ
สมบัต ิ

International Symposium "Japanese
Language Education in ASEAN
countries"
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The 36th
International Conference on
Japanese Literature

ญีป
่ น
ุ่

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อรรถยำ
สุวรรณระดำ

เข ้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ Osaka
University Chulalongkorn University
Workshop on Japanese Literature

ญีป
่ น
ุ่

ลำดับ

34

35
36

37
38
39

42
43

48

49

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

อ.เลำรำ กัสโตร
ซำนเชส
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

Kiyomi Iketani

ผศ.ดร.อรรถยำ
สุวรรณระดำ

จีน
จีน

จีน
จีน

จีน และ
ฮ่องกง

ญีป
่ น
ุ่

หน่วยงำนทีจ
่ ัด
Asociacion
Asiatica de
Hispanistas

วันเวลำทีจ
่ ัด
17-19 ก.ค.
56

่ วชำญ
สมำคมผู ้เชีย
ภำษำและวัฒนธรรม
สเปนในทวีปเอเชีย
โครงกำรศูนย์ควำม
เป็ นเลิศฯคณะอักษร
ศำสตร์ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยปั กกิง่
่ วชำญ
สมำคมผู ้เชีย
ภำษำและวัฒนธรรม
สเปนในทวีปเอเชีย
มหำวิทยำลัย
่ งไฮ ้
นำนำชำติเซีย

17-19 ก.ค.
56

โครงกำรศูนย์ควำม
เป็ นเลิศฯคณะอักษร
ศำสตร์ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยปั กกิง่
โครงกำรศูนย์ควำม
เป็ นเลิศฯคณะอักษร
ศำสตร์ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยปั กกิง่
มหำวิทยำลัยปั กกิง่
สำธำรณรัฐประชำชน
จึน

3-10 เม.ย.
56

สถำบัน Asia-Pacific
Association for
International
Education
Osaka University
Chulalongkorn
University
Workshop on
Japanese
Literature
มหำวิทยำลัยวำเซ
ดะ ประเทศญีป
่ น
ุ่
National Institute
of Japanese
Literature ณ
กรุงโตเกียว
Osaka University
Chulalongkorn
University
Workshop on
Japanese Literature

3-10 เม.ย.
56
17-19 ก.ค.
56
17-19 ก.ค.
56

3-10 เม.ย.
56
15-18 ธ.ค.
55

11-13 มี.ค.
56
20-22 มี.ค.
56

25-30 ม.ค.
56
15-18 พ.ย.
55
19-24 มี.ค.
56

64
ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.กนกวรรณ
เลำหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ
รศ.ดร.กนกวรรณ
เลำหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ
รศ.ดร.กนกวรรณ
เลำหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ
รศ.ดร.กนกวรรณ
เลำหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศำล

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี
ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี
ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี
ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี

อ.อัษฎำยุทธ ชูศรี

65

ภำษำไทย

66

67

ลำดับ

50
51
52
53

54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64

่ กำรประชุม
ชือ
Asia Future Confereuce 2013

ประเทศ
ไทย

Nihongo Kyoiku Gakkai

ญีป
่ น
ุ่
ญีป
่ น
ุ่

อ.อัษฎำยุทธ ชูศรี

โครงกำรหลักสูตรศัพท์และไวยกรณ์ตำม
ระดับควำมยำกในกำรเรียนภำษำญีป
่ น
ุ่
จำกมุมมองของคลังข ้อมูลผุ ้เรียน
เข ้ำร่วมประชุมระดับนำนำชำติ The
International Symposium on
Japanese Language Education and
Japanese Studies
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 2nd USMPSU International Conference on
Arts and Sciences 2012
The 3 rd Conference of the
Japanese Studies Association of
ASEAN
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ Roundtable
Discussion : Strategies for Teaching
Japanese Popular Culture in
Southeast Asia ในกำรประชุมวิชำกำร
Conference on Teaching Japanese
Popular Culture
International Symposium "Japanese
Language Education in ASEAN
countries"
Asia Future Confereuce 2013

อ.อัษฎำยุทธ ชูศรี
อ.อัษฎำยุทธ ชูศรี

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศำล
อ.นะท์ซก
ุ ิ มะท์ซอ
ุ ิ
(Ms.Natsuki
Matsui)

ฮ่องกง

หน่วยงำนทีจ
่ ัด
Azumi

วันเวลำทีจ
่ ัด
8-9 มี.ค.56

Association for
Japanese
Education

25-26 พ.ค.
56
27 พ.ค. 56

City University of
Hong Kong

23-26 พ.ย.
55

มำเลเซีย

3-4 ธ.ค. 55

มำเลเซีย

21-23 ก.พ.
56

สิงคโปร์

มหำวิทยำลัย
National
University of
Singapore

พ.ย. 55

ญีป
่ น
ุ่

มหำวิทยำลัยวำเซ
ดะ ประเทศญีป
่ น
ุ่

25-30 ม.ค.
56

ไทย

Azumi

8-9 มี.ค.56

Nihongo Kyoiku Gakkai

ญีป
่ น
ุ่

Association for
Japanese
Education

25-26 พ.ค.
56

ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หกำร

โครงกำรหลักสูตรศัพท์และไวยกรณ์ตำม
ระดับควำมยำกในกำรเรียนภำษำญีป
่ น
ุ่
จำกมุมมองของคลังข ้อมูลผุ ้เรียน
เข ้ำร่วมประชุมวิชำกำร ณ Nalanda
University Beijing

จีน

Nalanda University
Beijing

14-15 ต.ค.
55

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หกำร

กำรประชุม The 7th Global Confucius
Institute Conference

จีน

15-18 ธ.ค.
55

ผศ.ดร.รท.บรรจบ
บรรณรุจ ิ

มำเลเซีย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พำนโพธิท
์ อง

ประชุมวิชำกำรเรือ
่ ง “International
Seminar on Teaching and Practice
of Meditation in South East Asia”
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด ้ำน
เอเชียศึกษำ Walailak University
International Conference on Asian
Studies II (WUICAS II) “เอเชียศึกษำ
วันนี้ : กำรผงำดขึน
้ ของเอเชีย”
Tokyo International Workshop on
Mr O Corpus Data of Emancipatory

มหำวิทยำลัยปั กกิง่
สำธำรณรัฐประชำชน
จึน
มหำวิทยำลัย
พระพุทธศำสนำแห่ง
โลก
มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์

ภำษำไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี
ผำสุข

Tokyo International Workshop on
Mr O Corpus Data of Emancipatory

ญีป
่ น
ุ่

ภำษำไทย

อ.ดร.ธำนีรัตน์ จัตุ
ทะศรี

ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The 8th
Annual conference of The Asian
Studies Association of Hong Kong
(ASAHK)

จีน

อ.ดร.ชำนป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

ไทย

ญีป
่ น
ุ่

27 พ.ค. 56

The Emancipatory
Pragmatics Project
- Professor Yoko
Fujii
The Emancipatory
Pragmatics Project
- Professor Yoko
Fujii
The Asian Studies
Association of
Hong Kong
(ASAHK)

2-5 พ.ย. 55
18-19 ก.พ.
56

24-28 มี.ค.
56
24-28 มี.ค.
56
7-12 มี.ค.
56

65

68

ภำควิชำ
ภำษำไทย

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ธีรนุช โชคสุ
วณิช

69

ภำษำไทย

อ.ดร.อำทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

70

ภำษำไทย

ลำดับ

71

อ.ดร.อำทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ
ภำษำศำสตร์ รศ.ดร.กิง่ กำญจน์
เทพกำญจนำ

72

ภำษำศำสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคำ

73

ภำษำศำสตร์ อ.ดร.พิทยำวัฒน์
พิทยำภรณ์

74

ภำษำศำสตร์ อ.ดร.พิทยำวัฒน์
พิทยำภรณ์

75

ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.จิรันธรำ ศรี
อุทัย

76

ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.ณั ฐมำ
พงศ์ไพโรจน์

77

ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.ดำรินทร์
ประดิษฐทัศนีย ์

78

ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.ดำรินทร์
ประดิษฐทัศนีย ์

79
80

ภำษำอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
รำภรณ์
ภำษำอังกฤษ อ.โทนี่ โอ นีลล์

81

ภูมศ
ิ ำสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

82

ภูมศ
ิ ำสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

83

ภูมศ
ิ ำสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

84

ภูมศ
ิ ำสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนำรัตน์

85

ภูมศ
ิ ำสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนำรัตน์

่ กำรประชุม
ชือ
ประชุมเชิงวิชำกำรเรือ
่ ง Text mining
about the East Japan Earthquake
Disaster
กำรประชุมInternational conference
on Buddhist Meditation from Ancient
India to Contemporary Asia
กำรประชุม Association for Asian
Studies Annual Conference
ประชุมนำนำชำติ The 12th
International Cognitive Linguistics
Conference (ICLC12) ทีเ่ มือง
Edmonton รัฐ Alberta ประเทศแคนำดำ
(ได ้รับทุนสนับสนุนจำกโครงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติและเงินทุน
รัชดำภิเษกสมโภช)
กำรประชุมนำนำชำติ ICSTLL45 และ
ได ้รับเชิญให ้เป็ น chairman ของ
session

Th 45th International conference on
Sino-Tibetan Languages and
Languages and Linguisties
กำรประชุมนำนำชำติ Mainland
Southeast Asian Languages: The
State of the Art in 2012

ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

หน่วยงำนทีจ
่ ัด
มหำวิทยำลัย
Gukushuin

วันเวลำทีจ
่ ัด
20 - 25
ก.พ. 56

เกำหลีใต ้ ณ มหำวิทยำลัย
Dongguk

28 พ.ย.55 3 ธ.ค. 55

สหรัฐ
อเมริกำ
แคนำดำ

Association for
Asian Studies

21-24 มี.ค.
56
23-28 มิ.ย.
56

สิงคโปร์

School of
Humanities and
Social Sciences,
Nanyang
Technological
University,
SingaporeI
Nanyang
Technological
University
Max Planck
Intitute of
Evolutionary
Anthropology

สิงคโปร์
เยอรมันนี

กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
International Pragmatics Conference
2013
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The Third
Asian Conference on Language
Learning
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เรือ
่ ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอินเดียทีป
่ ระพันธ์เป็ น
ภำษำอังกฤษ
Comparative Study of Western
Literature and Cultural in China and
Thailand

อินเดีย

The 3nd Meeting of the SEAMEO
QITEP in Language Govening Board
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เรือ
่ ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอินเดียทีป
่ ระพันธ์เป็ น
ภำษำอังกฤษ
ประชุมวิชำกำร Costal cities at Risk
(CCaR 2013):Building Adaptive
Capacity for Managing Climate
Change in Coastal Megacities
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The Third
Annual Asian conference on
Sustainability, Energy and the
Environment
The 1st Conference on
Geoinformatics for Graduate
Students and Young Researchers
สัมนำวิชำกำรนำนำชำติ "The First
International Conference on Asean
Geolinguistics"
IACSS 2013

อินโดนีเชีย

ญีป
่ น
ุ่
ไทย
จีน

ไทย

24 – 28
ต.ค. 55

26-28 ต.ค.
55
27 พ.ย.-3
ธ.ค. 55
8-13 ก.ย.
56

The International
Academic Forum
(IAFOR)
ภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำฯ
โครงกำรศูนย์ควำม
เป็ นเลิศฯคณะอักษร
ศำสตร์ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยปั กกิง่

25-28 เม.ย.
56
23 พ.ย. 55
3-10 เม.ย.
56
2-5 ต.ค. 55

ภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำฯ
Ateneo de Manila
University

23 พ.ย. 55

ญีป
่ น
ุ่

The International
Academic Forum
(IAFOR)

6-9 มิ.ย. 56

ไทย

มหำวิทยำลัยสุรนำรี

19-21 มิ.ย.
56

ญีป
่ น
ุ่

Aoyama Gakuin
University ณ
ประเทศญีป
่ น
ุ่
IACSS

14-15 ธ.ค.
55

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

ตุรกี

6-11 ก.พ.
56

27-28 ก.ค.
56
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86

ภำควิชำ
ภูมศ
ิ ำสตร์

่ อ.
ชือ
อ.ดร.ฐิตริ ัตน์ ปั น
้
บำรุงกิจ

่ กำรประชุม
ชือ
Ready, Set, Teach CPD Day for
trainee teachers

87

ภูมศ
ิ ำสตร์

อ.พุทธพร อำรีย ์
ประชำกุล

88

ภูมศ
ิ ำสตร์

อ.อำรีรัตน์ แพทย์
นุเครำะห์

89

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จำตุร ี ติงศ
ภัทย
ิ ์

90

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.จำตุร ี
ติงศภัทย
ิ ์

91

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

The 1st Conference on
Geoinformatics for Graduate
Students and Young Researchers
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The Third
Annual Asian conference on
Sustainability, Energy and the
Environment
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เรือ
่ ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอินเดียทีป
่ ระพันธ์เป็ น
ภำษำอังกฤษ
เข ้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ด ้ำนเอเชียศึกษำ ครัง้ ที่ 2 ภำยใต ้หัวข ้อ
"เอเชียศึกษำวันนี:้ กำรผงำดขึน
้ ของ
เอเชีย"
2012 Autumn International
Conference "Oral Literature, Its
Currentness"

92

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

93

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

94

ศิลปกำร
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวำกำนนท์

95

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

96

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

97

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

98

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดร.ปริดำ
มโนมัยพิบล
ู ย์

99

ศิลปกำร
ละคร

อ.ดร.ปริดำ
มโนมัยพิบล
ู ย์

ลำดับ

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "ก ้ำวหน ้ำ
จำกรำกแก ้ว :เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละคร
ร่วมสมัยไทย/อำเซียน" (The Research
Forum & Festival of Thai/ASEAN
Contemporary Theatre : Our Roots,
Right Now)
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เรือ
่ ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอินเดียทีป
่ ระพันธ์เป็ น
ภำษำอังกฤษ
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "ก ้ำวหน ้ำ
จำกรำกแก ้ว :เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละคร
ร่วมสมัยไทย/อำเซียน" (The Research
Forum & Festival of Thai/ASEAN
Contemporary Theatre : Our Roots,
Right Now)
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "ก ้ำวหน ้ำ
จำกรำกแก ้ว :เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละคร
ร่วมสมัยไทย/อำเซียน" (The Research
Forum & Festival of Thai/ASEAN
Contemporary Theatre : Our Roots,
Right Now)
ได ้รับเชิญจำก Anthropological
Survey of India ให ้เข ้ำร่วมงำน
“Trans-Border Communities and
Cultures in Asia: Issues and
Perspectives”
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ Masak 3
Masak: Let's Play
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "ก ้ำวหน ้ำ
จำกรำกแก ้ว :เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละคร
ร่วมสมัยไทย/อำเซียน" (The Research
Forum & Festival of Thai/ASEAN
Contemporary Theatre : Our Roots,
Right Now)
กำรประชุมนำนำชำติ Contemparary
Gendered Performance and Practice
Conference 2013

ประเทศ หน่วยงำนทีจ
่ ัด
สหรำช
Royal
อำณำจักร Geographical
Society with IBG
ไทย
มหำวิทยำลัยสุรนำรี
ญีป
่ น
ุ่

The International
Academic Forum
(IAFOR)

ไทย

ภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำฯ
ไทย
สำนักวิชำศิลป
ศำสตร์
มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์
เกำหลีใต ้ Institute of
Foreign Literature
Studies
HK Semiosis
Research Center
Hankuk University
of Foreign Studies
ไทย
ภำควิชำศิลปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำฯ

ไทย

วันเวลำทีจ
่ ัด
12-ก.ค.-56
19-21 มิ.ย.
56
6-9 มิ.ย. 56

22 พ.ย. 55
17-21 ก.พ.
56
16 พ.ย. 55

19-28 ม.ค.
56

ภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำฯ
ภำควิชำศิลปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำฯ

21 พ.ย. 55

ไทย

ภำควิชำศิลปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำฯ

19-28 ม.ค.
56

อินเดีย

Anthropological
Survey of India

22-26 ก.พ.
56

สิงคโปร์

SDEA
International
Conference 2013
ภำควิชำศิลปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำฯ

31 พ.ค. - 1
มิ.ย. 56

ไทย

ไทย

ไอร์แลนด์ Queen’s
เหนือ
University, Belfast

19-28 ม.ค.
56

19-28 ม.ค.
56

11-13 เม.ย.
56
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ลำดับ

ภำควิชำ

100 ศิลปกำร
ละคร

่ อ.
ชือ
อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

101 ศิลปกำร

อ.ปวิตร มหำสำริ
นันทน์

102 ศิลปกำร

อ.ปวิตร มหำสำริ
นันทน์

103 ศิลปกำร

อ.ปวิตร มหำสำริ
นันทน์

104 ศิลปกำร

อ.ปวิตร มหำสำริ
นันทน์

105 ศิลปกำร

อ.ปวิตร มหำสำริ
นันทน์

106 ศิลปกำร

อ.พันพัสสำ ธูป
เทียน
อ.พันพัสสำ ธูป
เทียน

ละคร

ละคร
ละคร

ละคร
ละคร

ละคร
107 ศิลปกำร
ละคร

108 ศูนย์กำร
แปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลำภ

่ กำรประชุม
ชือ
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "ก ้ำวหน ้ำ
จำกรำกแก ้ว :เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละคร
ร่วมสมัยไทย/อำเซียน" (The Research
Forum & Festival of Thai/ASEAN
Contemporary Theatre : Our Roots,
Right Now)
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "ก ้ำวหน ้ำ
จำกรำกแก ้ว :เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละคร
ร่วมสมัยไทย/อำเซียน" (The Research
Forum & Festival of Thai/ASEAN
Contemporary Theatre : Our Roots,
Right Now)
เข ้ำร่วมประชุมเครือข่ำย UNESCO-Chair
International Theatre Institute AsiaPacific Bureau of Theatre Schools
กำรประชุมประจำปี ของ Performance
Studies International ครัง้ ที่ 19 ใน
หัวข ้อ “Now Then: Performance and
Temporality!”
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
International Federation for Theater
Research (FIRT/IFTR)
ประชุมนำนำชำติ “A Pacific-Rim
Reception of Modern British and
American Drama in alignment with
modernization process”
ไปดูงำนศิลปะกำรละครในเทศกำล
da:ns festival 2012
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "ก ้ำวหน ้ำ
จำกรำกแก ้ว :เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละคร
ร่วมสมัยไทย/อำเซียน" (The Research
Forum & Festival of Thai/ASEAN
Contemporary Theatre : Our Roots,
Right Now)
The 23rd Annual Meeting of the
Southeast Asian Linguistic Society
(SEAL523)

ประเทศ
ไทย

หน่วยงำนทีจ
่ ัด
ภำควิชำศิลปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำฯ

วันเวลำทีจ
่ ัด
19-28 ม.ค.
56

ไทย

ภำควิชำศิลปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำฯ

19-28 ม.ค.
56

Shanghai Theatre
Academy

20-22 เม.ย.
56

Performance
Studies
International

26-30 มิ.ย.
56

International
Federation for
Theater Research
Modern British
and American
Drama Society of
Korea

22-26 ก.ค.
56

จีน
สหรัฐ
อเมริกำ
สเปน
เกำหลี

สิงค์โปร์
ไทย

ภำควิชำศิลปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำฯ

ไทย

ภำควิชำ
ภำษำศำสตร์ คณะ
อักษรศำสตร์

24-27 ต.ค.
56
18-22 ต.ค.
55
19-28 ม.ค.
56

29 - 31
พ.ค. 56
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ลำดับ
1

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อำจำรย์
ชือ
ผศ.ดร.ชมนำด ศีตส
ิ ำร

2

ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี

อ.ดร.ชำนป์ วิชช์ ทัด
แก ้ว

3

ภำษำ
อ.นะท์ซก
ุ ิ มะท์ซอ
ุ ิ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

4

5

ศิลปกำร
ละคร

อ.พันพัสสำ ธูปเทียน

6

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

7

ศิลปกำร
ละคร

รศ.จำรุณี หงส์จำรุ

8

9

ภำษำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
ภำษำตะวันออก
ประวัตศ
ิ ำสตร์
ภำษำศำสตร์

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กิง่ กำญจน์ เทพ
กำญจนำ
รศ.ดร.ณั ฐมำ พงศ์
ไพโรจน์
รศ. ดร.กนกวรรณ เลำห
บูรณะกิจ คะตะกิร ิ
อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์
อ.ดร.พิทยำวัฒน์ พิทยำ
ภรณ์
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรำสมบัต ิ

วัตถุประสงค์กำรไปเยือน
เก็บข ้อมูลวิจัยเรือ
่ ง "คติชน
สร ้ำงสรรค์":พลวัตและกำร
นำคติชนไปใช ้ในสังคมไทย
และญีป
่ น"
ุ่
หำรือด ้ำนวิชำกำร และเข ้ำ
ร่วมกำรอ่ำนคัมภีรต
์ ้นฉบับ
เพือ
่ ดำเนินโครงกำรวิจัย
เรือ
่ ง "Indian Buddhist
manuscripts from
Gandhara" หำรือด ้ำน
วิชำกำร และเข ้ำร่วมกำรอ่ำน
คัมภีรต
์ ้นฉบับ
ลำไปเก็บข ้อมูลวิจัยเพือ
่
นำมำใช ้สอนให ้แก่สำขำวิชำ
ภำษำญีป
่ น
ุ่
ไปเสนอผลงำนวิชำกำรด ้ำน
ประวัตศ
ิ ำสตร์จน
ี โพ ้นทะเล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และเดินทำงไปเก็บข ้อมูล
วิจัยภำคสนำมร่วมกับทีมวิจัย
ของศูนย์ China-Europa
Centre
เข ้ำร่วมเทศกำลละคร
"da:ns" โดยนำกำรแสดง
หนังใหญ่วัดบ ้ำนดอน จ.
ระยอง ไปจัดแสดง
ไปดูงำนศิลปะกำรละครใน
เทศกำล da:ns festival
2012
เป็ นวำทยกรคณะนักร ้อง
ประสำนเสียง ไปขับร ้อง
เพลงประสำนเสียง โดย
เยีย
่ มเยียนแรงงำนไทย และ
ขับร ้องถวำยเสียงใน
คริสตจักร 3 แห่ง และร่วม
มหกรรมขับร ้องเพลง
ประสำนเสียงของคณะ
นักร ้องจำก 5 ประเทศ
โครงกำรวิจัยของฝ่ ำยกิจกำร
คณะวุฒยำจำรย์ เดินทำงไป
สัมภำษณ์ละเก็บข ้อมูลจำก
ผู ้บริหำร
มหำวิทยำลัยแห่งชำติ
สิงคโปร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีนัน
ยำง และ
สถำบันกำรศึกษำแห่งชำติ
สิงคโปร์
ไปบรรยำยเรือ
่ ง “Some
Observations on
migrants’ naming of Thai
Family Names2555 และ
มหำวิทยำลัย Toyoeiwa
ได ้เชิญให ้ไปบรรยำยเรือ
่ ง
“Rethinking Surname:
Comparative research on
Japan and other
countries” และใคร่ขอ
อนุมัตเิ ก็บข ้อมูลเพือ
่ ทำตำรำ
ในโครงกำรเพิม
่ พูนควำมรู ้
ทำงวิชำกำร

ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

หน่วยงำนทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลำทีจ
่ ัด
4-21 ต.ค.
55

เยอรมัน

8-22 ต.ค.
55

ญีป
่ น
ุ่

11-14 ต.ค.
55

จีน

Hong Kong
Polytechnic University

18-24 ต.ค.
55

สิงคโปร์

Esplanade-Theatres
on the Bay

18-22 ต.ค.
55

สิงคโปร์

Esplanade-Theatres
on the Bay

19-21 ต.ค.
55

สิงคโปร์

คริสตจักรเชนลี ประเทศ
สิงคโปร์

20-23 ต.ค.
55

สิงคโปร์

โครงกำรวิจัยของฝ่ ำย
กิจกำรคณะวุฒยำจำรย์

31 ต.ค. –
อำ. 4 พ.ย.
55

ญีป
่ น
ุ่

มหำวิทยำลัย Tokyo
University of foreign
studies และ
มหำวิทยำลัย
Toyoeiwa

5-7 พ.ย.
55
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ลำดับ
10

ภำควิชำ
ศิลปกำร
ละคร

่ อำจำรย์
ชือ
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวำกำนนท์

11

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

12

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ิ ป์ บุญขจร
รศ.ดร.ตรีศล

13

อ.อัษฎำยุทธ ชูศรี

14

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

15

ภำษำไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อำมำระดิษ

16

ภำษำ
ตะวันออก/
เกำหลี

อ.กมล บุษบรรณ์

17

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

18

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ศิรพ
ิ ร ศรีวรกำนต์

19

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

20

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ภำวรรณ เรืองศิลป์

21

ประวัตศ
ิ ำสตร์ อ.ดร.ภำวรรณ เรืองศิลป์

วัตถุประสงค์กำรไปเยือน
ประเทศ
ิ ศึกษำดูงำนและ
นำนิสต
จีน
ประชุมเจรจำควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร
ได ้รับเชิญจำกสถำนทูต
อิสรำเอล
อิสรำเอลประจำประเทศไทย
ให ้ไปดูงำนด ้ำนศิลปะกำร
ละครในงำน "Israeli
Theatre Exposure Tel
Aviv 2012" และ
"International Dance
Exposure"
ได ้รับเชิญไปบรรยำย
จีน
ึ ษำ
เกีย
่ วกับวรรณคดีศก
เข ้ำร่วมประชุมเพือ
่ วำงแผน
ญีป
่ น
ุ่
ิ
โครงกำรแลกเปลีย
่ นนิสต
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยคิวชูกับ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ณ
มหำวิทยำลัยคิวชู เมืองฟุกุ
โอกะ ประเทศญีป
่ น
ุ่
เดินทำงไปพบปะหำรือเรือ
่ ง
สหรำช
ควำมร่วมมือด ้ำนกำรวิจัยและ อำณำจักร
ตีพม
ิ พ์กับคณำจำรย์และ
นักวิชำกำรด ้ำนสังคมศำสตร์
และมนุษยศำสตร์
เข ้ำร่วมโครงกำรวิจัยภำยใต ้
กัมพูชำ
โครงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยทีไ่ ด ้รับกำร
สมทบงบประมำณร่วมทำ
วิจัย ศูนย์นวัตกรรมสห
ศำสตร์ (โครงกำรส่งเสริม
กำรทำงำนวิจัยเชิงลึกใน
สำขำวิชำทีม
่ ศ
ี ักยภำพสูง)
เพือ
่ ประสำนงำนและเจรจำ
ญีป
่ น
ุ่
ในกำรเปิ ดหลักสูตรญีป
่ น
ุ่
ศึกษำ
ได ้รับเชิญ EsplanadeTheatres on the Bay ให ้
ไปดูงำนด ้ำนศิลปะกำรละคร
ในงำน “Huayi: Chinese
Festival of Arts”
ไปค ้นคว ้ำและเก็บข ้อมูลเพือ
่
กำรวิจัย ในหัวข ้อ "ขันติ
ธรรมระหว่ำงคนต่ำง
วัฒนธรรม"
ได ้รับเชิญจำก Hong Kong
Arts Festival Society ให ้ไป
ดูงำนด ้ำนศิลปะกำรละครใน
งำน “Hong Kong Arts
Festival 2013”
เข ้ำร่วมประชุมวิชำกำรและ
ิ เดินทำงไป
ควบคุมนิสต
ศึกษำวิจัยและดูงำนของสห
สำขำวิชำยุโรปศึกษำ
เดินทำงไปควบคุมดูแลกำร
ิ สห
ไปทำวิจัยของนิสต
สำขำวิชำยุโรปศึกษำ และ
ประสำนงำนกับ
สถำบันกำรศึกษำของ
ประเทศในสหภำพยุโรปและ
หน่วยงำนของสหภำพยุโรป

สิงคโปร์

เยอรมันนี

ฮ่องกง

ฝรั่งเศส,
เบล
เยีย
่ ม
ฝรั่งเศส
และเบล
เยีย
่ ม

หน่วยงำนทีจ
่ ัด/เยือน
หลักสูตรกำรจัดกำรทำง
วัฒนธรรม บัณฑิต
วิทยำลัย
สถำนทูตอิสรำเอล
ประจำประเทศไทย

วันเวลำทีจ
่ ัด
23-25 พ.ย.
55

Guangxi University for
Nationalities
มหำวิทยำลัยคิวชู เมือง
ฟุกโุ อกะ

8-15 ธ.ค.
55
16 – 18
ธ.ค. 55

2-12 ธ.ค.
55

ณ มหำวิทยำลัยอ๊อกซ
ฟอร์ด

ม.ค.-56

โครงกำรในแผนพัฒนำ
วิชำกำร จุฬำฯ 100 ปี
คลัสเตอร์ควำมมั่นคง
ของมนุษย์

19-20 ม.ค.
56

หลักสูตรศิลปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำเกำหลี
ศึกษำ (สหสำขำวิชำ/
หลักสูตรนำนำชำติ)
Esplanade-Theatres
on the Bay

20-26 ม.ค.
56

มูลนิธฮ
ิ ันส์-ไซเดล
(Hanns Seidel
Foundation),
มหำวิทยำลัย JustusLiebig University
Hong Kong Arts
Festival Society

บัณฑิตวิทยำลัย
สำขำวิชำยุโรปศึกษำ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
สหสำขำวิชำยุโรปศึกษำ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

16-20 ก.พ.
56

28 ก.พ.-30
พ.ค. 56

5-9 มี.ค. 56

6-17 มี.ค.
56
7-17 มี.ค.
56

70
ลำดับ
22

23
24

25

ภำควิชำ
ศิลปกำร
ละคร
ภำษำ
ตะวันตก/อิ
ตำเลียน
ประวัตศ
ิ ำสตร์

่ อำจำรย์
ชือ
รศ.พรรัตน์ ดำรุง
อ.ดังกมล ณ ป้ อมเพชร
นำยเปำโล ยูรอน
อ.ดร.วำสนำ วงศ์
สุรวัฒน์

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ศิลปกำร
ละคร

รศ.ชูศรี มีวงศ์อโุ ฆษ

27

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

28

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

29

ศิลปกำร
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดำรุง

30

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

26

อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

วัตถุประสงค์กำรไปเยือน
เจรจำควำมร่วมมือทำงด ้ำน
ศิลปะวัฒนธรรมกับสถำนทูต
ออสเตรเลีย ประจำประเทศ
ไทย
ลำไปปฏิบัตงิ ำนเพือ
่ เก็บ
ข ้อมูลวิจัย

ประเทศ
ออสเตร
เลีย

เดินทำงไปพบปะหำรือเรือ
่ ง
ควำมร่วมมือด ้ำนกำรวิจัยกับ
คณำจำรย์และนักวิชำกำร
ด ้ำนสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์
เก็บข ้อมูลวิจัยและ
แลกเปลีย
่ นทำงวิชำกำร

สหรัฐ
อเมริกำ

มหำวิทยำลัยคอร์แนล
และมหำวิทยำลัยซีรำคูส
มลรัฐนิวยอร์ค

เยอรมัน

สถำบันภำษำและ
วรรณคดีเยอรมัน
มหำวิทยำลัย Münster
Esplanade-Theatres
on the Bay

ได ้รับเชิญจำก EsplanadeTheatres on the Bay ให ้
ไปดูงำนนำฏยศิลป์ ร่วมสมัย
เรือ
่ ง “Octopus” โดย
Philippe Decouflé
ได ้รับเชิญจำก Svensk
Teaterunion และ
Swedish ITI
(International Theatre
Institute) Centre ให ้ไปดู
งำนด ้ำนศิลปะกำรละครใน
เทศกำล “Swedish
Biennial for Performing
Arts”
ได ้รับเชิญและคัดเลือกจำก
SDEA Theatre Arts
Conference 2013 ประชุม
“Masak-Masak: Let’s
play”เสนอบทควำม “Using
Local Folktale and music
to MergeYoung People to
Community Pride”
ได ้รับเชิญจำก UNESCONIE Centre for Arts
Research in Education
(CARE) ให ้เป็ นผู ้แทนจำก
ประเทศไทยเข ้ำร่วมงำน
ประชุม “Redesigning
Pedagogy conference” ใน
หัวข ้อ “Diversity and
Inclusion in Arts
Education: an Asian
perspective”
ได ้รับคัดเลือกจำก Institut
del Teatre ให ้ไปเสนอ
บทควำมวิชำกำร “Our
Roots Right Now: NeoExotic Southeast Asia?”
ในกำรประชุมนำนำชำติ
ประจำปี ของ International
Federation for Theatre
Research (FIRT/IFTR)
หัวข ้อ “Re-routing
Performance/ Recaminant l’escana”

หน่วยงำนทีจ
่ ัด/เยือน
สถำนทูตออสเตรเลีย
ประจำประเทศไทย

อิตำลี

สิงคโปร์

วันเวลำทีจ
่ ัด
8-มี.ค.-56

21 มี.ค. 56
-25 พ.ค.
56
27 มี.ค. - 2
เม.ย. 56

เม.ย.56พ.ค. 56
19 เม.ย. 56

ณ เมือง
เยอน
เชอปิ ง
(Jönköp
ing)
ประเทศ
สวีเดน

Svensk Teaterunion
และ Swedish ITI
(International Theatre
Institute) Centre

20-28 พ.ค.
56

สิงคโปร์

SDEA Theatre Arts
Conference 2013

30 พ.ค. - 2
มิ.ย. 56

สิงคโปร์

UNESCO-NIE Centre
for Arts Research in
Education (CARE)

3-5 มิ.ย. 56

รำชอำณำ Institut del Teatre
จักรสเปน

22-26 ก.ค.
56

71
ลำดับ
31

ภำควิชำ
ศิลปกำร
ละคร

่ อำจำรย์
ชือ
อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

32

ศิลปกำร
ละคร

อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

33

ศิลปกำร
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวำกำนนท์

วัตถุประสงค์กำรไปเยือน
ไปดูงำนด ้ำนศิลปะกำรละคร
ในงำนEdinburgh
Showcase 2013
ไปชมละครเวทีเรือ
่ ง ShunKin" โดยคณะ Complicite
จำกสหรำชอำณำจักร
ไปเจรจำควำมร่วมมือทำง
กำรศึกษำเกีย
่ วกับ กำร
จัดกำรทำงวัฒนธรรม กับ
Rikkyo University

ประเทศ
หน่วยงำนทีจ
่ ัด/เยือน
สหรำช
สถำบันบริตช
ิ เคำนซิล
อำณำจักร
สิงคโปร์
ญีป
่ น
ุ่

วันเวลำทีจ
่ ัด
17-26 ส.ค.
56

Esplanade-Theatres
on the Bay

31 ส.ค. - 1
ก.ย. 56

หลักสูตรศิลปศำสตรม
หำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรทำงวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำฯ

13-17 ก.ย.
56

72

ด้ำนนิสติ
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั
นิสิตปัจจุบนั
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล
ลำดับ รำงวัล ภำควิชำ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน

รำยกำรประกวด/แข่งขัน

ผลกำรประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

22 - 27
ต.ค. 55

โครงกำรอบรม “นักวิจัย
กำรตลำดรุน
่ เยำว์ รุน
่ ที 9”

รำงวัลที่ 3 (รอง
ชนะเลิศอันดับ 2)

ประวัตศ
ิ ำสตร์ นำยยุทธนำ
แก ้ววำรี

2

2

3

3

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

9

11

10

12

11

13

71 รายการ
10 รายการ
8 รายการ
3 รายการ

นิสิต 39 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 44 รายการ

1

4

ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

่ -นำมสกุล
ชือ

1

4

57 คน
10 คน
8 คน
3 คน

รำงวัลอันดับ 3

น.ส.ณัฏฐยำ
ภรณ์ ขำวผ่อง

2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันพูดบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวข ้อที่
กำหนดให ้
2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันเขียนบรรยำยภำพ
เป็ นภำษำฝรั่งเศส

น.ส.ณั ฐยำ
ภรณ์ ขำวผ่อง

2-ก.พ.-56 ร ้องเพลงคำรำโอเกะ ภำษำ
ฝรั่งเศส ประเภทคู่

รองชนะเลิศ

ภำควิชำบริหำรธุรกิจ
คณะสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒร่วมกับ
สมำคมวิจัยกำรตลำด
แห่งประเทศไทย
สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
B.C.F

น.ส.นันทิพร
มะลิกล
ุ

2-ก.พ.-56 ร ้องเพลงคำรำโอเกะ ภำษำ
ฝรั่งเศส ประเภทคู่

รองชนะเลิศ

B.C.F

น.ส.ปำลิตำ
จุนแสงจันทร์

2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันกล่ำวสุนทรพจน์
ภำษำฝรั่งเศส

รำงวัลยอดเยีย
่ ม

น.ส.พธูสริ ี
จรัญวัฒนำกิจ

2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันตอบคำถำมจำกวิด ิ
ทัศน์

รำงวัลอันดับ 1

น.ส.มนัชนันท์
ปั ญญำคำเลิศ

2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันพูดบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวข ้อที่
กำหนดให ้
2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันตอบคำถำมควำมรู ้
ทั่วไปเกีย
่ วกับประเทศฝ
รังเศส-ไทย
มิ.ย.-56 ทุนกำรศึกษำ สกอ. เพือ
่ ไป
ศึกษำต่อทีป
่ ระเทศฝรั่งเศส

รำงวัลอันดับ 3

สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
ก.พ.

2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันพูดบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวข ้อที่
กำหนดให ้
2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันท่องบทกวีนพ
ิ นธ์
ภำษำฝรั่งเศส

รำงวัลอันดับ 3

1-ต.ค.-55 กำรประกวดกำรเขียนจดหมำย
เล่ำเรือ
่ งเมืองไทย ประจำปี
2555 หัวข ้อ “สุขเพรำะให ้...
ได ้ยิง่ กว่ำรับ”

รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ระดับอุดมศึกษำ

น.ส.กิรณำ โก
อุดมวิทย์

น.ส.รุจล
ิ ักษณ์
สีลำเขต
น.ส.รุจล
ิ ักษณ์
สีลำเขต
น.ส.วรดำ
เอลสโตว์
น.ส.วริษฐำ
นำครทรรพ
น.ส.วำสิดำ
สำวงศ์ทะ

รำงวัลยอดเยีย
่ ม

รำงวัลยอดเยีย
่ ม
ทุนกำรศึกษำ

รำงวัลอันดับ 3

สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
บริษัทไปรษณียไ์ ทย
จำกัด มหำชน
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12

14

13

15

16

17

14

18

19

่ -นำมสกุล
ชือ

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.วิมลณั ฐ
ทองสะอำด
น.ส.อดิญำดำ
ศรีบญ
ุ แสน
น.ส.อภิญำดำ
ศรีบญ
ุ แสน

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน

รำยกำรประกวด/แข่งขัน

2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันพูดบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวข ้อที่
กำหนดให ้
มี.ค.-56 Mot d’or
มิ.ย.-56

ทุนกำรศึกษำ ก.พ. เพือ
่ ไป
เรียนทีป
่ ระเทศฝรั่งเศส

ผลกำรประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

รำงวัลอันดับ 3

สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
หน่วยควำมร่วมมือ
ภำษำฝรั่งเศส

ชนะเลิศ
ทุนกำรศึกษำ

ก.พ.
Bureau de
coopéretion pour le
français
สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
B.C.F

น.ส.อภิญำดำ
ศรีบญ
ุ แสน

19 ส.ค. 56 Mot d’or

ชนะเลิศ

น.ส.อำจรีย ์ จุ
ลำสัย

2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันวำดภำพตำมคำ
บอก

รำงวัลอันดับ 2

น.ส.อำจรีย ์ จุ
ลำสัย

2-ก.พ.-56 สำธิตทำนำยเป็ นภำษำฝรั่งเศส

ชนะเลิศ

นำยคมสัน
สุวรรณ
ประดิษฐ์
นำยนวัต
วรรณแสงทอง

2-ธ.ค.-55 กำรแข่งขันพูดบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวข ้อที่
กำหนดให ้
2-ก.พ.-56 เขียนตำมคำบอกภำษำ
ฝรั่งเศส

รำงวัลอันดับ 3

น.ส.ธิตริ ัตน์
อุไรสันธ์ว ี

2-27 ก.ค. ประกวดกำรแต่งนิทำน
56
ภำษำเยอรมันประกำศผลเดือน
มีนำคม 2556

ได ้รำงวัลคือทุน
้ เพือ
ระยะสัน
่ เรียน
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศเยอรมนี
ระหว่ำงวันที่ 2-27
กรกฎำคม 2556
รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 แข่งขัน
ตอบปั ญหำควำมรู ้
ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ประเทศเยอรมนี
และอำเซียน
รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 แข่งขัน
ตอบปั ญหำควำมรู ้
ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ประเทศเยอรมนี
และอำเซียน
รำงวัลชนะเลิศกำร
ประกวดสุนทรพจน์
ภำษำเยอรมัน
รำงวัลชนะเลิศกำร
่ มัล
ประกวดสือ
ติมเิ ดียในหัวข ้อ
"Deutsch
verbindet Asien"
รำงวัลชนะเลิศ

15

20

16

21

17

22

18

23

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.พัชรีพช
ิ ำ
ธนำเกษม
พิพัฒน์

30 ส.ค. 56 Deutscher Tag (วันรวมใจ
เยอรมัน)

19

24

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.พิมพ์วดี
สร ้อยทอง

30 ส.ค. 56 Deutscher Tag (วันรวมใจ
เยอรมัน)

20

25

26

น.ส.อัครวัฒน์
โฆษิตบุณย
วัชร์
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 3
นิสต
สำขำวิชำ
ภำษำเยอรมัน

30 ส.ค. 56 Deutscher Tag (วันรวมใจ
เยอรมัน)

21

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

22

27

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

น.ส.ทัตชญำ
สุรนิคม

30 ก.ค. 56 ประกวดแปลบทวรรณกรรม
ภำษำสเปน

23

28

ภำษำ
ตะวันออก/
เกำหลี

น.ส.นัฐชำ ตรี
สุน

13-ธ.ค.-55 โครงกำรประกวดสุนทรพจน์
ภำษำเกำหลี ระดับอุดมศึกษำ
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 7

30 ส.ค. 56 Deutscher Tag (วันรวมใจ
เยอรมัน)

รำงวัลอันดับ 3

รำงวัลชมเชย

สมำคมครูภำษำ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ
B.C.F
องค์กำร DAAD

สมำคมครู
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย

สมำคมครู
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย

สมำคมครู
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย
สมำคมครู
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยร่วมกับ
สถำนเอกอัครรำชทูต
สเปน อำร์เจนตินำ ชิล ี
เปรู เม็กซิโก
โคลอมเบีย
ึ ษำ
ศูนย์เกำหลีศก
คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
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24

29

25

30

31

26

32

27

33

28

34

29

35

30

36

31

37

38

ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน

่ -นำมสกุล
ชือ

ผลกำรประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

ชนะเลิศอันดับ1

Henkel Company

รำงวัลชมเชย

สำบันขงจือ
่ มหำ
วิทยำลัยบูรพำ

น.ส.ถิงถิง แซ่ซ ู 28-ธ.ค.-55 ประกวดร ้องเพลงจีน ครัง้ ที1
่

รำงวัลชมเชย

สำบันขงจือ
่ มหำ
วิทยำลัยบูรพำ

น.ส.นภัสนันท์
ผดุงรัตนโยธี

16-ก.พ.56

ชนะเลิศอันดับ1

บริษัท Loreal

น.ส.นำเพชร
แซ่โซ ้ง

ม.ค.-56

น.ส.กัญญำ
รัตน์ อำจชน

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน

รำยกำรประกวด/แข่งขัน

8-ม.ค.-56 Henkel Innovation
Challenge 2013

น.ส.ถิงถิง แซ่ซ ู 24-พ.ย.55

สุนทรพจน์และควำมสำมำร
ด ้ำนวัฒนธรรม

Loreal Marketing Plan
Challenge 2012

สอบแข่งขันชิงทุนสำนฑูตจีน
และได ้รับทุนเรียนภำษำ 1 ปี ท ี่
Beijing Language Culture
University ประเทศจีน
น.ส.นิดำวรรณ 28-ธ.ค.-55 ประกวดร ้องเพลงจีน ครัง้ ที1
่
อัศวทวีโชค
น.ส.แพร
สุคนธ์ ธณั ต ิ
ไตร

ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำ
ตะวันออก/
จีน

น.ส.ภิรมณ
ประพฤติ
ประยูร
น.ส.สิรยำ
จันทน์เกษร

20-ธ.ค.-55 กำรประกวดสุนทรพจน์
ภำษำจีนสิรน
ิ ธร ประจำปี ครัง้ ที่
4 ชิงถ ้วยพระรำชทำยสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ในหัวข ้อ
"สมเด็จพระบรมรำชินน
ี ำถกับ
ธรรมชำติป่ำรักษ์ น้ ำ"
24-พ.ย.- สุนทรพจน์และควำมสำมำร
55
ด ้ำนวัฒนธรรม
24-พ.ย.55

สุนทรพจน์และควำมสำมำร
ด ้ำนวัฒนธรรม

สำขำจีนร่วมกับสำน
ฑูตจีน
ชนะเลิศอันดับ1

สำบันขงจือ
่ มหำ
วิทยำลัยบูรพำ

ได ้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1

สถำบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ร่วมกับ
สำขำวิชำภำษำจีน
คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
สำบันขงจือ
่ มหำ
วิทยำลัยบูรพำ

รำงวัลชมเชย
ชนะเลิศ อันดับ 1

สำบันขงจือ
่ มหำ
วิทยำลัยบูรพำ

น.ส.สิรยำ
จันทน์เกษร

28-ธ.ค.-55 ประกวดร ้องเพลงจีน ครัง้ ที1
่

รำงวัลชมเชย

สำบันขงจือ
่ มหำ
วิทยำลัยบูรพำ

นำยธนพล
เตียวัฒนำ
นนท์

9-19 ธ.ค. แข่งขันหมำกล ้อมประเภททีม
55
ชำย กีฬำแห่งชำติ ครัง้ ที่ 41
เชียงใหม่เกมส์

กีฬำแห่งชำติครัง้ ที่ 41

นำยธนพล
เตียวัฒนำ
นนท์
น.ส.คณิตำ
หอมทรัพย์

10-19 ธ.ค. แข่งขันหมำกล ้อมประเภททีม
55
ชำย/บุคคลชำย กีฬำแห่งชำติ
ครัง้ ที่ 40 เชียงใหม่เกมส์
มิ.ย.-56 ประเภทรำงวัลบทควำม
วิชำกำร (ผลงำนของกลุม
่
ิ )
นิสต

ทีมชำยเหรียญ
ทองและบุคคล
ชำยเหรียญ
ทองแดง
เหรียญทองแดง
ทัง้ 2 ประเภท

32

39

33

40

34

41

ภำษำ
ตะวันออก/
จีน
ภำษำไทย

35

42

ภำษำไทย

น.ส.จันทิมำ
สว่ำงลำภ

36

43

ภำษำไทย

น.ส.ประภัสสร
เจียมวงษำ

37

44

ภำษำไทย

น.ส.พฤฒิชำ
นำคะผิว

มิ.ย.-56

ประเภทรำงวัลบทควำม
วิชำกำร (ผลงำนของกลุม
่
ิ )
นิสต

4-11 ก.ย. ประกวดอ่ำนฟั งเสียงใน
56
โครงกำร "ธนชำติเริม
่ ...เติม
เต็มเอกลักษณ์ไทย" ครัง้ ที่ 42
ประจำปี 2556
มิ.ย.-56 กำรประกวดผลงำนชิงรำงวัล
ในเงินทุนภูมพ
ิ ล ประจำปี
กำรศึกษำ 2555 ประเภท
เรียงควำม (ผลงำนเดีย
่ ว)

รำงวัลที่ 3
(จำนวนเงิน
12000 บำท
พร ้อมเกียรติบัตร)
รำงวัลที่ 3
(จำนวนเงิน
12000 บำท
พร ้อมเกียรติบัตร)
รองชนะเลิศอันดับ
2
รำงวัลชมเชย
(จำนวนเงิน 3000
บำท พร ้อมเกียรติ
บัตร)

กีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่
40
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ธนำคำรธนชำติ

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

75
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่ -นำมสกุล
ชือ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน

รำยกำรประกวด/แข่งขัน

38

45

ภำษำไทย

น.ส.รัชญำ วร
วิเศษ

39

46

ภำษำไทย

น.ส.สโรชำ
กิตติสริ พ
ิ ันธุ์

47

ภำษำไทย

น.ส.สโรชำ
กิตติสริ พ
ิ ันธุ์

48

ภำษำไทย

น.ส.สโรชำ
กิตติสริ พ
ิ ันธุ์

40

49

ภำษำไทย

น.ส.สุธญ
ิ ำ
พูนเอียด

41

50

ภำษำไทย

นำยจุฑำค
ภัสติ์ รัตนพันธ์

มิ.ย.-56

51

ภำษำไทย

นำยจุฑำค
ภัสติ์ รัตนพันธ์

มิ.ย.-56

42

52

ภำษำไทย

นำยณั ชพล ศิร ิ
สวัสดิ

มิ.ย.-56

ประกวดผลงำนชิงรำงวัลใน
เงินทุนภูมพ
ิ ล ประจำปี
กำรศึกษำ 2555

43

53

ภำษำไทย

นำยนพรัฐ
เสน่ห ์

มิ.ย.-56

ประเภทรำงวัลบทควำม
วิชำกำร (ผลงำนของกลุม
่
ิ )
นิสต

44

54

ภำษำไทย

นำยรัตนพล
่ ค ้ำ
ชืน

25-มี.ค.56

45

55

ภำษำไทย

นำยวรวุฒ ิ
ภักดีบรุ ษ
ุ

มิ.ย.-56

46

56

ภำษำอังกฤษ นำยมรกต ปั น
้
เอีย
่ ม

รำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่นสำหรับ
ิ ขัน
นิสต
้ มหำบัณฑิต จำก
ผลงำนวิทยำนิพนธ์เรือ
่ ง "กำร
สืบทอดกำรพำกษ์ - เจรจำ
หนังใหญ่และโขนเรือ
่ ง
รำมเกียรติข
์ องครูวรี ะ มี
เหมือน"
กำรประกวดผลงำนชิงรำงวัล
ในเงินทุนภูมพ
ิ ล ประจำปี
กำรศึกษำ 2555 ประเภท
เรียงควำม (ผลงำนเดีย
่ ว)
ได ้รับทุนเรียนดีมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ประเทศไทย
(โครงกำรพัฒนำกำลังคนด ้ำน
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
ปี พ.ศ.2556 สำขำ
ภำษำอังกฤษ(ระดับปริญญำโทเอก ประเทศสหรัฐอเมริกำ)

4-11 ก.ย. ประกวดอ่ำนฟั งเสียงใน
56
โครงกำร "ธนชำติเริม
่ ...เติม
เต็มเอกลักษณ์ไทย" ครัง้ ที่ 42
ประจำปี 2556
ประจำปี กำรประกวดบทกลอน
กำรศึกษำ ภำพถ่ำย เรียงควำม และบท
2555
เพลง ประจำปี กำรศึกษำ -2555 ในกรอบแนวคิด “ชีวต
ิ
คุณภำพ ชีวต
ิ พอเพียง ชีวต
ิ
ิ จุฬำฯ”
นิสต
ประจำปี กำรประกวดบทกลอน
กำรศึกษำ ภำพถ่ำย เรียงควำม และบท
2555
เพลง ประจำปี กำรศึกษำ -2555 ในกรอบแนวคิด “ชีวต
ิ
คุณภำพ ชีวต
ิ พอเพียง ชีวต
ิ
ิ จุฬำฯ”
นิสต
ประจำปี กำรประกวดบทกลอน
กำรศึกษำ ภำพถ่ำย เรียงควำม และบท
2555
เพลง ประจำปี กำรศึกษำ -2555 ในกรอบแนวคิด “ชีวต
ิ
คุณภำพ ชีวต
ิ พอเพียง ชีวต
ิ
ิ จุฬำฯ”
นิสต
มิ.ย.-56 ประเภทรำงวัลบทควำม
วิชำกำร (ผลงำนของกลุม
่
ิ )
นิสต

มิ.ย.-56

กำรประกวดผลงำนชิงรำงวัล
ในเงินทุนภูมพ
ิ ล ประจำปี
กำรศึกษำ 2555 ประเภท
เรียงควำม (ผลงำนเดีย
่ ว)
ประเภทรำงวัลบทควำม
วิชำกำร (ผลงำนของกลุม
่
ิ )
นิสต

ผลกำรประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

รองชนะเลิศอันดับ
1

ธนำคำรธนชำติ

1.ประเภทบท
กลอน (รำงวัล
ชมเชย)

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

2.ประเภท
เรียงควำม (รำงวัล
ชมเชย)

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

3.ประเภทบท
เพลง (รำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที1่ )

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

รำงวัลที่ 1
(จำนวนเงิน
20000 บำท
พร ้อมเกียรติบัตร)
รำงวัลชมเชย
(จำนวนเงิน 3000
บำท พร ้อมเกียรติ
บัตร)
รำงวัลที่ 1
(จำนวนเงิน
20000 บำท
พร ้อมเกียรติบัตร)
ได ้รับรำงวัลที่ 3
ประเภทรำงวัล
เรียงควำม จำนวน
เงิน 6000 บำท
พร ้อมเกียรติบัตร
รำงวัลที่ 3
(จำนวนเงิน
12000 บำท
พร ้อมเกียรติบัตร)
รำงวัลผลงำนวิจัย
ิ
ดีเด่นสำหรับนิสต
ขัน
้ มหำบัณฑิต

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

รำงวัลที่ 1
(จำนวนเงิน
10000 บำท
พร ้อมเกียรติบัตร)
ทุนกำรศึกษำ

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

สกอ.
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ลำดับ รำงวัล ภำควิชำ

่ -นำมสกุล
ชือ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน

รำยกำรประกวด/แข่งขัน

ผลกำรประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

ได ้รับทุนเรียนดีมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ประเทศไทย
(โครงกำรพัฒนำกำลังคนด ้ำน
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์) ปี พ.ศ.2556
สำขำภำษำอังกฤษ(ระดับ
ปริญญำโท-เอก ประเทศส
หรำชอำณำจักร)
โครงกำรอบรม “นักวิจัย
กำรตลำดรุน
่ เยำว์ รุน
่ ที 9”

ทุนกำรศึกษำ

สกอ.

รำงวัลที่ 3 (รอง
ชนะเลิศอันดับ 2)

ภำควิชำบริหำรธุรกิจ
คณะสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒร่วมกับ
สมำคมวิจัยกำรตลำด
แห่งประเทศไทย
ดรีมบอกซ์

47

57

ภำษำอังกฤษ นำยวรปรัชญ์
มะโนวัง

มิ.ย.-56

48

58

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นำยศุภกร
จูฑะพล

22 - 27
ต.ค. 55

49

59

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.
ณั ฏฐำนันท์ ภู่
สกุล

50

60

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.ปิ ยกมล
ชัยตระกูล
พิบล
ุ ย์

51

61

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.ภัทรียำ
พัวพงศกร

62

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.ภัทรียำ
พัวพงศกร

63

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.ภัทรียำ
พัวพงศกร

64

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.ภัสสร์ภ
วิศำ จิว๋ พัฒ
นกุล

65

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.ภัสสร์ภ
วิศำ จิว๋ พัฒ
นกุล

66

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.วรัฎฐำ
ทองอยู่

67

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.วรัฏฐำ
ทองอยู่

52

53

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง "The Plastic
Girl in the Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"

รำงวัล นำเสนอ
ยอดเยีย
่ ม
(best
production)
รำงวัล นำเสนอ
ยอดเยีย
่ ม
(best
production)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล บทละคร
ยอดนิยม
(popular vote)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล บทละคร
ยอดเยีย
่ ม
(best play)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล นำเสนอ
ยอดเยีย
่ ม
(best
production)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล นำเสนอ
ยอดเยีย
่ ม
(best
production)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล ผู ้กำกับ
ดีเด่น
(outstanding
director)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล นำเสนอ
ยอดเยีย
่ ม
(best
production)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล นักแสดง
ดีเด่น
(outstanding
actors)
เป็ นนักแสดงตัว
ละคร บำร์บ ี้

ดรีมบอกซ์
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ลำดับ รำงวัล ภำควิชำ

่ -นำมสกุล
ชือ

54

68

ศิลปกำร
ละคร

น.ส.อัฎฐพร
เอียงโฮม

55

69

ศิลปกำร
ละคร

นำยธำริน
ปริญญำคณิต

56

70

ศิลปกำร
ละคร

นำยอภิชำต
บุญเสนอ

57

71

ศูนย์กำร
แปล

นำยวีระ แสง
สิทธิ์

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน

รำยกำรประกวด/แข่งขัน

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอร์ด" ครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2555
เสนอละครเรือ
่ ง
"The Plastic Girl in the
Fantastic World"
่ รำยกำรภำษำอังกฤษ: F&N
26-27 ม.ค. ชือ
56
Puzzle Thailand
International Open &
Kumkom Thailand
Championship 2013
่ ภำษำไทย: เอฟแอนด์เอ็น
ชือ
พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครัง้
ที่ 4 และคำคม ชิงแชมป์
ประเทศไทย ชิงโล่
พระรำชทำนพระบำทสมเด็จ
พระเจ ้ำอยูห
่ ัว
ประเภททีเ่ ข ้ำแข่งขัน: ครอส
เวิรด
์ เกม รุน
่ ประชำชนทั่วไป
(Open)

ผลกำรประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

รำงวัล นำเสนอ
ยอดเยีย
่ ม
(best
production)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล นำเสนอ
ยอดเยีย
่ ม
(best
production)

ดรีมบอกซ์

รำงวัล นำเสนอ
ยอดเยีย
่ ม
(best
production)

ดรีมบอกซ์

ชนะเลิศ

สมำคมครอสเวิรด
์ เกม
เอแม็ท คำคม และซุ
โดกุแห่งประเทศไทย
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นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล นิสิต 10 คน ได้ รางวัลระดับนานาชาติ 10 รายการ
ลำดับ ภำควิชำ

่ -นำมสกุล
ชือ

วันทีป
่ ระกวด/ รำยกำรประกวด/แข่งขัน
แข่งขัน

1

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.สุพัชชำ
เจณณะสมบัต ิ

ต.ค. 55มี.ค. 56

2

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.พิมพิกำ
จันทวน

มี.ค.พ.ค. 56

3

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษำ

น.ส.นำรีมำ
แสงวิมำน

เม.ย.-56

4

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษำ

น.ส.วรัญว
รัชญ์ พูลศรี

พ.ค.-56

5

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษำ

น.ส.นำรีมำ
แสงวิมำน

มิ.ย.-56

6

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษำ

น.ส.รัญวรัชญ์
พูลศรี

มิ.ย.-56

7

ประวัตศ
ิ ำสตร์

นำยเทพ บุญ
ตำนนท์

(เทวำลัย
31 พ.ค.
56)

8

ประวัตศ
ิ ำสตร์

ิ
นำยบุญพิสฐ
ศรีหงส์

(เทวำลัย
31 พ.ค.
56)

Asia Research Institute
(ARI)

9

ประวัตศ
ิ ำสตร์

นำยอำวุธ ธีระ
เอก

(เทวำลัย
31 พ.ค.
56)

Asia Research Institute
(ARI)

10

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

น.ส.สุทัตตำ
เพชรรังสรรค์

17-มิ.ย.56

กำรประกวดสุนทรพจน์
ภำษำจีน ระดับอุดมศึกษำ
แห่งประเทศไทย Chinese
Bridge

ได ้ทุนจำก Hanns-SeidelStiftung ให ้ไปเก็บข ้อมูล
เพือ
่ เตรียมทำวิทยำนิพนธ์ ป.
เอก ทีม
่ หำวิทยำลัย
Universität Kassel
ได ้ทุนจำก Hanns-SeidelStiftung ให ้ไปเก็บข ้อมูล
เพือ
่ เขียนสำรนิพนธ์เกีย
่ วกับ
ปั ญหำกำรแปลเยอรมัน-ไทย
ได ้รับทุนจำก SEASREP
Foundation ไปศึกษำภำษำ
Bahasa Malaysia ภำค
กำรศึกษำต ้น ปี กำรศึกษำ
2556 (เมษำยน-ตุลำคม
2556) ที่ University of
Malaya ประเทศมำเลเซีย
ได ้รับทุน ARI's Asian
Graduate Student
Fellowship Programme
2013 ภำคกำรศึกษำต ้น มี
กำรศึกษำ 2556 (15
พฤษภำคม- 31 กรกฎำคม
2556) ที่ National
University of Singapore
ประเทศสิงคโปร์
ได ้รับทุนจำก SEASREP
Foundation ไปศึกษำภำษำ
Bahasa Malaysia ภำค
กำรศึกษำต ้น ปี กำรศึกษำ
2556 (เมษำยน – ตุลำคม
2556) ที่ University of
Malaya ประเทศมำเลเซีย
ได ้รับทุน ARI’s Asian
Graduate Student
Fellowship Programme
2013 ภำคกำรศึกษำต ้น ปี
กำรศึกษำ 2556 (15
พฤษภำคม – 31 กรกฎำคม
2556) ที่ National
University of Singapore
ประเทศสิงคโปร์
Asia Research Institute
(ARI)

ผลกำรประกวด/แข่งขัน

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

ได ้รับทุนไปต่ำงประเทศ

Hanns-SeidelStiftung

ได ้รับทุนไปต่ำงประเทศ

Hanns-SeidelStiftung

ทุนกำรศึกษำ

SEASREP
Foundation

ทุน ARI's Asian
Graduate Student
Fellowship Programme
2013

National
University of
Singapore

ได ้รับทุนจำก SEASREP
Foundation

SEASREP
Foundation

ได ้รับทุน ARI’s Asian
Graduate Student
Fellowship Programme
2013

National
University of
Singapore

ทุน Asian Graduate
Student Fellowship
2013 ไปทำวิจัยที่ NUS
(16 พ.ค.-31 ก.ค. 56)
ทุน Asian Graduate
Student Fellowship
2013 ไปทำวิจัยที่ NUS
(16 พ.ค.-31 ก.ค. 56)
ทุน Asian Graduate
Student Fellowship
2013 ไปทำวิจัยที่ NUS
(16 พ.ค.-31 ก.ค. 56)
ได ้รับรำงวัลชนะเลิศ และ
เป็ นตัวแทนประเทศไทย
ไปเข ้ำร่วมกำรแข่งขัน
Chinese Bridge ระดับ
นำนำชำติ ณ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

National
University of
Singapore
National
University of
Singapore
National
University of
Singapore
สถำนทูตจีน
ประจำปร ะ เทศ
ไทย
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ศิษย์ เก่ าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 8 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 8 รายการ
ลำดับ ภำควิชำ

่ -นำมสกุล
ชือ

วันทีป
่ ระกวด/
แข่งขัน

รำยกำรประกวด/แข่งขัน

ผลกำรประกวด/แข่งขัน

เครือ
่ งรำชอิสริยำภร
ณ์อันมีเกียรติยศยิง่
้
มงกุฎไทย ชัน
มหำวชิรมงกุฎ
(ม.ว.ม)
นักแปลดีเด่น

1

บรรณำรักษ
ศำสตร์

พรทิพย์ โล่หว์ รี ะ
จันทร์รัตนปรีดำ

29 ธ.ค. 55

เครือ
่ งรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎ
้ มหำวชิรมงกุฎ
ไทย ชัน
(ม.ว.ม)

2

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ศูนย์กำรแปล

อ.ดร.วัลยำ วิวัฒน์
ศร

28 เม.ย. 56

รำงวัลสุรน
ิ ทรำชำ พ.ศ.
๒๕๕๖

นำยวีระ แสงสิทธิ์

26-27 ม.ค.
56

่ รำยกำรภำษำอังกฤษ:
ชือ
F&N Puzzle Thailand
International Open &
Kumkom Thailand
Championship 2013
่ ภำษำไทย: เอฟแอนด์
ชือ
เอ็น พัซเซิลไทยแลนด์โอ
เพ่น ครัง้ ที่ 4 และคำคม
ชิงแชมป์ ประเทศไทย ชิง
โล่พระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระ
เจ ้ำอยูห
่ ัว

3

4

ศิษย์เก่ำ

5

ศิษย์เก่ำ

6

ศิษย์เก่ำ

นำยวินัย จำมร
สุรย
ิ ำ

7

ศิษย์เก่ำ

รศ.ดร.ณั ฐมำ พงศ์
ไพโรจน์

2 ก.พ. 56

8

ศิษย์เก่ำ

ศ.กีรติ บุญเจือ

26 ม.ค. 56

คุณศรีเฉลิม สุข
ประยูร
คุณหญิงกุลทรัพย์
เกษแม่นกิจ

26 ม.ค. 56
9 ม.ค. 56

มิ.ย.56

ประเภททีเ่ ข ้ำแข่งขัน:
ครอสเวิรด
์ เกม รุน
่
ประชำชนทั่วไป (Open)
รำงวัลนรำธิป ประจำปี
2555
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำ
วรรณศิลป์ (กวีนพ
ิ นธ์)
ประจำปี 2555
หัวข ้อวิทยำนิพนธ์ “หญิง
ร ้ำงรักในบทละครโนของ
เสะอะมิ” รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศำล และรอง
ิ ป์
ศำสตรำจำรย์ ดร.ตรีศล
บุญขจร เป็ นอำจำรย์ท ี่
ปรึกษำ
รำงวัลนักววิจัยดีเด่น
รำงวัลผลงำนวิจัยและ
รำงวัลวิทยำนิพนธ์ระดับดี
เยีย
่ ม ระดับดีเด่น และ
ระดับดี ประจำปี 2555
รำงวัลนรำธิป ประจำปี
2555

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

สโมสรมิตรภำพ
วัฒนธรรมสำกล

ชนะเลิศ

สมำคมครอสเวิรด
์
เกม เอแม็ท คำคม
และซุโดกุแห่ง
ประเทศไทย

รำงวัลนรำธิป
ประจำปี 2555
ศิลปิ นแห่งชำติ
สำขำวรรณศิลป์ (กวี
นิพนธ์) ประจำปี
2555
ได ้รับรำงวัล
วิทยำนิพนธ์ดเี ด่น
ระดับปริญญำเอก

สมำคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรม

รำงวัลวิทยำนิพนธ์
ระดับดี

สภำวิจัยแห่งชำติ

รำงวัลนรำธิป
ประจำปี 2555

สมำคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
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ศิษย์ เก่ าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 3 คน ได้ รับรางวัลระดับนานาชาติ 3 รายการ
ลำดับ ภำควิชำ
1

บรรณำรักษศำสตร์

2

ภำษำตะวันออก/
จีน

3

ภำษำตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ -นำมสกุล
ชือ

วันทีป
่ ระกวด/
แข่งขัน

รำยกำรประกวด/แข่งขัน

ผลกำรประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงำนทีจ
่ ัดกำร
ประกวด

น.ส.เนณุภำ
สุภเวชย์
นำยนวพล
ธำรงรัตนฤทธิ์

22 พ.ค. 56

8-10 มี.ค.
56

Consolation Prize
Winners
2012: NEW
CURRENTS
AWARD จำก
ภำพยนตร์เรือ
่ ง 36
ได ้รับกำรคัดเลือก
ให ้เป็ นหนึง่ ในสำม
ผลงำนทีไ่ ด ้รับ
รำงวัลชนะเลิศ
ประเภท Best
Poster Award

Elsevier

นำย
อัษฎำยุทธ ชู
ศรี

The Science Direct &
Scopus Challenge 2013
17TH BUSAN
INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, SOUTH
KOREA
ได ้เข ้ำร่วมแสดงผลงำน
ประเภท Poster
Presentation ในหัวข ้อ
"กำรศึกษำภำษำญีป
่ นใน
ุ่
ประเทศไทยกับคำบอก
บทบำท"（タイにおける日本
語教育とキャラ語）ในงำน
ประชุมนำนำชำติ Asia
Future Conference
(AFC) ครัง้ ที่ 1 จัดโดย
Atsumi International
Scholarship Foundation
ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์
แอทเซ็นทรัลพลำซำ
ลำดพร ้ำว

13 ต.ค. 55

INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL,
SOUTH KOREA
Atsumi
International
Scholarship
Foundation

81

 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จานวน 47 คน
นิสิตได้ รับทุนไปต่ างประเทศ
ลำดับ
1

่ นิสต
ิ
ชือ
นำยกิตติ
พัฒน์ มณี
ใหญ่

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 4

สำขำวิชำ
ภำษำญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลำ
1 ปี
(ภำคต ้น -ปลำย
2555)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงำนทีใ่ ห ้ทุน
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

2

น.ส.อภิชญำ
บุญรินทร์

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคต ้น -ปลำย
2555)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

RUI (Scholarship
Rikkyo University
Japan)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

3

น.ส.อรชมัย
ธีรลักษณ์

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคต ้น -ปลำย
2555)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Kyoto Notre Dame
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

4

น.ส.นิรบ
ุ ล
ใบประเสริฐ

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคต ้น -ปลำย
2555)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

5

น.ส.กนกธร
กุลเพ็ชร์

ป.ตรี
ปี 3

ภำษำอังกฤษ

1 ปี
(ภำคต ้น -ปลำย
2555)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Fukuoka Women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

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

6

น.ส.พิมล
พรรณ เพชร
แปดริว้

ป.โท
ปี 3

กำรแปลและ
กำรล่ำม

1 ปี
(ภำคต ้น -ปลำย
2555)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Sitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Sitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

7

น.ส.กัฑลี
กนกคีขรินทร์

ป.โท
ปี 3

กำรแปลและ
กำรล่ำม

1 ปี
(ภำคต ้น -ปลำย
2555)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

8

น.ส.วนำลี
ทองชำติ

ป.ตรี
ปี 3

ภำษำอังกฤษ

1 ภำคกำรศึกษำ
(ภำคปลำย
2555)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Kyushu University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kyushu University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

9

น.ส.สุพัชชำ
เจนณะสมบัต ิ

ป.โท
ปี 3

ภำษำเยอรมัน

6 เดือน
(ภำคปลำย
2555)

ไปศึกษำวิจัย ณ
มหำวิทยำลัยคัซเซิล
ประเทศเยอรมัน

ทุน Hanns-Seidel
Zhanns Seidel Stiftung)

10

น.ส.ชญำ
มณฑ์ สง่ำ
เนตร

ป.ตรี
ปี 3

ภำษำอังกฤษ

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Nagosaki University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Nagosaki University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

11

น.ส.แพรว
พรรณ พวง
เกษม

ปริญญ
ตรี
ปี 4

ภำษำอังกฤษ

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

12

น.ส.ชุตภ
ิ ัค
ฉำยวิโรจน์

ปริญญ
ตรี
ปี 4

ภำษำอังกฤษ

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Chiba University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Chiba University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

13

น.ส.วริศรำ
โพธิวรรณ

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำอังกฤษ

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Daito Bunka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Daito Bunka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

14

น.ส.อรอมล
จันทรำภรณ์

ปริญญ
ตรี
ปี 4

ภำษำอังกฤษ

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Toyo Eiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyo Eiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

82
ลำดับ
15

่ นิสต
ิ
ชือ
น.ส.ปวิตรำ
อุรำธรรมกุล

้
ระดับชัน
ปริญญ
โท
ปี 3

สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ

ระยะเวลำ
1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงำนทีใ่ ห ้ทุน
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

16

น.ส.ชนิกำนต์
เลิศศักดิว์ ม
ิ ำน

ป.ตรี
ปี 3

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

17

น.ส.กมลชนก
ทองพิลำ

ป.ตรี
ปี 3

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Tohoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

18

น.ส.เพ็ชรรัตน์
สถำวรำนนท์

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Heiwa Nakajima
Foundation
ประเทศญีป
่ น
ุ่

19

นำยศตนนท์
วัฒนชัย

ป.ตรี
ปี 3

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Keio University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ทุนรัฐบำลญีป
่ น
ุ่

20

น.ส.สิตรำ ยี่
กะแพทย์

ป.ตรี
ปี 3

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ทุนรัฐบำลญีป
่ น
ุ่

21

น.ส.ชนม์ฤดี
ชอบสมำน
มิตร

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Satama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ทุนรัฐบำลญีป
่ น
ุ่

22

น.ส.สุวภัทร
สองเมือง

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Tokyo Gakugei
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ทุนรัฐบำลญีป
่ น
ุ่

23

น.ส.นำฎพินจ
ิ
จิตรใจ

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Fukuoka Women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

WJC (World of
Japanese
Contemporary Culture)

24

น.ส.สุพช
ิ ญำ
อ่ำคิด

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำจีน

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Beijing Language and
Culture University
สำธำรณรัฐประชำชนจีน

ทุนรัฐบำลจีน

25

น.ส.สิรริ ัตน์
แก ้วหีตนุ ้ย

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำจีน

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Beijing Language and
Culture University
สำธำรณรัฐประชำชนจีน

ทุนรัฐบำลจีน

26

น.ส.จันทรัตน์
สิงห์โตงำม

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำจีน

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
National Taiwan
University
ประเทศไต ้หวัน

ทุนรัฐบำลไต ้หวัน

27

น.ส.ภำพิตร
วังศรีมงคล

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำจีน

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
National Taiwan
University
ประเทศไต ้หวัน

ทุนรัฐบำลไต ้หวัน

28

น.ส.รุง่ ทิพย์
แซ่ก ้อง

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำจีน

1 ปี
(ภำคปลำย 2555
- ภำคต ้น 2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
National Taiwan
University
ประเทศไต ้หวัน

ทุนรัฐบำลไต ้หวัน
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29

่ นิสต
ิ
ชือ
น.ส.ศรีกัลยำ
อ่อนช ้อยสกุล

้
ระดับชัน
ป.โท
ปี 3

สำขำวิชำ
กำรแปลและ
กำรล่ำม

ระยะเวลำ
1 ภำคกำรศึกษำ
( ภำคต ้น 2556)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงำนทีใ่ ห ้ทุน
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

30

น.ส.รพีพร
นันทำภิรมย์

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

31

น.ส.ภำพ
พิมพ์ เจียร
พิพัฒนกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

32

น.ส.อรุณรัตน์
รุง่ เรือง

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

33

น.ส.น้ ำทิพย์
พันธ์ลำเจียก

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

34

น.ส.ศิระรัชต์
วรกิจวิบล
ู ย์

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

35

น.ส.เจิด
บุญญำ ใจ
บุญ

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Kyoto University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan Student
Services Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

36

น.ส.ลักษณ์
นรี บุญสิร ิ
โรจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำอังกฤษ

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุน Asian Universities
Network Scholarship
Program ไปศึกษำ
ณ Seoul National
University
ประเทศ
เกำหลีใต ้

Seoul National
University
ประเทศเกำหลีใต ้

37

น.ส.อำภำพร
วิมลสำระวงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Gakushuin University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Gakushuin University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

38

น.ส.อัจฉริยำ
ดำวเรือง

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

39

นำยคุณำนนต์
ตัญญะเสถียร
วงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

40

น.ส.ณั ฐชำ
ยุกตะทัต

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

41

น.ส.รติยำ
คำศรี

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Soka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Soka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

42

น.ส.มธุรน
ิ
ลิม
้ หัสนัยกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

43

น.ส.อรจิรำ
สินไชย

ป.ตรี
ปี 4

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
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44

่ นิสต
ิ
ชือ
น.ส.พิชญำ
พิชญำวรกุล

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 4

สำขำวิชำ
ภำษำญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลำ
1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงำนทีใ่ ห ้ทุน
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

45

น.ส.พรทิพย์
อิมำอิกำริ

ป.ตรี
ปี 3

ภำษำญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

46

น.ส.พัชรำ
พรรณ ศิลปิ
กุล

ป.โท
ปี 3

กำรแปลและ
กำรล่ำม

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษำ ณ
Soka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Soka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

47

น.ส.กำนต์
ธิดำ เกิดผล

ป.เอก
ปี 5

ภำษำศำสตร์

1 ปี
( ภำคต ้น - ปลำย
2556)

ทุน คปก.(RGJ)
ไปศึกษำวิจัย ณ
University of Zurich
ประเทศสวิสเซอร์แลน์

University of Zurich
Switzerland
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2556 นิสิตที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม มีจานวน 3 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที่ 9
และนิสิตรุ่ นที่ 6 จานวน 5 คน ได้สาเร็ จการศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้
1. นางสาวอมรฉัฐ เสริมชีพ
ภาคภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย 3.87
ศึกษาต่ อระดับปริญญาโท สาขา Museum Anthropology Musem Studies ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2. นางสาวพิชญา ไหวพริบ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย 3.89
ปัจจุบัน : ประกอบอาชีพอิสระ : Tutor
3. นางสาวชญาดา กีรติกานนท์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย 3.82
ปัจจุบัน : อยูร่ ะหว่างรองาน
4. นางสาวกัญญารัตน์ อาจชน
สาขาวิชาภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย 4.00
ปัจจุบัน : ประกอบอาชีพอิสระ : Tutor
5. นางสาวอดิญาดา ศรีบุญแสน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คะแนนเฉลี่ย 3.86
ศึกษาต่ อระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 6 - รุ่ นที่ 9 มีจานวนทั้งหมด 20 คน
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 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2556
(ภาคปลาย 2555-ภาคต้น 2556) ดังนี้
ระดับปริ ญญาโท
38 คน จานวน
ระดับปริ ญญาเอก
9 คน จานวน

42 รายการ
9 รายการ

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 36 คน จานวน 39 รายการ
ลำด ับ

สำขำวิชำ

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจำต ัว

1

ไทยศึกษำ

น.ส.คุนที เซ็ง
( 548 03540 22 )

2

ไทยศึกษำ

นำยสำริด คะนิท
( 548 03528 22 )

3

ไทยศึกษำ

นำงเฉียน เริน
่
( 548 03534 22 )

4

ภำษำไทย

5

ภำษำไทย

6

ภำษำไทย

นำยชำญวิทย์
เยำวฤทธำ
( 528 01249 22 )
นำงปำลิดำ ผล
ประดับเพ็ชร์
( 528 01685 22 )
น.ส.อุมำวัลย์ ชีช ้ำง
( 528 02611 22 )

7

ภำษำไทย

ิ
นำยกฤตพล วังภูสต
( 528 01050 22 )

8

ภำษำไทย

น.ส.คณิตำ หอม
ทรัพย์
( 5380106722 )

9

ภำษำไทย

น.ส.สุธญ
ิ ำ พูนเอียด
( 538 01789 22 )

10

ภำษำไทย

น.ส.หัตถกำญจน์
ิ ป์
อำรีศล
( 538 01830 22 )

่ บทควำม
ชือ
ETHNIC KHMER-THAI'S
MOTIVATION TO STUDY
STANDARD KHMER
LANGUAGE IN SURIN
PROVINCE
The persistence and role of
indigenous beliefs and rituals
in Northeastern Thailand: A
case study at Mooban Wat
Luang Amphoe Phon
Phisaichangwat Nong Khai
The Different Interpretations
on The image of "Phloi" from
"Si Phaen Din" (Four Reigns)
From Thai and Chinese
Perspectives
วัจนกรรมกำรทวงถำมกับปั จจัย
เรือ
่ ง "บุณคุณ" ในสังคมไทย

ว ัน/เดือน/ปี
กำร
เผยแพร่ ทีเ่ ผยแพร่

่ วำรสำร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม

นำนำชำติ 30-31 พ.ค.56 The 6th Thai and
Southeast Asian Studies
Graduate Sym posium
ชำติ

30-31 พ.ค.56 The 6 th Thai and
Southate Asian Studies
Graduate Symposium

ชำติ

30 พ.ค.56

The 6 th Thai and
Southate Asian Studies
Graduate Symposium

ชำติ

ธ.ค.55

วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบับปี ท ี่ 29

ื่ สำรเรือ
"แคมฟร็อก": พืน
้ ทีส
่ อ
่ ง
เพศของชำยและหญิง

ชำติ

ธ.ค.55

วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบับปี ท ี่ 29

ควำมเป็ นชำย-หญิงในหนังสือวัน
เด็กแห่งชำติ: กำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับ
อุดมกำรณ์
่ ธุรกิจกำรค ้ำในย่ำนสยำมส
ป้ ำยชือ
แควร์: กำรศึกษำตำมแนวภูมท
ิ ศ
ั น์
เชิงภำษำศำสตร์
ั ว์ของพระ
ภำพควำมเป็ นพระโพธิสต
เวสสันดรและสมเด็จพระบรมไตร
โลกนำถในมหำชำติคำหลวงกัฑณ์
ที่ 8-13
ั ว์ของพระ
ภำพพระโพธิสต
เวสสันดรและสมเด็จพระบรมไตร
โลกนำถใน มหำชำติคำหลวง
กัณฑ์ท ี่ ๑-๗
้ "มรณ
สัจนิยมมหัศจรรย์ในเรือ
่ งสัน
สักขี": รัฐ ศำสนำ ศรัธำ มำยำคติ

ชำติ

ธ.ค.55

วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบับปี ท ี่ 29

ชำติ

ธ.ค.55

วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบับปี ท ี่ 29

ชำติ

29 ส.ค.56

ชำติ

29 ส.ค. 56

ชำติ

ธ.ค.55

ชำติ

2556

วำรสำรมนุษยศำสตร์ ปี ท ี่ 20
ฉบับพิเศษ 2556

ชำติ

ก.ค.-ต.ค. 55

รุไบยำต วำรสำรวิชำกำรด ้ำน
เอเชียศึกษำ ปี ท ี่ 3 ฉบับที่ 5
กรกฎำคม-ธันวำคม 2555
The 8th Asian Graduated
Forum on Souteast Asia
Studies Asia Research
Institute National
University of Singapore
The 8th Asian Graduated
Forum on Souteast Asia
Studies Asia Research
Institute National
University of Singapore

11

ประวัตศ
ิ ำสตร์

น.ส.ปั ญจวัลย์ ชำวดง
( 528 01679 22 )

้ "เงำ
สัจนิยมมหัศจรรย์ในเรือ
่ งสัน
แห่งฝน": ใต ้ "เงำ" แห่งลัทธิ
อำณำนิมคม
ประวัตศ
ิ ำสตร์นพ
ิ นธ์อยุธยำก่อน
ทศวรรษ 2520

12

ประวัตศ
ิ ำสตร์

นำยเทพ บุญตำนนท์
( 5480143022 )

King Vajiravudh and Making
his Military Image

นำนำชำติ

25ก.ค.56

13

ประวัตศ
ิ ำสตร์

นำยบุญพิสฐิ ศรีหงส์
( 538 01439 22 )

Elites and the Construction of
Knowledge in Early Modern
Siam

นำนำชำติ

25ก.ค.56

กำรประชุมระดับชำติเพือ
่
นำเสนอผลงำนวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษำ ครัง้ ที่ 5
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
เพือ
่ นำเสนอผลงำนวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษำ ครัง้ ที่ 5
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบับที่ 29

87
ลำด ับ
14

15

16

17

18

19

20

21

สำขำวิชำ
บรรณำรักษ
ศำสตร์และ
สำรนิเทศ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์และ
สำรนิเทศ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์และ
สำรนิเทศ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์และ
สำรนิเทศ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์และ
สำรนิเทศ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์และ
สำรนิเทศ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์และ
สำรนิเทศ
ศำสตร์
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจำต ัว
น.ส.วรรณยำ เฉลย
ปรำชญ์
( 5280203822 )

่ บทควำม
ชือ

ว ัน/เดือน/ปี
กำร
เผยแพร่ ทีเ่ ผยแพร่

่ วำรสำร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม

ควำมต ้องกำรกิจกรรมพัฒนำ
บุคลำกรด ้ำนเทคโนโลยี
่ สำรของ
สำรนิเทศและกำรสือ
บรรณำรักษ์ห ้องสมุดมหำวิทยำลัย
่ สังคมเพือ
กำรใช ้สือ
่ กำร
ประชำสัมพันธ์ห ้องสมุด
มหำวิทยำลัย

ชำติ

ม.ค. 56

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 33

ชำติ

ม.ค.56

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 33

น.ส.ระวิภร พิมพขันธ์
( 528 01948 22 )

กำรจัดบริกำรอ ้ำงอิงเสมือนใน
ห ้องสมุดมหำวิทยำลัย

ชำติ

ม.ค.56

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 33

น.ส.อำภำภรณ์
อัจฉริยสุชำ
( 528 02670 22 )

กำรประเมินโครงกำรกำรจัดกำร
ควำมรู ้ในห ้องสมุด
มหำวิทยำลัยมหิดล

ชำติ

ม.ค.56

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 33

นำยพ ้นพันธ์
ปิ ลกศิร ิ
( 528 01742 22 )

ชำติ

ม.ค.56

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 33

นำงกนกวรณ จันทร
( 528 01014 22 )

ควำมคำดหวังของผู ้บริหำร
ห ้องสมุดมหำวิทยำลัยต่อ
สมรรถนะเฉพำะตำแน่งของ
บรรณำรักษ์
่ งในห ้องสมุด
กำรบริหำรควำมเสีย
มหำวิทยำลัย

ชำติ

ม.ค.56

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 33

น.ส.อนุรก
ั ษ์ อยูจ
่ ัง
( 5380187522 )

กำรจัดกำรคลังสถำบันในห ้องสมุด
มหำวิทยำลัย

ชำติ

ม.ค.56

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 33

ภำษำ วัฒนธรรม และกำรเดินทำง
้ สำยจีนในยุค
ของหญิงไทยเชือ
โลกำภิวฒ
ั น์ในเลดีเ้ ยำวรำช และ
กิง่ ไผ่-ใบรัก
น.ส.ไทวิกำ อิงสันทีย เพศอุปโลกน์: บริโภคนิยมกับวิกฤต
( 528 01444 22 )
ควำมเป็ นชำยในนวนิยำยเรือ
่ ง ไฟท์
คลับ และ อเมริกน
ั ไซโค
น.ส.อจินไตย เฮงรวม ผู ้หญิงกับควำมอ ้วน: กำรนำเสนอ
ญำติ
ภำพตัวละครหญิงอ ้วนใน How To
( 528 02468 22 )
Cook a Tart
ั
น.ส.ชุตม
ิ ำ เกตุพงษ์ชย
เรือ
่ งเล่ำชำติพน
ั ธ์และ
( 528 02634 22 )
อำชญำกรรมในพืน
้ ที่ "บ ้ำน"ใน
Happy Birthday, Tuerke:
einkayankaya-roman
นำยภำนุมำศ อิสริยศ
"เกมส์/กบฏ (สงครำม: กำรช่วง
ไกร
ชิงอำนำจในวรรณกรรมเยำวชน
( 5380204522 )
ไตรภำคแนวดิสโทเปี ยร่วมสมัย
เรือ
่ งฮังเกอร์เกมส์ คอลลินส์
(Suzanne Collins)"

ชำติ

7 ธ.ค.55

กำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ชำติ

29 พ.ย. 55

ชำติ

7 ธ.ค.55

ชำติ

7 ธ.ค.55

ชำติ

11มิ.ย.56

ชำติ

6-7 ธ.ค. 55

ดิน น้ำ ลม ไฟ: อุปสงค์
อุปทำน อุปลักษณ์ อุปโลกน์
ครัง้ ที่ 6
กำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 9
กำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่
10
โครงกำรประชุมวิชำกำร
มหำบัณฑิตระดับชำติ ด ้ำน
ึ ษำ 2556
วรรณคดีศก
"Exploring the Literary
World: Bodies, Borders,
and Beyond" จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี
กำรสัมมนำวิชำกำรและ
ประชุมวิชำกำรแห่งชำติ ครัง้
ที่ 9 งำนเกษตรกำแพงแสน
คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์
โครงกำรจัดประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ เวทีวจิ ัยมนุษย์
ศำสตร์ไทย ครัง้ ที่ 6 "ดินน้ำ
ลมไฟ: อุปสงค์ อุปทำน อุป
ลักษณ์ อุปโลกน์"
มหำวิทยำลัยหอกำรค ้ำไทย
กำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่
9 คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์
โครงกำรจัดประชุมวิชำกำร
แห่งชำติ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
กำแพงแสน ครัง้ ที่ 9

นำงกัลยำ ตันจะโร
( 528 02663 22 )

น.ส.กิตย
ิ ำ วิทยำ
ประพัฒน์
( 528 01089 22 )

22

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

23

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

24

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

25

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

26

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

น.ส. เชษฐกิฎำ ชำติ
วิทยำ
( 5380198422 )

27

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นำย อรรถพล ปะมะโข คอมพิวเตอร์ในโลกทีล
่ ม
่ สลำย:
้ โลกในภำวะวิกฤติ
( 5380206822 )
เรือ
่ งเล่ำวันสิน
ยุคสงครำมเย็น

ชำติ

29 พ.ย-55

28

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นำยอำทิตย์ กฤษณำ
นุวต
ั ร์
( 538 0207422 )

ู่ ลินน์: เทพนิยำย
จำกโบมองต์สฟ
"โฉมงำมกับเจ ้ำชำยอสูร" ใน
วรรณกรรมเยำวชนแนวแฟนตำซี
เรือ
่ ง บีสลีย ์

ชำติ

7 ธ.ค. 55

29

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นำยภูม ิ พลจันทร์
( 538 01577 22 )

กำรนำเสนอตัวละครเอกทีเ่ ป็ นเด็ก
กับกลุม
่ อำกำรผู ้หญิงทีถ
่ ก
ู ทำร ้ำย
ต่อเนือ
่ งในนวนิยำยเรือ
่ ง ไนน์ทน
ี
มินต
ิ ส์ โดยโจดิ ปี โคลต์

ชำติ

7 ธ.ค. 55

"กำมำรมณ์ ควำมรักและควำมตำย
ในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่
ในนวนิยำยเรือ
่ งคำฟกำ ออน เดอะ
ซอร์ ของฮำรุก ิ มุรำคำมิ

88
ลำด ับ

สำขำวิชำ

30

ภำษำบำลี
และสันสกฤต

31

ภำษำจีน

32

ภำษำญีป
่ น
ุ่

33

ภำษำญีป
่ น
ุ่

่ -สกุล /
ชือ
เลขประจำต ัว
น.ส.อรุณวรรณ คงมี
ผล
( 538 01898 22 )
น.ส.กณิกนันต์ โยธำ
นะ
( 528 02708 22 )
นำยธมกร ศรีกจิ กุล
( 538 01881 22 )

นำยปฏิยท
ุ ธ์ ธันวำ
นนท์
( 538 01445 22 )

34

ภำษำญีป
่ น
ุ่

น.ส.ปุญญดำ ดำศรี
( 538 01480 22 )

35

ภำษำญีป
่ น
ุ่

น.ส.วิมลวรรณ
สุนทรญำณกิจ
( 538 01692 22 )

่ บทควำม
ชือ

ว ัน/เดือน/ปี
กำร
เผยแพร่ ทีเ่ ผยแพร่

่ วำรสำร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม

ั สกฤต
อัญมณีวท
ิ ยำในวรรณคดีสน
และวรรณคดีไทย

ชำติ

31ส.ค.56

วำรสำรมนุษยศำสตร์ ปี ท ี่ 20
ฉบับพิเศษ 2556

กำรศึกษำเปรียบเทียบสำนวนจีนที่
มีคำว่ำ "chi" กับสำนวนไทยทีม
่ ี
คำว่ำ "กิน"
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมีภรรยำใน
วรรณกรรมเรือ
่ งโคจิมบุทซ
์ โุ นะฟูฟ ุ

ชำติ

เม.ย.56

ชำติ

11 ต.ค.55

Husband-Wife Relationship in
Shiga Naoya's WorksStructure and Background of
Several Guilty Conscience in
Han no Hanzai
ทัศนคติของผู ้ประพันธ์ตอ
่ ตัวละคร
หญิงในบทละครโน

นำนำชำติ

10 ต.ค.55

วำรสำรจีนศึกษำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ฉบับที6่ ปี 2556
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
เครือข่ำยญีป
่ นศึ
ุ่ กษำใน
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 6 คณะ
มนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เอกสำรหลังกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ เครือข่ำย
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษำในประเทศไทย
ครัง้ ที่ 6
Japanese Studies Journal
No.6, October, 2012

ชำติ

11 ต.ค.55

Analysis of the Noh Plays
Kinuta, Aya no Tsuzumi and
Koi no Omoni, The Meaning of
Portraying a Living Shite

นำนำชำติ

ต.ค.55

ตัวละครผู ้สูงอำยุในนวนิยำยเรือ
่ ง
ฮิโชะยะกะนะ เค็ฌโฌ ของโอะงะ
วะ โยโกะ
กำรจบเรือ
่ งของเรือ
่ งเล่ำใน
วรรณกรรมชุดท์ซท
ุ ซ
์ ม
ุ ช
ิ น
ู ะงน
โมะโนะงะตะริ: เรือ
่ งฮะนะซะ
กุระโอะรุชโู จ
The Diversity of the Ending in
Tsuzumi Chunagon
Monogatari
อัตลักษณ์และควำมเป็ นละครใน
บทละครเรือ
่ ง เลส์ แนกรส์ ของฌ
อง เฌอเนต์

ชำติ

ก.ย.-56

ชำติ

ก.ย. 2556

นำนำชำติ

ต.ค.2555

Japanese Studies Journal
No.6

ชำติ

26 ม.ค.56

กำรประชุมเสนอผลงำน
วิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ
"ภำษำและวรรณคดีฝรั่งเศส"
(จุฬำ-ธรรมศำสตร์)
งำนประชุมวิชำกำร
มหำบัณฑิตระดับชำติ
"Exploring the Literary
World: Bodies, Borders,
and Beyond" 2556 อำคำร
บรมรำชกุมำรี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
วำรสำรสมำคมครู
ภำษำเยอรมันในประเทศ
ไทย TDLV-FORUM ฉบับที่
15 ปี 2011-2012

36

ภำษำและ
วรรณคดี
ฝรั่งเศส

นำยจิรวุฒ ิ กิจกำรุณ
( 538 01101 22 )

37

ภำษำและ
วรรณคดี
ฝรั่งเศส

น.ส. พิรย
ิ ำ
ขจรศักดิบ
์ ำเพ็ญ
( 5480157822 )

ทวิลก
ั ษณ์ของตัวละครในนวนิยำย
เรือ
่ ง ฌิลส์ เอต์ ฌำนน์ ของมิแชล
ตูรน
์ เิ ยร์

ชำติ

11มิ.ย.56

38

เยอรมัน

น.ส.นันทนำ อนันต์
โกศล
( 538 014 0022 )

Vergangenheitsbewältigung in
Dagmar Leupolds Nach den
Kriegen. Roman eines Lebens,
Thomas Medicus' In den
Augen meines Großvaters und
Uwe Timms Am Beispiel
meines Bruders

ชำติ

ก.พ.56

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
เครือข่ำยญีป
่ นศึ
ุ่ กษำใน
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 6 คณะ
มนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เอกสำรหลังกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ เครือข่ำย
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษำในประเทศไทย
ครัง้ ที่ 6
Japanese Studies Journal
No.6, October, 2012

เอกสำรหลังกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติญป
ี่ นศึ
ุ่ กษำ
ในประเทศไทยครัง้ ที่ 6
เอกสำรหลังกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ ญีป
่ น
ุ่
ศึกษำในประเทศไทยครัง้ ที่ 6
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ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 9 คน จานวน 9 รายการ
่ -สกุล /
ชือ
เลขประจำต ัว
น.ส.ญำณินท์ สวนะ
คุณำนนท์
( 508 05068 22 )

ลำด ับ

สำขำวิชำ

1

ภำษำศำสตร์

2

ภำษำศำสตร์

นำงนรินธร สมบัตน
ิ ันท์
แบร์
( 508 05080 22 )

3

ไทยศึกษำ

นำยศิลำ แซ่เตียว
( 528 03183 22 )

4

ภำษำไทย

นำงรัชนีกร รัชตกรตระ
กูล
( 528 05133 22 )

5

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

น.ส.สิรริ ัตน์ ผลูหมู่
( 528 05265 22 )

6

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

น.ส.พัชลินจ์ จีนนุ่น
( 518 05098 22 )

7

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นำงน้ำทิพย์ เมธ
เศรษฐ
( 528 05259 22 )

8

ภำษำศำสตร์

น.ส.ญำณินท์ สวนะ
คุณำนนท์
( 508 05068 22 )

9

ภำษำศำสตร์

นำงนรินธร สมบัตน
ิ ันท์
แบร์
( 508 05080 22 )

่ บทควำม
ชือ
Segment Timing in certain
Austroaciatic Languages:
Implications for Typological
Classification
A comparison between the
vowel systems and the
acoustic characteristics of
vowels in Thai Mon and
Burmese Mon: a tendency
towards different language
types1
Rrflectuons of a Modernizing
Thai Society in The TwentyFirst Century Thai Horror
Films
To Drink, To Eat, To Be
Hungry and To be Thirsty In
Jatakatthakatha: Meaning in
Buddhism
"อเมริกน
ั ส่ำหรี": ผู ้หญิงและ
มำยำคติเรือ
่ งกำรแต่งงำนใน
บริบทพลัดถิน
่ ในสหรัฐอเมริกำ
ในนวนิยำยเรือ
่ ง Everything
Happens for a Reason ของก
วิตำทัสวำนี และ A Good
Indian Wife ของแอน เชอเรียน
วรรณกรรมคำสอนภำคใต ้
"ฉบับพิมพืเล็ก": สืบทอดกำร
สร ้ำงสรรค์เนือ
้ หำคำสอน
กำรประกอบสร ้ำงอัตลักษณ์
ญีป
่ นกั
ุ่ บภำพแทนควำมสัมพันธ์
ญีป
่ น-ไทยในเรื
ุ่
อ
่ งเล่ำยะมะดะ
นะงะมะซะ สมัยโทะกุงะวะ
Segment Timing in certain
Austroaciatic Languages:
Implications for Typological
Classification
A comparison between the
vowel systems and the
acoustic characteristics of
vowels in Thai Mon and
Burmese Mon: a tendency
towards different language
types

่ วำรสำร / ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ประชุม
Mon-khmer Studies
Vol.42 ปี 2013

กำร
เผยแพร่
นำนำชำติ

ว ัน/เดือน/ปี
ทีเ่ ผยแพร่
29 ส.ค.56

นำนำชำติ

29 ส.ค.56

Mon-khmer Studies
Journal Volume 42 ปี
2013

ชำติ

30 พ.ค.56

The 6 th Thai and
Southate Asian Studies
Graduate Symposium

นำนำชำติ

2555

วำรสำร Rian Thai:
Internatioal Journal of
Thai Studies Vol. 5/2012

ชำติ

ก.ย. 56

วำรสำรวรรณคดี
เปรียบเทียบ ปี ท2ี่ ฉบับที่ 2

ชำติ

ม.ค.-มิ.ย.56

ชำติ

ก.ย. 56

วำรสำรมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ฉบับภำษำไทย
สำขำสังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์ และศิลปะ ปี
ที่ 33 ฉบับที่ 1
วำรสำรวรรณคดี
เปรียบเทียบ ปี ท2ี่ ฉบับที่
2/2556

นำนำชำติ

29 ส.ค.56

Mon-khmer Studies
Vol.42 ปี 2013

นำนำชำติ

26 ส.ค.56

Mon-khmer Studies
Journal Volume 42 ปี
2013
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ด้ำนกิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 17 ครั้ง
ระดับชาติ
9 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
56 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บาเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 337 กิจกรรม
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 9 ครั้ง
ลำดับ

ภำควิชำ

1

ิ (ฝ่ ำยวิจัย
นิสต
ร่วมกับฝ่ ำย
ิ และ
กิจกำรนิสต
ฝ่ ำยวิชำกำร)

2

่ กำรประชุม/บรรยำย/อบรม/
ชือ
สัมมนำ
กำรประชุมวิชำกำรด ้ำนมนุษยศำสตร์
ระดับปริญญำตรี คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ครัง้ ที่ 1
ARTS Undergraduate Humanities
Symposium

บรรณำรักษศำสตร์ เสวนำทักษะบรรณำธิกำร

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม

9 ก.พ. 56 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ
ธร

อำจำรย์ อักษร 33
อำจำรย์ นอกคณะ 12
ิ Staff 24
นิสต
ิ เสนอผลงำน 24
นิสต
ิ เข ้ำร่วม ปี 1-232
นิสต
ปี 2-8 ปี 3-8 ปี 4-12
ป.โท 7 ป.เอก 1
บุคคลภำยนอก 79
ิ อักษร 6
นิสต
ิ ต่ำงคณะ 6
นิสต
บุคคลภำยนอก 114
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท10
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคคลภำยนอก10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 5
มีศษ
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 15
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 15
บุคคลภำยนอก1
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
150 คน

440

ิ ป.โท 18
นิสต
อำจำรย์ 21
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 62
ิ
นิสต
อำจำรย์
บุคคลภำยนอก
ศิษย์เก่ำ
จำนวน 117 คน
ิ ภำยในจุฬำฯ
นิสต
23
บุคคลภำยนอก 3

106

ศ. 21 ธ.ค. 55 ณ ห ้อง 303304 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

3

ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส

กำรประชุมเสนอผลงำนวิชำกำร
"ภำษำและวรรณคดีฝรั่งเศส" ครัง้ ที่
10

พฤ. 18 ต.ค. 55 เวลำ 8.3015.30 น./วันศุกร์ท ี่ 19 ต.ค.
2555 เวลำ 10.00-15.30 น.
ห ้อง 111 อำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์

4

ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส

กำรประชุมเสนอผลงำนวิชำกำร
"ภำษำและวรรณคดีฝรั่งเศส"

วันที่ 16 ก.พ. 56 เวลำ 13-17
น. ห ้อง 707 BRK

5

ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส

โครงกำรประชุมเสนอผลงำนวิชำกำร
ระดับปริญญำตรี "ภำษำและวรรณคดี
ฝรั่งเศส" ครัง้ ที่ 2

ส. 24 ส.ค. 56 เวลำ 8.3016.00 น. ห ้อง 707 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

6

ภำษำไทย และ
ศูนย์คติชนวิทยำ

1–2 พ.ย. 55 ณ อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร ห ้อง 304

7

ภำษำอังกฤษ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เรือ
่ ง
"คติชนสร ้ำงสรรค์: พลวัตและกำรนำ
คติชนไปใช ้ในสังคมไทยร่วมสมัย"
ประชุมวิชำกำร CUKUTU 2013

8

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงกำรประชุมวิชำกำรมหำบัณฑิต
ึ ษำ 2556
ระดับชำติด ้ำนวรรณคดีศก
"Exploring Literary Worlds:
Bodies, Borders and Beyond"

11 มิ.ย. 56 ห ้อง 707 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

9

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษำ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “โลก
ึ ษำในยุค
ในภำวะวิกฤติ: วรรณคดีศก
โลกำภิวัตน์” ในงำนจุฬำวิชำกำร
2555

14 พ.ย. 55 เวลำ 9.00-16.00
น. ณ ห ้อง 567 อำคำรบรม
รำชกุมำรี

21 พ.ค.56 ห ้อง 304 307
309 อำคำรบรมฯ

126
56

51

60

150

117

26

91

การประชุมเสนอผลงานวิชาการ "ภาษาและวรรณคดีฝรั่ งเศส" ครั้ งที่ 10 พฤ. 18 - 19 ต.ค. 2555 ห้ อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่ อง "คติชนสร้ างสรรค์ : พลวัตและการนาคติชนไปใช้ ในสังคมไทยร่ วมสมัย" 1–2 พ.ย. 55 ณ อาคาร
มหาจักรี สิรินธร ห้ อง 304

92

การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
ลำดับ

ภำควิชำ

1

ฝ่ ำยวิรัชกิจ

2

ภำษำตะวันตก/
สเปน

3

ภำษำตะวันออก/
จีน

4

ภำษำศำสตร์

5

ภำษำอังกฤษ

6

ศิลปกำรละคร

7

ศูนย์จริยธรรม
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

8

9

ศูนย์ไทยศึกษำ

ศูนย์วรรณคดี

่ กำรประชุม/บรรยำย/อบรม/
ชือ
สัมมนำ
กำรประชุม “Reaching the World”
กำรประชุมนักเขียนและนักแปล
นำนำชำติในภำคพืน
้ เอเชียและ
แปซิฟิก (จัดร่วมกับ South East
Asian Writers' Award (S.E.A.
Write) และ Asia Pacific Writers
and Translators (AP Writers)
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติระหว่ำง
ผู ้สอนภำษำสเปนในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ งำนแสดงหนังสือ
และตำรำกำรเรียนกำรสอนภำษำ
สเปนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
สัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ เรือ
่ ง จีน
ในบริบทอำเซียน : ทัศนะของภำษำ
และวรรณคดี
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The
23th Annual Meeting of the
Southeast Asian Linguistics
Society
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
Indian Writing in English ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอินเดียทีป
่ ระพันธ์
เป็ นภำษำอังกฤษ
เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละครร่วมสมัย
ไทย-อำเซียน (The Research
Forum and Festival of
Thai/ASEAN Contemporary
Theater) Our Roots -> Right
now: ก ้ำวหน ้ำจำกรำกแก ้ว :
ปำฐกถำพิเศษ 4 เรือ
่ ง, กำรนำเสนอ
้ ,
บทควำมวิจัยและวิชำกำรรวม 13ชิน
กำรเสวนำหลังกำรแสดง 10 ครัง้ ,
กำรสนทนำโต๊ะกลมของศิลปิ นและ
นักวิชำกำร 4 ครัง้ , และกำรอบรมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ำร 14 เรือ
่ ง
Workshop and Dialogue on
Building skills for civic
engagement and social inclusion
through youth empowerment:
Supporting policy development
with the participation of youth
(in collaboration with the
Regional Unit in Social and
Human Sciences in Asia and the
Pacific (RUSHSAP), UNESCO
Bangkok)
กำรประชุมนำเสนอผลงำนวิจัยของ
ิ ระดับบัณฑิตศึกษำ The 6th
นิสต
Thai and Southeast Asian
Graduate Symposium เรือ
่ ง
Weaving Diversities in Southeast
Asia; Socio-Cultural Perspectives
เรือ
่ ง “Weaving Diversities in
Southeast Asia; Socio- Cultural
Perspectives
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครัง้ ที่ 5 MYTH, IDENTITY AND
DISCOURSE IN ASEAN
LITERATURE AND BEYOND

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
5-9 พ.ย. 55 ณ อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร และโรงแรมโอ
เรียลเต็ล

2-4 พ.ย. 55 ณ ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี

25-26 ก.ค. 56
29-31 พ.ค.56 ห ้อง 303-304
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
21-23 พ.ย. 55 ห ้อง 105
อำคำรมหำจุฬำฯ
19-28 ม.ค. 56 9.00-23.00
ิ ปกำรละครสดใส
น. ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร

12-14 ธ.ค. 56

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม

อำจำรย์ไทย 5
อำจำรย์ตำ่ งชำติ 3
ิ ไทย ป.ตรี 29
นิสต
ิ ต่ำงชำติ 5
นิสต
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก
(ต่ำงชำติ+ไทย) 124
ิ 6
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก 55

205

อำจำรย์ 53
บุคคลภำยนอก 84
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 109
มีศษ
ิ 43
นิสต
อำจำรย์ 23
บุคคลภำยนอก 72
ชำวต่ำงประเทศ 118
ิ 75
นิสต
อำจำรย์ 48
บุคคลภำยนอก 75
อ.ต่ำงชำติ 10
ิ ป.ตรี 549
นิสต
ิ ป.โท 67
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 45
บุคลำกร 48
บุคคลภำยนอก 992

246

ิ 45
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคคลภำยนอก ไทย 5
บุคคลภำยนอก ต่ำงชำติ
17

68

70

256

208

170
4

ผู ้เสนอผลงำน
ไทย-จุฬำ 2
ต่ำงชำติ 4
30-31 พ.ค. 56 ณ ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี

ผู ้นำเสนอผลงำน 10
(บัณฑิตศึกษำ)

51

ผู ้เข ้ำร่วม
อำจำรย์. 13 คน
ิ 28 คน
นิสต
บุคคลภำยนอก 4 คน
เจ ้ำหน ้ำที่ 6 คน
August 13, 2013 Room
105, Maha Chulalongkorn
Bld.,

ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 12
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก 50

79

93

การประชุม “Reaching the World” การประชุมนักเขียนและนักแปลนานาชาติในภาคพืน้ เอเชียและแปซิ ฟิก 5-9 พ.ย. 55 ณ
อาคารมหาจักรี สิรินธร

สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่ อง จีนในบริ บทอาเซียน : ทัศนะของภาษาและวรรณคดี 25-26 ก.ค. 56

94

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 23th Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society 29-31 พ.ค.56
อาคารมหาจักรี สิรินธร

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Indian Writing in English ภารตสมัย : วรรณกรรมอินเดียที่ประพันธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
21-23 พ.ย. 55 ห้ อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

95

การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา

56 กิจกรรม

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
Workshop กำรเขียนบทคัดย่อ
บทควำมทำงวิชำกำร สำหรับ
กำรประชุม ARTS
Undergraduate Humanities
Symposium
Workshop อบรมกำรนำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร สำหรับกำร
ประชุม ARTS Undergraduate
Humanities Symposium
บรรยำยทำงวิชำกำรเรือ
่ ง
Engaging Library Users in
the Age of Texting:
Exploring Text Reference
Service
เสวนำเรือ
่ ง "จ่ำง แซ่ตงั ้ : บทกวี
และควำมคิดในภำพอักษร"
(รำยวิชำบรรณำธิกำรศึกษำ)

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
21 พ.ย. 55 เวลำ 16.3018.00 น. ห ้อง 501/5
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 19
นิสต
ิ บัณฑิตศึกษำ 3
นิสต

รวม
22

24 ม.ค. 56 เวลำ 16.3018.00 น. ห ้อง 401/18
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 14
นิสต

14

ศ. 16 ส.ค. 56 ณ ห ้อง
504 อำคำรบรมรำชกุมำรี
เวลำ 15.00 น. เป็ นต ้นไป

75

ประวัตศ
ิ ำสตร์

สัมมนำวิชำกำรเปิ ดตัวหนังสือ
"ปำกไก่และใบเรือ ว่ำด ้วย
กำรศึกษำประวัตศ
ิ ำสตร์
วรรณกรรมต ้นรัตนโกสินทร์"

14 ธ.ค. 55
12.30-17.30 น.
ณ ห ้อง 111 อำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์

6

ประวัตศ
ิ ำสตร์

24 ม.ค. 56
เวลำ 10.00-12.00 น.
ณ ห ้อง 601/3 MCS

7

ประวัตศ
ิ ำสตร์

8

ประวัตศ
ิ ำสตร์

9

ปรัชญำ

กำรจัดบรรยำยพิเศษหัวข ้อ
"The Significance of
Hinduism and Buddhism in
Ancient State in Thailand"
กำรจัดบรรยำยพิเศษหัวข ้อ
"The Significance of Khmer
Civilization to Classical
Sukothai and Ayutthaya"
กำรจัดบรรยำยพิเศษหัวข ้อ
"Graduate Study
Opportunity at the University
of Queensland"
สัมมนำปฏิบัตก
ิ ำรเรือ
่ ง Critical
Thinking หัวข ้อเรือ
่ ง “The
Purpose of Argument"

ิ 7
นิสต
อำจำรย์ 7
บรรณำรักษ์ / นัก
สำรสนเทศ 61
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท +เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคคลภำยนอก 3
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
ิ ป.ตรี 7
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 73
ิ ต่ำงชำติ 14
นิสต
ิ อักษรฯ
นิสต
6

10

ปรัชญำ

11

ปรัชญำ

12

ฝ่ ำยวิจัย

อำศรมวิจัย เรือ
่ ง "แนวทำงกำร
เขียนข ้อเสนอโครงกำรวิจัย"

13

ฝ่ ำยวิจัย

14

ฝ่ ำยวิจัย

อำศรมวิจัย เรือ
่ ง "กำรพัฒนำ
โจทย์วจ
ิ ัยทำงมนุษยศำสตร์แบบ
ทำงำนเป็ นกลุม
่ และกำรพิมพ์
เผยแพร่ระดับชำติ/นำนำชำติ"
อำศรมวิจัย เรือ
่ ง "กำรจัดเตรียม
ต ้นฉบับงำนพิมพ์ ด ้วย MS
Office"

ลำดับ
1

ภำควิชำ
ิ (ฝ่ ำยวิจัย
นิสต
ร่วมกับฝ่ ำยกิจกำร
ิ และฝ่ ำย
นิสต
วิชำกำร)

2

3

ิ (ฝ่ ำยวิจัย
นิสต
ร่วมกับฝ่ ำยกิจกำร
ิ และฝ่ ำย
นิสต
วิชำกำร)
บรรณำรักษศำสตร์

4

บรรณำรักษศำสตร์

5

สัมมนำปฏิบัตก
ิ ำรเรือ
่ ง Critical
Thinking: "Why Critical
Thinking Should Be
Concerned with the Criticism
of Conclusions, Rather Than
Criticisms of Arguments"
สัมมนำปฏิบัตก
ิ ำรเรือ
่ ง Critical
Thinking: "The So-Called
Assumption Hunting”

6 ก.ย. 56 เวลำ 13.00 น.
-16.00 น. ณ ห ้อง 501
อำคำรบรมรำชกุมำรี

11

100

20

24 ม.ค. 56
เวลำ 13.00-15.00 น.
ณ ห ้อง 601/2 MCS

ิ ต่ำงชำติ 14
นิสต
ิ อักษรฯ
นิสต
6

20

24 ม.ค. 56
เวลำ 13.00-15.00 น.
ณ ห ้อง 501/13 MCS

ิ ประวัตศ
นิสต
ิ ำสตร์
10
ิ อักษรฯ 4
นิสต

14

7 ธ.ค. 55 เวลำ 13.00 –
16.00 ห ้อง 708 อำคำร
บรมรำชกุมำรี คณะอักษร
ศำสตร์
21 ธ.ค. 55 เวลำ 13.00 –
16.00

ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลทั่วไป 2
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 3

24

4 ม.ค. 56 เวลำ 13.00 –
16.00

ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 1
อำจำรย์ 20

12

อำจำรย์ 9
เจ ้ำหน ้ำที่ 1
บุคคลภำยนอก 1

11

อำจำรย์ 6
เจ ้ำหน ้ำที่ 6

12

พฤ. 29 พ.ย. 55 เวลำ
12.00-13.00 ทีห
่ ้อง
ประชุม 707 อำคำรบรมรำช
กุมำรี
พฤ. 10 ม.ค. 56 เวลำ
11.30 – 13.30 น.ห ้อง
708 อำคำรบรมรำชกุมำรี
พฤ. 31 ม.ค. 56 เวลำ
12.00 – 14.00 น.ห ้อง
707 อำคำรบรมรำชกุมำรี

18

20

96
่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
อำศรมวิจัย เรือ
่ ง กำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรพัฒนำงำนวิจัยและ
งำนสร ้ำงสรรค์/ผลงำนวิชำกำร
อำศรมวิจัย เรือ
่ ง กำรจัดทำ
พจนำนุกรมด ้วยคอมพิวเตอร์

ลำดับ
15

ภำควิชำ
ฝ่ ำยวิจัย

16

ฝ่ ำยวิจัย

17

ฝ่ ำยวิจัย

18

ภำษำตะวันตก/
โปรตุเกส

19

ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส

20

ภำษำตะวันตก/
เยอรมัน

บรรยำย เรือ
่ ง เกีย
่ วกับภำษำ
และวรรณคดีเยอรมันโดย
่ วชำญจำกต่ำงประเทศ
ผู ้เชีย

21

ภำษำตะวันตก/
รัสเซีย

9 ก.ย. 56 เวลำ 13.0017.00 น.

22

ภำษำตะวันตก/
สเปน

สัมมนำโต๊ะกลมหัวข ้อ "ทิศทำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ไทยกับประเทศรัสเซียใน
อนำคต"
Latin America from
historical, political, and
economical perspective

23

ภำษำตะวันตก/
สเปน

ศ. 2 ส.ค. 56 เวลำ 13.0016.00 น.

24

ภำษำตะวันออก/
จีน

"Translating Luso-Hispanic
Literature into Thai" by
National Artist Makut
Onrudee, translators and
editors (in Thai).
กำรบรรยำยหัวข ้อ " China's
Past"

25

ภำษำตะวันออก/
จีน

26

ภำษำตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

27

ภำษำศำสตร์

28

ภำษำศำสตร์

29

ภำษำศำสตร์

30

ภำษำศำสตร์

อำศรมวิจัย เรือ
่ ง เทคนิคกำร
นำเสนอผลงำนวิชำกำรแบบ
โปสเตอร์
บรรยำยพิเศษ
"Brazil:Challenges and
opportunities for Thai
students"
บรรยำยพิเศษเรือ
่ ง "วอลแตร์
รำลึก..ในมิตก
ิ ำรแปล"

กำรบรรยำยหัวข ้อ "The History
of the Chinese Language
and its Future Role as a
World Language"
กำรอบรมภำษำญีป
่ นในโครงกำร
ุ่
Sakura Network เรือ
่ ง "เสริม
ศักยภำพกำรอ่ำนภำษำญีป
่ น
ุ่
และกำรสอนกำรอ่ำนภำษำญีป
่ น
ุ่
(ด ้วยควำมรู ้ทำงวัฒนธรรมและ
วรรณคดี) ระยะที่ 4"
บรรยำยเรือ
่ ง Resultative
Constructions and SyntaxSemantics Interface

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
พฤ. 18 ก.ค. 56 เวลำ
12.00-13.30 น. ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี
พฤ. 25 ก.ค. 56 เวลำ
12.00-13.00 น. ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี
อ. 6 ส.ค. 56 เวลำ 12-0013.00 น. ห ้อง 708อำคำร
บรมรำชกุมำรี
13 ก.พ. 56 501/29 MCS

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
อำจำรย์ 27
จนท 1

รวม
28

อ.18
อำจำรย์เกษี ยณ3
จนท.2
อำจำรย์ 11
บุคลำกร 1

23

ิ ป.ตรี 20
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 2

25

พฤ. 8 ส.ค. 56 เวลำ
13.00-15.00 น. ห ้อง707
อำคำรบรมรำชกุมำรี
จ. 5 ส.ค. 56 เวลำ
10.00-13.00 น. ห ้อง
707 อำคำรบรมรำชกุมำรี

ิ 6
นิสต
อำจำรย์ 21
บุคคลภำยนอก 37
ิ ป.ตรี 35
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 1
50 คน

64

ิ ป.ตรี 30
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคคลภำยนอก20
ศิษย์เก่ำเข ้ำร่วม10
ิ 50
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 20
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม5
มีศษ

80

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
ิ ป.ตรี 30
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 10
บุคลำกร 1
บุคคลภำยนอก 30

36

ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 32
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 4
ิ ป.เอก 25
นิสต
ิ โท. 6
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคคลภำยนอก 5
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 27
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคคลภำยนอก 10
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 19
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคคลภำยนอก 5

44

6 มิ.ย. 56 ห ้องสำรนิเทศ
หอประชุมใหญ่

24 ม.ค. 56 เวลำ 13.0016.00 น. ห ้อง 504 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
31 ม.ค. 56 เวลำ 13.0016.00 น. ห ้อง 504 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
12 มี.ค. 56 เวลำ 08.3015.00 น. และวันพุธที่ 13
มีนำคม 2556 เวลำ
08.30-16.00 น. อำคำร
บรมรำชกุมำรี ห ้อง 401
23 พ.ย.55ห ้อง 707 1012.00 น.

special lecture "Phonological
Primitives and the role of
Segments and Distinctive
Features"
a special lecture "Language
contact and linguistic
diversity in Southeast Asia"

17 ธ.ค. 55 ห ้อง 310
อำคำรบรมฯ

กำรรับรู ้เสียงพูดของมนุษย์:
ทฤษฎีและหัวข ้อวิจัย (speech
perception:theories and
research topics)

ศ. 8 ก.พ.56

28 ธ.ค. 55 ห ้อง 707
อำคำรบรมฯ

12

52

50

85

46

30

40

55

31

97
่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
บรรยำยเรือ
่ ง Experimental
and statistical methods for
the study of Southeast Asian
language
บรรยำยพิเศษเรือ
่ ง Data in the
Study of Child Language:
Gathering Experimental and
Naturalistic Data

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
1 ก.พ. 56 เวลำ 10.0012.00 น.

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 23
นิสต
อำจำรย์ 5

รวม
35

5 ส.ค. 56 เวลำ 13.3015.30 น. ห ้อง 507/17

ิ ตรี 1
นิสต
ิ เอก 16
นิสต
อำจำรย์ 4

21

ภำษำอังกฤษ

บรรยำยทำงวิชำกำร "เรำสอน
กำรแปลกันทำไม" และแนะนำ
หนังสือแปล Traibhumikatha:
the Story of the Three
Planets of Existence

พ. 21 ส.ค. 56 เวลำ
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
105 อำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์

34

ศิลปกำรละคร

Post Show Talk : ละครเรือ
่ ง
"สยำมมิสฉั น เดอะมิวสิเคิล"

2 ก.ย. 55 หลังกำรแสดง
ิ ปกำร
รอบบ่ำย ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล

35

ศิลปกำรละคร

กำรอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร "LOL:
Lots of Love"

29 พ.ย. 55 เวลำ 13-15
น. ณ ห ้องโถงพืน
้ พรม
ิ ปกำรละครสดใสฯ
ศูนย์ศล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

36

ศิลปกำรละคร

ORRN : กำรเสวนำหลังกำร
แสดง 10 ครัง้ ดำเนินรำยกำร
โดย อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์

10-12 น. 21, 23, 25 ม.ค.
ทุกวันหลังกำรแสดงใน
เทศกำล ORRN

37

ศิลปกำรละคร

ORRN : กำรสนทนำโต๊ะกลม
(Tea Talk) ของศิลปิ นและ
นักวิชำกำร 3 ครัง้

10-12 น. 21, 23, 25 ม.ค.
ิ ปกำร
ณ โถงหน ้ำ ศูนย์ศล
ละครฯ

38

ศิลปกำรละคร

Drama Forum : On Acting &
Improvisation

39

ศิลปกำรละคร

ปำฐกถำพิเศษ “New
Possibilities of the Classic”

17 ม.ค. 56เวลำ 13.0016.00น. ห ้องโถงหน ้ำศูนย์
ศิลปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ
ธร วันที่
19 ม.ค. 56 เวลำ 9.3010.00 น. ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

40

ศิลปกำรละคร

ปำฐกถำพิเศษ “The Heritage
of Ramayana in South-east
Asian Socio-Cultural
Context”

19 ม.ค. 56 เวลำ 10.0010.30 น. ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

41

ศิลปกำรละคร

กำรนำเสนอบทควำม “Thai
Classical Dance and its
Struggle to Liberation : A
Case Study on Pichet
Klunchun”

20 ม.ค. 56 เวลำ 11.1011.30 น. ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

ลำดับ
31

ภำควิชำ
ภำษำศำสตร์

32

ภำษำศำสตร์

33

จำนวน 21 คน
ิ ป.โท 12
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคลำกร 4
บุคคลภำยนอก4
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
5
ิ ป.ตรี 45
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก 91
ิ ป.ตรี 13
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก15
ิ ป.ตรี 450
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 12
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก
1018
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก 75
ิ ป.ตรี 5 คน
นิสต
ิ ป.โท 1 คน
นิสต

ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก26
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก26
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก36

45

150

30

1500

120

6

60

60

80

98
ลำดับ
42

ภำควิชำ
ศิลปกำรละคร

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
กำรนำเสนอบทควำม “The
Belief in the Swan in Nora
Dancing in Southern
Thailand”

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
20 ม.ค. 56 เวลำ 13.0013.20 น. ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

43

ศิลปกำรละคร

20 ม.ค. 56 เวลำ 13.2013.40 น. ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

44

ศิลปกำรละคร

กำรนำเสนอบทควำม
“TRACKS: Working with
Traditional Musicians on
Creating Contemporary
Work -- The Other
Approaches”
กำรนำเสนอบทควำม "New
Approaches and Possibilities
of Traditional Classical Music
and Dance to Grow New
Audience"

45

ศิลปกำรละคร

กำรนำเสนอบทควำม
“Cultivating Young Plants of
Thai Folk Songs: The Route
to Developing “Phleng
Sohng Khreuang”

20 ม.ค. 56 เวลำ 15.3015.50 น. ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

46

ศิลปกำรละคร

Drama Forum : On
Contemporary Theatre
Scenes

26 ม.ค. 56 เวลำ10.00้ 5 อำคำรมหำ
12.00น. ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร

47

ศิลปกำรละคร

Drama Forum : On Acting
with Dance & Movement

48

ศิลปกำรละคร

สนทนำโต๊ะกลม (Roundtable
Wrap-Up) เรือ
่ ง "ศิลปะกำร
ละครไทยร่วมสมัย : พัฒนำคน
แก ้ปั ญหำชำติ"

30 ม.ค. 56 เวลำ 13.0016.00น. ห ้อง 609 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
จ. 28 ก.พ. 56 เวลำ 9-12
น. ณ ห ้อง 105 อำคำร
มหำจุฬำลงกรณ์

49

ศิลปกำรละคร

กำรอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร
"GrandSlam"

1 มี.ค. 56 เวลำ 13-16 น.
ณ ห ้องโถงพืน
้ พรม ศูนย์
ศิลปกำรละครสดใสฯ
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

50

ศูนย์จริยธรรม
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

จ. 12 พ.ย. 55 เวลำ
13.00 - 15.00 น. ห ้อง
704 อำคำรบรมรำชกุมำรี

51

ศูนย์จริยธรรม
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

52

ศูนย์จริยธรรม
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

กำรบรรยำยวิชำกำรหัวข ้อ
"เครือ
่ งปรับอำกำศ อเมริกำ
แมลงวันและแมงเม่ำ": แนวคิด
เรือ
่ งพืน
้ ที่ เทคโนโลยีและควำม
ตำยในทฤษฎีของมำร์ตน
ิ ไฮเดก
เกอร์ อันสะท ้อนในวรรณคดีสมัย
ศตวรรษที่ 20"
งำนสัมมนำวิชำกำร “First
Digital Democracy
Conference Bangkok” (จัด
ร่วมกับ Siam Intelligence Unit
(สนับสนุนโดย สำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร ้ำงเสริม
สุขภำพ), เครือข่ำยพลเมืองเน็ ต
และ Noviscape Consulting
Group)
Workshop ‘Communicating
Cultural Heritage Cultural Identities, Tourism
and Modernization’

20 ม.ค. 56 เวลำ 13.4015.00น. ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

อ. 20 พ.ย. 55 เวลำ
09:00-16:00 น.
ณ ห ้องประชุม 310 (ภำค
เช ้ำ) และ ห ้องประชุม 815
(ภำคบ่ำย)
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

December 2012

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก36
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก36
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก36
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก36
ิ ป.ตรี 1 คน
นิสต
ิ ป.โท 7 คน
นิสต
บุคคลภำยนอก 2
คน
ิ ป.ตรี 20 คน
นิสต
ิ ป.โท 5 คน
นิสต

รวม
80

ิ ป.ตรี 14
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก 25
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก26
10 คน

50

ประมำณ 120

120

80

79

80

10

25

50

10

0
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ภำควิชำ
ศูนย์จริยธรรม
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
Public Lecture “Passages
from the Heart Sutra: The
Main Philosophical
Teachings of Mahayana
Buddhism”

54

ศูนย์บริกำร
วิชำกำร

อบรม Google App

55

หน่วยบริหำรวิชำ
อำรยธรรมไทย

โครงกำรฝึ กอบรมพิเศษ
"ธนำคำรคูบ
่ ้ำนคูเ่ มือง" หัวข ้อ
วิชำ "ควำมภำคภูมใิ จในควำม
เป็ นไทย"

56

หน่วยบริหำรวิชำ
อำรยธรรมไทย

โครงกำรจัดกิจกรรมเสริมกำร
เรียนรู ้ภำษำและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส ทัศนศึกษำ "จำกถนน
สยำมถึงถนนฝรั่งเศส" De la
rue de Siam á la rue de

ลำดับ
53

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
December 6, 2012, 1:30
to 3 pm Room 706,
Boromratchakumari
Bldg., Faculty of Arts,
Chulalongkorn
University
9 ม.ค. 56 เวลำ 9.0012.00 น. ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์คณะอักษร
ศำสตร์
26 เม.ย. 56, 7 มิ.ย. 56,
26 ก.ค. 56 เวลำ 08.30 17.30 น. ณ ห ้องเบญจ
้ 5 อำคำรศูนย์
บงกช4 ชัน
ฝึ กอบรม ถนนพระรำม 3
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด
(มหำชน)
ส. 8 - อำ. 9 มิ.ย. 56 ณ
จังหวัดลพบุร ี

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
บุคคลำกรจุฬำ 4
บุคคลภำยนอก 1

รวม
5

อำจำรย์ 1
เจ ้ำหน ้ำที่ 12

13

ิ ป.ตรี 215
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต

230

ิ ป.ตรี 25
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร 1
บุคคลภำยนอก5

37

France"

อาศรมวิจัย เรื่ อง "แนวทางการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย"
พฤ. 29 พ.ย. 55

อาศรมวิจัย เรื่ อง "การพัฒนาโจทย์ วิจัยทางมนุษยศาสตร์ แบบ
ทางานเป็ นกลุ่มและการพิมพ์ เผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ"
พฤ. 10 ม.ค. 56

อาศรมวิจัย เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพการพัฒนางานวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์ /ผลงานวิชาการ พฤ. 18 ก.ค. 56

อาศรมวิจัย เรื่ อง การจัดทาพจนานุกรมด้ วยคอมพิวเตอร์ พฤ.
25 ก.ค. 56

100

ภาควิชาบรรณารั กษศาสตร์ : บรรยายทางวิชาการเรื่ อง Engaging Library Users in the Age of Texting: Exploring Text
Reference Service ศ. 16 ส.ค. 56 ณ ห้ อง 504 อาคารบรมราชกุมารี เวลา 15.00 น.

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่ งเศส : บรรยายพิเศษเรื่ อง "วอลแตร์ ราลึก..ในมิติการแปล" พฤ. 8 ส.ค. 56 เวลา
13.00-15.00 น. ห้ อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น : การอบรมภาษาญีป่ นในโครงการ
ุ่
Sakura Network เรื่ อง "เสริ มศักยภาพการ
อ่ านภาษาญีป่ ุ่ นและการสอนการอ่ านภาษาญีป่ ุ่ น (ด้ วยความรู้ ทางวัฒนธรรมและวรรณคดี) ระยะที่ 4"
12 มี.ค. 56 - 13
มีนาคม 2556 อาคารบรมราชกุมารี ห้ อง 401

101

กิจกรรมอื่นๆ ด้ านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บาเพ็ญประโยชน์ และด้ านคุณธรรมจริยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุก
ระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 337 กิจกรรม
ลำดับ
1

ภำควิชำ
BALAC

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรฝึ กพูดภำษำญีป
่ น
ุ่

2

BALAC

กำรแสดงร่วมสมัย "Our Roots
Right Now"

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
ทุกวันจันทร์ตลอดเทอม
ปลำย 55 อำคำรมหำจักรีส ิ
รินธร 501/13
ิ ปกำร
19-28 ม.ค.56 ศูนย์ศล
ละครสดใสพันธุโกมล

3

BALAC

กำรแสดงร่วมสมัย "Lieber Adeio
และ Dancing to the end"

ิ ปกำร
16-24 มี.ค.56 ศูนย์ศล
ละครสดใสพันธุโกมล

4

BALAC

ิ ใหม่พร ้อม
จัดงำนปฐม นิเทศนิสต
กับงำนพบผู ้ปกครอง ประจำปี
กำรศึกษำ 2556

5

คณะอักษร
ศำสตร์

6

คณะอักษร
ศำสตร์

้ จง
ขอเชิญเข ้ำร่วมฟั งกำรประชุมชีแ
โครงกำรประกันชีวต
ิ -อุบัตเิ หตุสุขภำพ แบบกลุม
่ ปี ท ี่ 7
ทำบุญ-ตักบำตร เนือ
่ งในวันคล ้ำย
วันสถำปนำคณะอักษรศำสตร์

13 ก.ค. 56 เวลำ 09.0016.00 น. ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
เอนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
29 ต.ค. 55 เวลำ 10.3012.00 น. ห ้อง 707 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
3 ม.ค. 56 บริเวณด ้ำนหลัง
หอประชุมใหญ่ ระหว่ำง
อำคำรมหำจุฬำลงกรณ์ กับ
อำคำรมหำวชิรำวุธ

7

คณะอักษร
ศำสตร์
คณะอักษร
ศำสตร์

สัมมนำอำจำรย์คณะอักษรศำสตร์
ประจำปี 2556
จัดงำนเกษี ยณอำยุรำชกำร
ประจำปี 2556

8
9

ิ
นิสต

10

บรรณำรักษ
ศำสตร์

11

บรรณำรักษ
ศำสตร์

จุฬำฯวิชำกำร 2555
LIS Journal Club : พูด
คุยเกีย
่ วกับผู ้ป่ วยทีห
่ ำข ้อมูล
เกีย
่ วกับสุขภำพและโรคภัยไข ้เจ็บ
ของตนเองก่อนไปพบแพทย์
Hu, X., Bell, R. A., Kravitz, R.
L., & Orrange, S. (2012). The
Prepared Patient: Information
Seeking of Online Support
Group Members Before Their
Medical Appointments.
Journal of Health
Communication, 17:960–978.
Doi:
10.1080/10810730.2011.6508
28
LIS Journal Club :
Burns, C. S., & Bossaller, J.
(2012). Communication
overload: a phenomenological
inquiry into academic
reference librarianship.
Journal of Documentation,
68(5). 597-617. Retrieved
from
http://www.emeraldinsight.co
m/journals.htm?articleid=1705
1063&show=abstract

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 50
นิสต
อำจำรย์ 20

รวม
70

ิ ป.ตรี 66
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 3
ิ ป.ตรี 66
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 3
ิ และอำจำรย์
นิสต
234 คน

74

74

234

บุคลำกร 15

15

ิ 80
นิสต
อำจำรย์ 65
บุคลำกร 45
บุคคลภำยนอก 30
ศิษย์เก่ำ 5
อำจำรย์ 106

224

100

2 พ.ย. 55 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 302 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ และ
บุคลำกร ประมำณ
100 คน
ผู ้ร่วมงำน 26,989
คน
staff 1,270 คน
ิ 5
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 3

9 พ.ย. 55 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 1

20 พ.ค. 56 ณ ห ้อง 303304 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
13 ก.ย. 56 ห ้อง 111
อำคำรมหำจุฬำฯ
14-18 พ.ย. 55 ณ คณะ
อักษรศำสตร์

106

28,259

13

8

102
ลำดับ
12

ภำควิชำ
บรรณำรักษ
ศำสตร์

13

บรรณำรักษ
ศำสตร์

14

บรรณำรักษ
ศำสตร์

15

บรรณำรักษ
ศำสตร์

16

บรรณำรักษ
ศำสตร์

17

บรรณำรักษ
ศำสตร์

18

บรรณำรักษ
ศำสตร์

19

บรรณำรักษ
ศำสตร์

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรพัฒนำห ้องสมุดโรงเรียน
หนองแซงวิทยำ โครงกำรต่อเนือ
่ ง
-โครงกำรจัดหำและจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรนิเทศ (รำยวิชำ
2206222 กำรพัฒนำและกำร
จัดกำรทรัพยำกรสำรนิเทศ และ
รำยวิชำ 2206225 กำรจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรนิเทศ) จำนวน 62
รำยกำร (บริจำค 50 + จัดหำ 12)
-โครงกำรอบรมเทคนิคกำรสืบค ้น
ด ้วย Google (รำยวิชำ 2206383
ระบบค ้นคืนด ้วยคอมพิวเตอร์)
-โครงกำรอบรมกำรทำเดคูพำช
LIS Journal Club : Carpenter,
J. (2012). Researchers of
Tomorrow: The research
behaviour of Generation Y
doctoral students. Information
Services and Use, 32(1/2), 317. DOI: 10.3233/ISU-20120637
โครงกำรส่งมอบคอมพิวเตอร์ของ
ห ้องสมุดโรงเรียนหนองแซงวิทยำ
LIS Journal Club : Denison, D.
R., & Montgomery, D. (2012).
Annoyance or Delight? College
Students' Perspectives on
Looking for Information. The
Journal of Academic
Librarianship, 38(6), 380-390.
DOI:
10.1016/j.acalib.2012.08.007
LIS Journal Club : Hinze, A.,
McKay, D., Vanderschantz, N.,
Timpany, C., & Cunningham,
S. J. (2012). Book selection
behavior in the physical
library: Implications for
eBook collections.
Proceedings of the 12th
ACM/IEEE-CS joint conference
on Digital Libraries, 305-314.
DOI:
10.1145/2232817.2232874.
LIS Journal Club : Lee, C.J.,
Sugimoto, C.R., Zhang, G. &
Cronin, B. (2013). Bias in
peer review. JASIST, 64(1).
DOI: 10.1002/asi.22784.
ประจักษ์ พระคุณ ศ.กิตติคณ
ุ สุทธิ
ลักษณ์ อำพันวงศ์

LIS Journal Club :
Radford, M. L., & Connaway,
L. S. (2012). Not dead yet! A
longitudinal study of query
type and ready reference
accuracy in live chat and IM
reference. Library &

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
15 ธ.ค. 55 โรงเรียนหนอง
แซงวิทยำ อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุร ี

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
อำจำรย์ 4 คน
ิ ป.ตรี 24
นิสต
นักเรียน 60 คน

รวม
88

23 พ.ย. 55 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคคลภำยนอก 1

12

26 พ.ย. 55 โรงเรียนหนอง
แซงวิทยำ อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุร ี
7 ธ.ค. 55 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 4 คน

4

ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคลำกรภำยนอก 5

11

14 ธ.ค. 55 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ 2
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 3

8

4 ม.ค. 56 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 5

5

25 ม.ค. 56 ห ้อง 303-304
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 9
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 15
บุคคลภำยนอก 48
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก 1

88

1 ก.พ. 56 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

3

103
ลำดับ

ภำควิชำ

20

บรรณำรักษ
ศำสตร์

21

บรรณำรักษ
ศำสตร์

22

บรรณำรักษ
ศำสตร์

23
24
25

26

27

บรรณำรักษ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์
บรรณำรักษ
ศำสตร์

บรรณำรักษ
ศำสตร์

บรรณำรักษ
ศำสตร์

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
Information Science Research,
35(1). doi:
10.1016/j.lisr.2012.08.001
(Pre-print:
http://www.oclc.org/resources
/research/publications/library/
2012/radford-connawaylisr.pdf)
โครงกำรเสริมสร ้ำงประสบกำรณ์
วิชำชีพ
LIS Journal Club :
my Catalano, (2013). Patterns
of graduate students'
information seeking behavior:
a meta-synthesis of the
literature. Journal of
Documentation, 69(2). 243 274. DOI:
10.1108/00220411311300066
LIS Journal Club :
H. Anil Kumar & Mallikarjun
Dora (2013): Evaluating Eresource Collections in a
Business School Library: A
Comparative Study of
Aggregator Packages at Indian
Institute of Management
Ahmedabad Library, Journal of
Business & Finance
Librarianship, 18:2, 100-118.
DOI:10.1080/08963568.2013.
768875
ิ ปริญญำโท
ปฐมนิเทศน์ นิสต
โครงกำรสัมมนำภำควิชำ
บรรณำรักษศำสตร์
LIS Journal Club :
Sprague, N., & Hunter, B.
(2009). Assessing e-books:
taking a closer look at e-book
statistics. Library &
collections, acquisitions, &
technical Services, 32(3-4),
150-157. DOI:
10.1016/j.lcats.2008.12.005
LIS Journal Club :
กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
และสรุปผลกำรประชุม the 5th
International Conference on
Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries (QQML) ที่
กรุงโรม ประเทศอิตำลี ระหว่ำง
วันที่ 4-7 มิถน
ุ ำยน 2556
LIS Journal Club :
Academic Library Autopsy
Report, 2050 ซึง่ เป็ นบทควำมที่
ตีพม
ิ พ์ใน The Chronicle of
Higher Education เมือ
่ ต ้นปี 2011
(http://chronicle.com/article/ar
ticle-content/125767/)

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม

มี.ค.-พ.ค. 56 ณ ห ้องสมุด
ภำยในจุฬำฯ 5 ที่ และ
ห ้องสมุดภำยนอก 6 ที่
22 มี.ค. 56 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.ตรี 16
นิสต

16

อำจำรย์ 2

2

3 พ.ค. 56 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก 4

6

14 พ.ค. 56 ณ ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี
27 พ.ค. 56 ณ โรงแรม Le
Meridien
14 มิ.ย. 56 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.โท 4
นิสต
อำจำรย์ 5
อำจำรย์ 7
เจ ้ำหน ้ำที่ 1
ิ ป.โท 1
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 5

9

21 มิ.ย. 56 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.โท 1
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 2
บุคคลภำยนอก 2

10

28 มิ.ย., 5, 19 ก.ค. 56
เวลำ 13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำรบรมรำช
กุมำรี

อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 2

5

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด

8
9

104
ลำดับ
28

ภำควิชำ
บรรณำรักษ
ศำสตร์

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
เสนอควำมก ้ำวหน ้ำในกำรทำ
วิทยำนิพนธ์

29

บรรณำรักษ
ศำสตร์

30

บรรณำรักษ
ศำสตร์

ิ ของ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสต
ิ
ภำควิชำฯ เพือ
่ เปิ ดโอกำสให ้นิสต
ทัง้ ระดับปริญญำตรีและโทของ
ภำควิชำฯ ได ้ทำควำมรู ้จักซึง่ กัน
และกันด ้วยบรรยำกำศทีไ่ ม่เป็ น
ทำงกำร และมีกำรจัดกิจกรรมเพือ
่
แนะนำแนวทำงกำรเรียน /
กำรศึกษำต่อจำกรุน
่ พี่ และศิษย์
เก่ำ พร ้อมคำแนะนำเพิม
่ เติมจำก
คณำจำรย์ในภำควิชำฯ
LIS Journal Club :

31

บรรณำรักษ
ศำสตร์

32

บรรณำรักษ
ศำสตร์

33

บรรณำรักษ
ศำสตร์

บรรยำยและแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กับ
Rebecca Vargha จำก UNCChapel Hill ในหัวข ้อเรือ
่ ง Future
Challenges and Opportunities:
Core Competencies for
Librarians
จัดโครงกำรพัฒนำทักษะทำง
ิ ระดับปริญญำตรี
เทคโนโลยีแก่นส
ิ ต
สำขำวิชำสำรนิเทศศึกษำ ในหัวข ้อ
กำรใช ้โปรแกรม Adobe Light
Room
ิ
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมของนิสต
เพือ
่ พัฒนำสังคม (รำยวิชำ
2206211 สำรนิเทศในปริบท
สังคม)
LIS Journal Club :
Eklof, A. (2013).
Understanding Information
Anxiety and How Academic
Librarians Can Minimize Its
Effects. Public Services
Quarterly, 9(3), 246-258.
DOI:

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
ศ. 26 ก.ค. 56
ห ้อง 707 อำคำรบรมรำช
กุมำรี เวลำ 13.00-16.00 น.
จ. 5 ส.ค. 56 ณ ห ้อง 401/5
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร เวลำ
16.30-18.00 น

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.โท 12
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคลำกร 2
ิ ป.ตรี 26
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร 2
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
1

รวม
22

9 ส.ค. 56 เวลำ 15:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 6
ิ 1
นิสต
บุคคลภำยนอก 20

27

ศ. 9 ส.ค. 56 ณ ห ้อง711
้ 7 อำคำรมหำจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร
เวลำ 13.00-16.00 น.

ิ 4
นิสต
อำจำรย์ 2

6

10-11 ส.ค.56 โรงเรียนบ ้ำน
เขำรวก อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุร ี

ิ ป.ตรี อักษร 29
นิสต
วิศวะ 34
อำจำรย์ อักษร 2
วิศวะ 2
อำจำรย์ 5
ิ 1
นิสต
บุคคลภำยนอก 2

31

20 ก.ย. 56 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 4

4

ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
TA 2
อำจำรย์ 3
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 8
ิ ป.ตรี 9
นิสต
อำจำรย์ 1
เจ ้ำหน ้ำที่ 1
อำจำรย์ 10

14

24 ส.ค. 56 เวลำ 13:00 14:00 น. ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

38

8

10.1080/15228959.2013.815529.

34

บรรณำรักษ
ศำสตร์

LIS Journal Club :

35

ประวัตศ
ิ ำสตร์

โครงกำรฝึ กปฏิบัตก
ิ ำรวิจัยเพือ
่
สัมมนำประวัตศ
ิ ำสตร์ (2204707)

19-21 ต.ค. 55

36

ประวัตศ
ิ ำสตร์

กำรสัมมนำควำมก ้ำวหน ้ำ
วิทยำนิพนธ์บัณฑิตศึกษำ ประจำ
ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ 2555

3 ธ.ค.55 ห ้อง 012 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

37

ประวัตศ
ิ ำสตร์

38

ประวัตศ
ิ ำสตร์

โครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง
โบรำณคดีและโบรำณสถำนฯ วิชำ
2204365
โครงกำรสัมมนำภำควิชำ
ประวัตศ
ิ ำสตร์

8-10 ก.พ. 56 จ.สุโขทัย
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุร ี
และสระบุร ี
29 เม.ย.-1พ.ค.56

Chiarizio, M. P. (2013). An
American Tragedy: E-Books,
licenses, and the end of public
lending libraries? Vanderbilt Law
Review, 66(2), 615-644.
Retrieved from
http://www.vanderbiltlawreview.or
g/2013/03/an-american-tragedy-ebooks-licenses-and-the-end-ofpublic-lending-libraries/

30

11

10

105
่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
้ จงเรือ
แนะนำและชีแ
่ งกำร
ิ ใหม่ ระดับ
ลงทะเบียนแก่นส
ิ ต
บัณฑิตศึกษำ
สัมมนำบัณฑิตศึกษำ หัวข ้อ"ชีวต
ิ
และกำรศึกษำประวัตศ
ิ ำสตร์ใน
สหรัฐอเมริกำและออสเตรเลียใน
ทศวรรษ 1970 และ 1980" โดย
ศ.ดร.ธเนศ อำภรณ์สวุ รรณ และ
รศ.ฉลอง สุนทรำวำณิชย์
สัมมนำบัณฑิตศึกษำ หัวข ้อ"โลก
ของคนธรรมดำในกัมพูชำเมือ
่ ครัง้
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เท่ำทีเ่ ห็นจำก
นิทำนและทำนำยบำงเรือ
่ ง" โดย
อ.ธิบดี บัวคำศรี (นักศึกษำ
ปริญญำเอก, UC Berkeley)
สัมมนำบัณฑิตศึกษำ หัวข ้อ "วัตถุ
วัฒนธรรมศึกษำกับชำติพันธุ์
วรรณำว่ำด ้วยชีวต
ิ สมัยใหม่" โดย
อ.พรรณรำย โอสถำภิรัตน์ (ม.
ธรรมศำสตร์)
สัมมนำบัณฑิตศึกษำ หัวข ้อ "กำร
ทบทวนประวัตศ
ิ ำสตร์ผ่ำนงำน
ึ ษำจำกนว
วรรณกรรม: กรณีศก
นิยำยเรือ
่ ง Finisterre ของ Maria
Rosa Lojo" โดย อ.ดร.ภำสุร ี ลือ
สกุล
ิ ไปทัศนศึกษำ จ.ชัยนำท
นำนิสต
ในรำยวิชำ 2204201
ประวัตศ
ิ ำสตร์ไทยก่อนสสมัยใหม่
สัมมนำบัณฑิตศึกษำ หัวข ้อ
"The Geographical Turn" ใน
ประวัตศ
ิ ำสตร์นพ
ิ นธ์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้" โดย ศ.ดร.
ธงชัย วินจ
ิ จะกูล
(Department of History,
University of WisconsinMadison)
สัมมนำบัณฑิตศึกษำ หัวข ้อ "ส่ง
เสียงทำงสำย: ประวัตศ
ิ ำสตร์กำร
กระจำยเสียงกับวัฒนธรรมเมือง
ของสังคมจีนในกรุงเทพฯ
ทศวรรษ 1950 และ 1970
โดย อ.ดร.กรพนัช ตัง้ เขือ
่ นขันธ์
(ม.ธรรมศำสตร์)
กำรบรรยำยพิเศษ "ประวัตศ
ิ ำสตร์
ของคนอืน
่ ?: อำชญำกรรมต่อ
มนุษยชำติของนำซี" โดย อ.ดร.
วิศรุต พึง่ สุนทร(ม.ธรรมศำสตร์)
ร่วมกับ อ.ดร.วำสนำ และ อ.ดร.
ภำวรรณ
กำรเสวนำวิชำกำร "มุง่ ตะวันออก:
ควำมสำคัญของประวัตศ
ิ ำสตร์
เอเชียตะวันออกในโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21" และเปิ ดตัวหนังสือ
"ประวัตศ
ิ ำสตร์เกำหลี"

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
15 พ.ค. 56 เวลำ 09.0012.00 น. ห ้อง 704 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
10 มิ.ย. 56
13.00-16.00 น.
ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี

ปรัชญำ

โครงกำรติดตำมควำมก ้ำวหน ้ำกำร
ทำวิทยำนิพนธ์

ปรัชญำ

โครงกำรสัมมนำวิทยำนิพนธ์

ลำดับ
39

ภำควิชำ
ประวัตศ
ิ ำสตร์

40

ประวัตศ
ิ ำสตร์

41

ประวัตศ
ิ ำสตร์

42

ประวัตศ
ิ ำสตร์

43

ประวัตศ
ิ ำสตร์

44

ประวัตศ
ิ ำสตร์

45

ประวัตศ
ิ ำสตร์

46

ประวัตศ
ิ ำสตร์

47

ประวัตศ
ิ ำสตร์

48

ประวัตศ
ิ ำสตร์

49

50

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อำจำรย์ 2
ิ ป.ตรี 4
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคคลภำยนอก16
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก12
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 4
มีศษ

รวม
6

ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก28
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 4
มีศษ

26

ิ ป.ตรี 47
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคลำกร 1
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก45
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 7
มีศษ

50

5 ส.ค. 56
13.00-16.00 น.
ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี

ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 5
มีศษ

32

14 ส.ค. 56
16.00-18.00 น.ห ้อง
601/13
อำคำรมหำจักรีฯ

46

ศ. 1 ก.พ. 56 เวลำ 12.3016.00 น. ห ้อง 708 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก20
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 3
มีศษ
ิ ป.ตรี 7
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก 23
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 3
มีศษ
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อำจำรย์ 6

ศ. 8 ก.พ. 56 เวลำ 12.3016.00 น. ห ้อง 708 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อำจำรย์ 7

22

17 มิ.ย. 56
13.00-16.00 น.
ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี
1 ก.ค. 56
13.00-16.00 น.
ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี
8 ก.ค. 56
13.00-16.00 น.
ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี
13 ก.ค. 56
07.00-18.00 น.
15 ก.ค. 56
13.00-16.00 น.
ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี

28 ส.ค. 56
ห ้อง 401/18
อำคำรมหำจักรีฯ

39

32

44

69

48

18

106
ลำดับ
51

ภำควิชำ
ปรัชญำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
เสวนำปรัชญำ หัวข ้อเรือ
่ ง
“Metaphorical Behavior”

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
15 ก.พ. 56 เวลำ 13.00 –
16.00 ห ้อง 708 อำคำรบรม
รำชกุมำรี คณะอักษรศำสตร์

52

ปรัชญำ

โครงกำรค่ำยปรัชญำ

21-23 พ.ค. 56

53

ปรัชญำ

สัมมนำภำควิชำปรัชญำ

29-พ.ค.-56

54

ปรัชญำ

เสวนำปรัชญำ เรือ
่ งจริยศำสตร์
ควำมจริง และตรรกะควำมขัดแย ้งฯ

14 มิ.ย 56

55

ปรัชญำ

ิ มำเล่ำ
เสวนำปรัชญำ นิสต
ประสบกำรณ์ทไี่ ปเสนอบทควำม
ต่ำงประเทศ

28-มิ.ย.-56

56

ปรัชญำ

โครงกำรติดตำมควำมก ้ำวหน ้ำกำร
ทำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฏีบัณฑิต

16 ส.ค. 56 ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี

57

ปรัชญำ

โครงกำรติดตำมควำมก ้ำวหน ้ำกำร
ทำวิทยำนิพนธ์ระดับมหำบัณฑิต

2 ส.ค.56 ห ้อง 708 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

58

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ
นิสต

สัมมนำเรือ
่ ง บทบำทของฝ่ ำย
ิ ในปี กำรศึกษำ 2556
กิจกำรนิสต

59

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ
นิสต

ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 1
งำนพบผู ้ปกครองนิสต
(ชมอักษร)

60

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ
นิสต

61

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

ิ ใหม่ระดับ
งำนปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิตศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ
2556
โครงงำนสวัสดิกำรกำรประชุม
ิ อักษรศำสตร์
คณะกรรมกำรนิสต
ร่มชงโค ฉบับพิเศษ ประจำปี
กำรศึกษำ 2555 ภำคปลำย
จดหมำยข่ำว "รำแพน" Rampan
Arts Letter ปี กำรศึกษำ 2555
ลอยกระทง 2555

15 ม.ค. 56 เวลำ 9.0016.00 น. ณ โรงแรม
Siam@Siam
2 มิ.ย. 56 เวลำ 9.00-12.00
น. ณ ห ้อง 301-302 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
28 มิ.ย. 56 เวลำ 16.0018.15 น. ห ้อง 303 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56

62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 0
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 1
ิ มหำบัณฑิต 14
นิสต
ิ ดุษฏีบัณฑิต 2
นิสต
อำจำรย์ 3
อำจำรย์ 11
เจ ้ำหน ้ำที่ 1
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคคลภำยนอก 1

รวม
13

ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก 1
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคคลภำยนอก3
ิ ป.โท เอก 13
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคคลภำยนอก 3
อำจำรย์ 13
บุคลำกร 3

17

บุคคลภำยนอก 350
คน

350

ิ บัณฑิตศึกษำ
นิสต
34

34

ิ ป.ตรี 30
นิสต

30

ิ ป.ตรี 300
นิสต
อำจำรย์ 1
ิ ป.ตรี 200
นิสต

301

28 พ.ย. 55 ณ อำคำรบรม
รำชกุมำรี อำคำรมหำจักรีส ิ
รินธร และบริเวณสนำมหน ้ำ
หน ้ำหอประชุมจุฬำฯ
4 และ 6 ธ.ค. 55

ิ ป.ตรี 450
นิสต
อำจำรย์ 2

452

ิ ป.ตรี 20
นิสต

20

8 ธ.ค. 55 ณ ห ้องสรรพ
ศำสตร์สโมสร
3-7 ม.ค. 56

ิ ป.ตรี 10
นิสต

10

ิ ป.ตรี 30
นิสต

30

24 ม.ค. 56 ห ้อง 504
อำคำรบรมรำชกุมำรี
15 มี.ค. 56 ณ พิพธิ ภัณฑ์วัง
สระปทุม

ิ ป.ตรี 40
นิสต

40

ิ ป.ตรี 25
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคคลภำยนอก 1
ิ ป.ตรี 25
นิสต
อำจำรย์ 1
ิ ป.ตรี 35
นิสต
อำจำรย์ 1

27

15 ต.ค.55-30 พ.ย. 55
30 ต.ค.55-15 ก.พ.56

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

่ ประชำสัมพันธ์
อบรมกำรสร ้ำงสือ
(Wonderful Making Workshop)
อบรมตกแต่งภำพเบือ
้ งต ้น (Basic
Photography and Workshop)
อักษรยุคใหม่ไร ้พุง (Arts Weight
Losing)
บรรยำยวิชำกำร "สึนำมิ : มหันต
่ ำยใยแห่งมิตรภำพ"
ภัย ... สูส
โครงงำนตำมรอยสมเด็จพระพันวัส
สำอัยยิกำเจ ้ำ

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

สัมมนำปลำยปี 2555

29-31 มี.ค. 56

ิ
สัมมนำต ้นปี คณะกรรมกำรนิสต
อักษร-ศำสตร์ (ก.อศ.)(Arts
Committee's First Seminar)

5 – 7 เม.ย. 56 ห ้องประชุม
ศำสตรำจำรย์กต
ิ ติคณ
ุ สุทธิ
้ M 1 อำคำรมหำ
ลักษณ์ ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร

19

12
15

24

22

16

200

26
36

107
ลำดับ
72

ภำควิชำ
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

73

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

74

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

75

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

76

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
หนังสือรับน ้อง "กล ้ำชงโค" ปี
กำรศึกษำ 2556 (Arts
Guidebook Year 2013)
วันแรกพบอักษรศำสตร์ (Arts
First Meet)
ิ ใหม่
บันทึกและจัดเก็บข ้อมูลนิสต
คณะอักษรศำสตร์ ปี กำรศึกษำ
2556 (Freshmen Arts 2013
Data Record)
อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 1
อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 2

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
8 เม.ย. – 30 มิ.ย. 56 คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
11 พ.ค. 56 ห ้อง 503
อำคำรบรมรำชกุมำรีและโถง
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
11-16 พ.ค. 56 โถงอำคำร
บรมรำชกุมำรีและห ้อง 503
อำคำรบรมรำชกุมำรี

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 400
นิสต

13 พ.ค. 56 ชำยหำดบำง
แสน จังหวัดชลบุร ี
14 พ.ค. 56 ชำยหำดบำง
แสน จังหวัดชลบุร ี

ิ ป.ตรี 54
นิสต
บุคลำกร 2
ิ ป.ตรี 64
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1

77

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

รับน ้องอักษรฯ (ชงโคแรกบำน ณ
ลำนจำมจุร)ี (Welcoming Arts)

17-19 พ.ค. 56 คณะอักษร
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

78

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 3

79

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 4

80

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 5

81

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

สวนอักษร ประจำปี กำรศึกษำ
2556/1
หนังสือรับน ้อง "กล ้ำชงโค" ปี
กำรศึกษำ 2556 (Arts Guide
Book)
เตรียมควำมพร ้อมฝ่ ำยศิลปะและ
วัฒนธรรม (เช็คอุปกรณ์)
รณรงค์กำรแต่งกำยถูกระเบียบ
(A Bit More for Arts)
กำรซ ้อมกำรแข่งขันกีฬำน ้องใหม่

20 พ.ค. 56 วัดสุวรรณดำ
รำมรำชวรวิหำร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
21 พ.ค. 56 บ ้ำรำชำวดี
(หญิง) ปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี
23 พ.ค. 56 โบรำณสถำน
ในเกำะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
20 พ.ค. - 26 ส.ค. 56

82
83
84
85
86
87
88

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

กิจกรรมเชียร์ ประจำปี กำรศึกษำ
2556
สำยรหัสพีน
่ ้องอักษร ประจำปี
กำรศึกษำ 2556
ค่ำจัดเตรียมกำรประชุม
ิ อักษรศำสตร์
คณะกรรมกำรนิสต
(Goz's Meeting Supports)
กำรซ ้อมกำรแข่งขันกีฬำน ้องใหม่
(Freshy Game Preparation)

89

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

90

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

91

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

ประกวดงำนเขียน "อักษรฯ
บนเส ้นขนำน" (“Arts, shaken
and stirred” Writing
Competition)
สำยรหัสน ้องพีอ
่ ักษร ฯ (Weaving
Arts Bond)

92

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

พิธไี หว ้ครูคณะอักษรศำสตร์
(Arts Wai Khru Ceremony)

รวม
400

0

0

56
66

0

ิ ป.ตรี 74
นิสต
บุคลำกร 2

76

ิ ป.ตรี 64
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1
ิ ป.ตรี 95
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคลำกร 1

66

100

0

8-19 เม.ย. 56

0

ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 56

0

ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 56

0

ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 56

0

ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 56

0

ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 56

0

ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 56
คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3-16 มิ.ย. 56 โถงอำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร ศูนย์กฬ
ี ำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สนำมบำสเก็ตบอลโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำ
3 มิ.ย. – 30 ก.ย. 56 คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

0

3-28 มิ.ย. 56 หน ้ำห ้องสมุด
้ 2
สรรพศำสตร์สโมสร ชัน
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
13-มิ.ย.-56

0

0

ิ ป.ตรี 664
นิสต

664

ิ ป.ตรี 136
นิสต
อำจำรย์ 35
บุคลำกร 5
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ

176

108
ลำดับ
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ภำควิชำ
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

94

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

95

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

96

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
เตรียมควำมพร ้อมฝ่ ำยศิลปะและ
วัฒนธรรม (Art & Culture
Department Preparation)
จดหมำยข่ำว "รำแพน" ประจำปี
กำรศึกษำ 2556/1 (Rampan Arts
Letter Year 2013/1)
ประกวดงำนเขียน อักษรฯบนเส ้น
ขนำน
สวนอักษร ประจำปี กำรศึกษำ
2556/1 (Arts Garden of Ideas
Year 2013/1)
ิ
เลือกตัง้ ซ่อมคณะกรรมกำรนิสต
อักษรศำสตร์ ประจำปี กำรศึกษำ
2556 (Arts Committee’s
election)
สัมมนำค่ำยอักษรศำสตร์อำสำ
(Arts Voluntary Camp Seminar)

97

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

98

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

99

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

100

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

101

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

ซุ ้มถ่ำยภำพพีบ
่ ัณฑิตอักษร ฯ
(Photo Booth for Arts'
Graduates)
แนะน ้องสอบกลำงภำค
(Midterm Examination
Guidance for Freshmen)
สละแรงกำยสร ้ำงฝำยสระบุร ี
(Arts Volunteering Camp)

102

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

อบรมกำรถ่ำยภำพ (Photography
Wordshop)

103

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

ปำร์ตบ
ี้ ้ำนเรำชำวอักษร ฯ (Arts'
Houses Party)

104

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

105

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

106

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

ปั นควำมรู ้ ปั นน้ ำใจให ้น ้องคลอง
สระ (Heart of the Arts :
Sharing Knowledge, Sharing
Love to Klongsra Kids)
ประดิษฐ์สมุดทำมือ
(Handmade Notebooks
Workshop)
สำรวจค่ำยอักษร ฯ
(Arts Voluntary Camp Survey)

107

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

ทริปช่ำงภำพครัง้ ที่ 1 : นครปฐม

108

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

109

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

110

ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต
ฝ่ ำยกิจกำร
ิ /ก.อศ.
นิสต

อบรมกำรเขียนประวัตย
ิ อ
่ และ
เตรียมตัวสอบสัมภำษณ์งำน (Arts
CV Writing and Job Interview
Preparation)
สำนสัมพันธ์ห ้ำหมอ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย (Five Fac Fest –
Fivefold Feast)
แนะน ้องเข ้ำเอก ครัง้ ที่ 1
(Exploring Majors Chapter 1)
โครงงำนเสวนำวิชำกำร ปั ญหำ
กำรศึกษำในระบบไทย Academic
Seminar: Problems in Thai
Education System เพือ
่ สร ้ำง
พืน
้ ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นทำงวิชำกำร

111

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
17-23 มิ.ย. 56 ห ้อง 146
้ M1 อำคำรมหำจักรีส ิ
M1 ชัน
รินธร
19 มิ.ย. – 3 ก.ย. 56 คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 56

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม
0

ิ ป.ตรี 25
นิสต

25

0

21 มิ.ย. – 18 ก.ย. 56 คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
28 มิ.ย. 56 โถงอำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร

0

6-7 ก.ย. 56 ห ้องชมรม
้ M1 อำคำร
นำฏศิลป์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
11 ก.ค. 56 ลำนสีเ่ สำ หน ้ำ
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

0

18-19 ก.ค. 56 ห ้อง 301302 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

0

2-4 ส.ค. 56 เขือ
่ นป่ ำสักชล
สิทธิแ
์ ละโรงเรียนบ ้ำนโป่ ง
เกตุ จังหวัดสระบุร ี
4 ส.ค. 56 ห ้อง 401/4 และ
401/6 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ
ธร โถงอำคำรมหำจักรีสริ น
ิ
ธร และบริเวณอำคำรมหำ
วชิรำวุธและอำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์
9 ส.ค. 56 ห ้องประชุม
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
10 ส.ค. 56 โรงเรียนคลอง
สระ หมู่ 3 บ ้ำนคลองสระ
ตำบลคลองควำย อำเภอ
สำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
13 ส.ค. 56 ห ้อง 304
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

0

16-17 ส.ค. 56 โรงเรียนวัด
พุน ้อย ตำบลบ ้ำนเก่ำ อำเภอ
เมือง จังหวัดกำญจนบุร ี
18 ส.ค. 56 พระรำชวังสนำม
จันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
23 ส.ค. 56 ห ้อง 303
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
24 ส.ค. 56 โรงเรียนสำธิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ฝ่ ำยประถมศึกษำ
3 ก.ย. 56 ห ้อง 401/5
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
4 ก.ย. 56 ห ้อง 501/5
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

0

0

ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ

5

0

ิ ป.ตรี 45
นิสต

45

0

0

ิ ป.ตรี 4
นิสต
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ

4

ิ ป.ตรี 51
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคคลภำยนอก2
(วิทยำกร)

24

0

ิ ป.ตรี 130
นิสต

130
0

109
ลำดับ
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ภำควิชำ
ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โยคะฮำเฮ

113

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

114

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ
ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

อบรมประกันคุณภำพ “อยูอ
่ ย่ำงไร
ให ้สบำย อีก 3 ปี นี้ ภำยใต ้ สกอ.
สมศ. และอืน
่ ๆ”
-นโยบำยกำรประกันคุณภำพ
-ตัวชีว้ ัดและวิธก
ี ำรจัดเก็บข ้อมูล
-จรรยำบรรณอำจำรย์และนักวิจัย
โยคะฮำเฮ 2

115

ิ คอม
อบรม รวมมิตรเทคนิคพิชต
ใหม่ในทีท
่ ำงำนเบือ
้ งต ้น (Antivirus และ MS Word2010)
ประชุม และอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร
เรือ
่ งเกณฑ์ตัวชีว้ ัดและกำรจัดทำ
รำยงำนประเมินตนเอง

116

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

117

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ
ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

โยคะฮำเฮ 2

119

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

120

ฝ่ ำยวิจัย

121

ฝ่ ำยวิชำกำร

122

ฝ่ ำยวิชำกำร

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรเรือ
่ ง
เกณฑ์ตัวชีว้ ัดและกำรจัดทำ
รำยงำนประเมินตนเอง ครัง้ ที่ 2
จัดเทศกำลจำหน่ำย หนังสือและ
วำรสำรของโครงกำรฯ ในรำคำ
พิเศษ ในภำคต ้นปี กำรศึกษำ
2556
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร เรือ
่ ง กำรใช ้
้ เรียน
เทคโนโลยีจัดกิจกรรมในชัน
แบบ interactive : Clicker
ิ ใหม่อักษร
งำนปฐมนิเทศนิสต
ศำสตร์

123

ฝ่ ำยวิชำกำร

ิ ใหม่
ปฐมนิเทศนิสต

124

ฝ่ ำยวิชำกำร

ิ ใหม่อักษรศำสตร์
ปฐมนิเทศนิสต
ระดับปริญญำตรี

125

ฝ่ ำยวิชำกำร

126

ฝ่ ำยวิชำกำร

127

ฝ่ ำยวิรัชกิจ

ิ รู ้
อบรมเรือ
่ ง "ปั ญหำทีพ
่ บในนิสต
ิ มีปัญหำสุขภำพ"
ได ้อย่ำงไรว่ำนิสต
โดย นพ.ภุชงค์ เหล่ำรุจส
ิ วัสดิ์
อบรม LMS: CourseVille เพือ
่
สนับสนุนกำรสอนให ้มี
ประสิทธิภำพยิง่ ขีน
้
Vietnamese-Thai Friendship for
ASEAN

128

ภำษำ
ตะวันตก

โครงกำรสัมมนำภำควิชำภำษำ
ตะวันตก

129

ภำษำ
ตะวันตก/
โปรตุเกส

ทัศนศึกษำชุมชนโปรตุเกส

118

กิจกรรมออกกำลังกำยโยคะ 3

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
ทุกวันอังคำร ตัง้ แต่ 30 ต.ค.
้ 9
55 - 29 ม.ค. 56 ชัน
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร / ห ้อง
401/11 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ
ธร
19 ธ.ค. 55 เวลำ 13.30 15.30 น. ห ้อง 501/29
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
เจ ้ำหน ้ำที่ 9
อำจำรย์ 3

รวม
12

อำจำรย์ 8
เจ ้ำหน ้ำที่ 34

42

ทุกวันอังคำร ตัง้ แต่ ก.พ.พ.ค. 56
28-29 มี.ค. 56 เวลำ 9.0012.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะอักษรศำสตร์
30 พ.ค. 56 เวลำ 9.0011.30 น. ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะอักษร
ศำสตร์
ทุกวันพฤหัสบดี มิ.ย.-ก.ย.
56
ทุกวันจันทร์ และวัน
พฤหัสบดี เวลำ 17.15 18.15 น. มิ.ย.-ก.ย. 56
8 ก.ค. 56 เวลำ 10.0012.00 น. ห ้อง 711 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
เดือน มิ.ย.-เดือน ก.ย. 56
้ ล่ำง อำคำร
ณ ห ้องโถงชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

เจ ้ำหน ้ำที่ 22
อำจำรย์ 13
อำจำรย์ 1
เจ ้ำหน ้ำที่ 25

35

อำจำรย์ 7
เจ ้ำหน ้ำที่ 23

30

เจ ้ำหน ้ำที่ 14
อำจำรย์ 13
อำจำรย์ 15
บุคลำกร 12

27

เจ ้ำหน ้ำที่ 21
อำจำรย์ 6

27

N/A

0

้
27 มี.ค. 56 ห ้องประชุมชัน
M1 อำคำรมหำจักรี

อำจำรย์ 7
บุคลำกร 5

12

22 พ.ค .56 เวลำ 8.00้ 9 อำคำรมหำ
12.00 น. ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
22 พ.ค.56 เวลำ 8.0012.00 น. ณ ห ้องโถง
้ 9 อำคำร
เอนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
้ 9 อำคำร
22 พ.ค. 56 ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร และห ้อง
่ อำจำรย์ท ี่
ต่ำงๆตำมรำยชือ
ปรึกษำทีส
่ ังกัด
31 พ.ค. 56 เวลำ 10.0012.00 น. ณ ห ้อง 601
อำคำรบรมรำชกุมำรี
31 พ.ค. 56 เวลำ 13.30้
14.30 น. ณ ห ้องประชุม ชัน
M อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
11 ม.ค.56 ห ้อง 304 อำคำร
มหำจักรีฯ

ิ ป.ตรี 340
นิสต

340

ิ 310 คน
นิสต

310

ิ ป.ตรี 315
นิสต
อำจำรย์ 45

360

อำจำรย์ 15
บุคลำกร 6

21

อำจำรย์ 19
บุคลำกร 12

31

ิ 30
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 80
อำจำรย์ 23

125

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต

12

19-21 มี.ค. 56 โรงแรมไอ
ธำรำ รีสอร์ทแอนด์สปำ จ.
เพชรบุร ี
26 ม.ค. 56 สถำน
เอกอัครรำชทูตโปรตุเกส
โบสถ์คอนเซ็บชัญ ชำวตำด
รูสและแม่พระลูกประคำ

26

27

23
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ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันตก/
โปรตุเกส

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
งำนเปิ ดตัวหนังสือภำษำโปรตุเกส
สำหรับคนไทย

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
13 ก.พ. 56 เวลำ 16.3018.00 น. ห ้อง 304 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

131

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรพูด
ภำษำฝรั่งเศสในสถำนกำรณ์จริง

ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ
2555

โครงกำรฝึ กภำษำฝรั่งเศสเพือ
่
อำชีพ

134

135

132
133

136
137

รวม
100

พ.ย. 55-ธ.ค. 55 ณ คณะ
อักษรศำสตร์

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 20
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 60
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 5
มีศษ
อำจำรย์ 7
วิทยำกร 12
ิ 60
นิสต
ิ ป.ตรี 5
นิสต
อำจำรย์ 2

โครงกำรสนับสนุนงำนปี ใหม่
ภำควิชำภำษำตะวันตก

7 ม.ค. 56 คณะอักษร
ศำสตร์

ิ ป.ตรี 6
นิสต
อำจำรย์ 8

14

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

โครงกำรทัศนศึกษำ "เขำหินซ ้อน"

16 ม.ค. 56 ณ โครงกำร
พระรำชดำริ"เขำหินซ ้อน" จ.
ฉะเชิงเทรำ

28

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ิ ร่วมงำนกับ
โครงกำรสนับสนุนนิสต
หน่วยงำนภำยนอก

2 ก.พ. 56 สมำคมฝรั่งเศส

ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 5
ิ ป.ตรี 10
นิสต
อำจำรย์ 2

Feut vert

พ.ย. 55-เม.ย. 56 ณ คณะ
อักษรศำสตร์

60

โครงกำรฝรั่งเศส 24 ชม. (ทบทวน
เสริมทักษะ ฟั ง พูด อ่ำน เขียน
โดยสอน 12 ครัง้ ๆ ละ 2 ชม. รวม
24 ชม.)
โครงกำรบรรยำยพิเศษเสริมกำร
เรียนกำรสอน โครงกำรอ่ำน
ฝรั่งเศส ประจำปี กำรศึกษำ 2556
ตอน "ลัทธิลำ่ อำณำนิคม : มรณ
บัตรของอัลแบรต์ กำมู"
โครงกำรออกภำคสนำมรำยวิชำ
2231483 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับ
กำรท่องเทีย
่ ว ภำคต ้น 2556
ศึกษำกำรทำนำ กำรท่องเทีย
่ วเชิง
เกษตร พิพธิ ภัณฑ์ จ.นครปฐม
และทัศนศึกษำพิพธิ ภัณฑ์และย่ำน
ท่องเทีย
่ วอนุรักษ์ ในเขตกทม.
กิจกรรมทัศนศึกษำ จำกถนนสยำม
ถึงถนนฝรั่งเศส De la rue de
Siam à la rue de France (ตำม
รอยฝรั่งเศส ทีอ
่ ยุธยำและลพบุร)ี
โครงกำรวำรสำร L'Amateur (เพือ
่
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
2231374 ภำษำฝรั่งเศสด ้ำนกำร
หนังสือพิมพ์ และ 2231375 ภำษำ
ฝรั่งเศสด ้ำนกำรหนังสือพิมพ์ 2 ิ ไปทำวำรสำร 500
นำผลงำนนิสต
ฉบับ)
โครงกำรรำยงำนควำมก ้ำวหน ้ำ
วิทยำนิพนธ์ระดับมหำบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต

ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ
2555
(1 เม.ย. - 24 เม.ย. 2556)

ิ 45
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 12
ิ ป.ตรี 15
นิสต
อำจำรย์ 1
ิ ป.ตรี 25
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก2
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 4
มีศษ
ิ ป.ตรี 10
นิสต
อำจำรย์ 1

41

8-9 มิ.ย. 56 จ.อยุธยำ และ
ลพบุร ี

ิ 25
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคลำกร 2

35

ก.ค. - ส.ค. 56

ิ ป.ตรี 17
นิสต

17

7-ส.ค.-56

25

โครงกำรจุฬำวิชำกำร (ชมรม
ภำษำเยอรมัน)

14-18 พ.ย. 55

ิ ป.ตรี 4
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก 3
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 1
มีศษ
ประมำณ 300

138

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

139

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

140

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

141

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

142

ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

143

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

ศ. 19 ก.ค. 56 เวลำ 16.00
น. ห ้อง 707 อำคำรบรมรำช
กุมำรี
3 ส.ค. 56 จังหวัดนครปฐม

79

7

12

17

11

300

111
ลำดับ
144

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรกิจกรรมทำงวัฒนธรรม
ประกอบกำรศึกษำ

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
7-ม.ค.-56

145

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

โครงกำรค่ำยภำษำเยอรมัน

11-13 ม.ค. 56

146

ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน

13-มี.ค.-56

147

ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซีย

ประชำสัมพันธ์ข ้อมูลหลักสูตร
บัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ
ภำษำเยอรมัน ให ้ตัวแทนของ
มหำวิทยำลัยในเอเชียตะวันออก
เฉียใต ้
บรรยำยพิเศษ 2 เรือ
่ ง

148

ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซีย

149

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

150

151

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

152

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

153

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

154

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

155

156
157
158

ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน

ิ
โครงกำรพัฒนำวิชำกำรนิสต
สำขำวิชำภำษำรัสเซีย (เสริม
หลักสูตรรำยวิชำ 223632 ภำษำ
รัสเซียด ้ำนกำรท่องเทีย
่ ว)
ค่ำยภำษำสเปน
โครงกำรบรรยำยพิเศษ
"ควำมสัมพันธ์ไทย-อำร์เจนตินำ"
A Socio-cultural Perspective on
Thai-Argentina Relations
ิ ไทย โครงกำรแลกเปลีย
่ นนิสต
เวียดนำม ระหว่ำงจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัย
ฮำนอย น.ส. ปุณณภำ มิง่ มงคล
กิจ นำย อรรถพล กระจ่ำงจำย
Living Peru (ฉำยภำพยนตร์เปรู
และเลีย
้ งอำหำรพืน
้ เมืองเปรู)

ิ ไทย โครงกำรแลกเปลีย
่ นนิสต
เวียดนำม ระหว่ำงจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัย
ฮำนอย
First Meeting ชมรมภำษำสเปน
กิจกรรม Literature into film

12 ก.ค 56 เรือ
่ ง กำรทำ
ธุรกิจกับชำวรัสเซีย
19 ก.ค. 56 เรือ
่ ง
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย
่ ว
ไทยกับตลำดนักท่องเทีย
่ ว
รัสเซีย
10 ส.ค. 56 เยีย
่ มชมวัดพระ
ศรีรัตนศำสดำรำม เยีย
่ มชม
โบรำณสถำน พระรำชวังบำง
ปะอิน
วันที่ 4-6 ม.ค. 56 บ ้ำนไม ้
ชำยกลอง อ.อัมพวำ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 70
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก 1
ิ ป.ตรี 44
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อำจำรย์ 5
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
25

รวม
85

ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อำจำรย์ 1

23

ิ 10
นิสต
อำจำรย์ 2

12

ิ ป.ตรี 70
นิสต
อำจำรย์ 8

78

ิ ป.ตรี 30
วันที่ 15 ก.พ. 56 เวลำ 10-12 นิสต
น. ห ้อง 304 อำคำรมหำจักรีส ิ อำจำรย์ 7
รินธร
บุคคลภำยนอก 8

55

25

45

10 พ.ค. - 9 มิ.ย. 56 คณะ
อักษรศำสตร์

ิ ป.ตรี 2
นิสต

2

14 มิ.ย. 56 เวลำ18.0020.00 น. ณ ห ้องสรรพ
ศำสตร์สโมสร อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
15-22 มิ.ย. 56 ณ ห ้อง
401/18 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ
ธร
7 ก.ค. - 8 ส.ค. 56 คณะ
อักษรศำสตร์

ิ ป.ตรี 30
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 30
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม10
มีศษ

80

บุคคลภำยนอก 10

10

9 ก.ค. 56 เวลำ 16.0018.00 น. ห ้อง 304 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
1-8 ส.ค. 56 ห ้อง 304
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 50
นิสต

50

ิ /อำจำรย์/
นิสต
บุคลำกร/ศิษย์เก่ำ

500

เยีย
่ มชมเรือฝึ กรบของโคลอมเบีย
ARC Gloria

10 ส.ค. 56 เวลำ 8.00 น. /
ท่ำเรือกรุงเทพ

ดนตรีและระบำฟลำเมงโกของ
สเปน

19 ส.ค. 56 เวลำ 15.0017.00 น.

Literature in Spanish and
Portuguese: Experience and
Explore The Luso-Hispanic
World

31 ก.ค. - 8 ส.ค. 56 คณะ
อักษรศำสตร์

จำนวน 500 คน
ิ 8
นิสต
ศิษย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
ิ 40
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 50
ิ ป.ตรี 50
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคคลภำยนอก 70

10

100

140

112
ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
"น ้องพีจ
่ ับเข่ำคุยกันแบ่งปั น
ประสบกำรณ์"

161

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

สัมมนำเปิ ดตัวหนังสือ "Siamese
Pavilion at Turin Expo 1911"

162

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

โครงกำรเรียนรู ้วัฒนธรรมผ่ำน
เทศกำลจำกคริสต์มำสถึงปี ใหม่
สำกล
โครงกำรสัมมนำด ้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมอิตำเลียน ระหว่ำง
อำจำรย์และวิทยำกร แลกเปลีย
่ น
ควำมคิดเห็นด ้ำนกำรเรียนกำรสอน
วิชำกำร และวิจัย
กิจกรรมบรรยำยพิเศษโดย ศิลปิ น
ชำวอิตำเลียน Emanuele de
Reggi ในหัวข ้อ “Firenze e il
Rinascimento”
โครงกำรพัฒนำอำจำรย์: ปรับ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำและวรรณคดีอต
ิ ำเลียน
(เสวนำแลกเปลีย
่ นควำมเห็น)
กิจกรรมบรรยำยพิเศษในหัวข ้อ
เรือ
่ ง “ศิลปอิตำเลียนยุคกลำง”

ลำดับ
159
160

163

โครงกำรสัปดำห์ภำษำอิตำเลียน
สำกล

164

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

165

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

166

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

167

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

โครงกำรสำขำวิชำภำษำอิตำเลียน
ิ ในสังกัด
พบศิษย์เก่ำและนิสต

168

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

กิจกรรมบรรยำยพิเศษในหัวข ้อ
เรือ
่ ง “I mosaic di Ravenna”

169

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

โครงกำรเสริมทักษะภำษำและ
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์

170

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

กิจกรรมบรรยำยพิเศษในหัวข ้อ
เรือ
่ ง “La retorica”

171

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

งำนเปิ ดเทศกำลภำพยนตร์อต
ิ ำ
เลียน MovieMov: Italian Film
Festival 2013

172

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

173

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

กิจกรรมบรรยำยพิเศษ ในหัวข ้อ
Primo Levi and the idea of
human dignity: a tentative
interpretation of his message
from a Buddhist perspective
กิจกรรมกำรอบรมมำรยำทบนโต๊ะ
ิ
อำหำรของโครงกำรพัฒนำนิสต

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ 50
นิสต

รวม
50

ิ ป.ตรี 20
นิสต
อำจำรย์ 15
บุคคลภำยนอก 30
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ

67

109

้ 9 อำคำรมหำ
7 ม.ค. 56 ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร เวลำ 16.0019.00 น.
ม.ค.-มี.ค. 56 (2 ครัง้ )
กรุงเทพฯ และ เพชรบุร ี

ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคลำกร 3
บุคคลภำยนอก 20
ศิษย์เก่ำ 5
ิ 50
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคคลภำยนอก 1
อำจำรย์ 4
บุคคลภำยนอก 1

1-มี.ค.-56

ิ 11
นิสต

11

มิ.ย.-ส.ค.56

อำจำรย์ 8

8

พฤ. 20 มิ.ย. 56
เวลำ 13.00-16.00
ณ ห ้อง 501/17 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
จ. 1 ก.ค. 56 เวลำ 15.0018.00
ห ้อง 304 อำคำรมหำจักรีส ิ
รินธร
พฤ. 4 ก.ค. 56
เวลำ 13.00-16.00
ณ ห ้อง 501/17 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
อ. 9 ก.ค. 56 เวลำ 14.3016.30
ห ้อง 601/19 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
อ. 9 ก.ค. 56
เวลำ 9.00-12.00
ณ ห ้อง 601/19 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
พ. 24 ก.ค. 56
เวลำ 16.00-20.30/SF
World Cinema
Central World, 7th floor
พฤ. 1 ส.ค. 56
เวลำ 14.00-16.00
ณ ห ้อง 707 อำคำรบรมรำช
กุมำรี

ิ 15
นิสต

15

ิ 30
นิสต
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 5
มีศษ

35

ิ 12
นิสต

12

ิ 16
นิสต

16

ิ 6
นิสต

6

อำ. 4 ส.ค. 56
เวลำ 11.00-14.00 ณ
โรงแรมตะวันนำ กรุงเทพฯ

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
3 ก.ย. 56 เวลำ 16.0018.00 น. ห ้อง 304 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 29 พ.ย. 55 เวลำ
15.00-20.00 น. ห ้องประชุม
301-302 และห ้อง 501/25
ศ. 30 พ.ย. 55 เวลำ 17.0020.00 น. ห ้อง 501/29
พฤ. 29 พ.ย. 55
ณ อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
ห ้อง 301-302

55

5

ิ 12
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 150

169

ิ 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก20

45

ิ 25
นิสต

25

113
ลำดับ
174

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
กิจกรรมในโครงกำรบรรยำยพิเศษ
เรือ
่ ง "เตรียมเสบียงเดินทำงไกลสู่
ถนนคนทำงำน"

175

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

กิจกรรมในโครงกำรสำขำวิชำ
ภำษำอิตำเลียนพบศิษย์เก่ำและ
ิ ในสังกัด
นิสต

176

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

กิจกรรมบรรยำยพิเศษในหัวข ้อ
เรือ
่ ง Umanesimo a Firenze

177

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน
ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

กิจกรรมในโครงกำรบรรยำยพิเศษ

179

ภำษำ
ตะวันตก/
อิตำเลียน

กิจกรรมบรรยำยพิเศษในหัวข ้อ
เรือ
่ ง “เครือ
่ งดนตรีตะวันตก : จุด
่ และทีม
กำเนิด ชือ
่ ำ”

180

ภำษำ
ตะวันออก
ภำษำ
ตะวันออก/จีน

โครงกำรสัมมนำภำควิชำภำษำ
ตะวันออก
ร่วมกับขงจือ
่ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรม"งำนวัน
ไหว ้พระจันทร์"
ร่วมกับขงจือ
่ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยจัดงำนต ้อนรับคณะ
เยำวชนจำกประเทศจีน
ร่วมกับขงจือ
่ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยจัดกำรประกวดสุนทร
พจน์ภำษำจีนสิรน
ิ ธร ครัง้ ที่ 4
ชิง ้วยพระรำชทำนสมเด็นพระเทพฯ
หัวข ้อ"สมเด็จพระบรมรำชินน
ี ำ กับ
ธรรมชำติป่ำรักษ์ น้ ำ"
ร่วมกับขงจือ
่ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยจัดกำรประกวดร ้อง
เพลงจีน ครัง้ ที่ 1
ค่ำยภำษำจีน 2013 "เยือนเมือง
เหนือถิน
่ ไทย เพิม
่ พูนประสบกำรณ์
แปลกใหม่เข ้ำใจควำมต่ำงทำง
วัฒนธรรม" รำยวิชำ 2222461
ภำษำจีนด ้ำนกำรท่องเทีย
่ ว
บรรยำยพิเศษ เรือ
่ ง" China's
Pasts" โดย Professor
Endymion Wilkinson
บรรยำยพิเศษ เรือ
่ ง China's
Futures

178

181
182

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

183

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

184

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

185

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

186

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

187

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

188

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

189

ภำษำ
ตะวันออก/จีน

190

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

กิจกรรมในโครงกำรสำขำวิชำ
ภำษำอิตำเลียนพบศิษย์เก่ำและ
ิ ในสังกัด
นิสต

กิจกรรมงำน"วันตรุษจีน" จัด
ร่วมกับสำบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
งำนฉลอง 40 ปี กำรก่อตัง้
สำขำวิชำภำษำจีน และงำนคืนสู ้
เหย ้ำสำขำวิชำภำษำจีน
่
ออกกำลังแบบเต ้ำซิน

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
พฤ. 8 ส.ค. 56
เวลำ 15.00-16.00
ณ ห ้อง 303 อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
พฤ. 8 ส.ค. 56
เวลำ 16.00-18.00
ณ ห ้อง 303 อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
พฤ. 8 ส.ค. 56
เวลำ 13.00-16.00
ณ ห ้อง 501/17 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ 35
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 10

รวม
50

ิ 35
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 10

50

ิ 13
นิสต

13

พฤ. 15 ส.ค. 56 เวลำ
14.00-17.00 น. ณ ห ้อง
303 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
ศ. 23 ส.ค. 56
เวลำ 16.00-18.00
ณ ห ้อง 401/18 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
อ. 27 ส.ค. 56
เวลำ 14.00-17.00
ณ ห ้อง 601/10 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
25 เม.ย.56 ณ Imperial
Queens Park
24 พ.ย. 55 เวลำ 12.0013.00 น. อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
13 ธ.ค.55 เวลำ 13.00้ 9
16.00 น. หอประชุมชัน
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
20 ธ.ค.55 เวลำ 08.00้ 9
16.00 น. หอประชุมชัน
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 35
นิสต
อำจำรย์ 5

40

ิ 40
นิสต
อำจำรย์ 5
ศิษย์เก่ำเข ้ำร่วม 4

49

ิ 5
นิสต

5

อำจำรย์ 23
บุคลำกร 4
ิ ป.ตรี 68
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต

27

ิ ป.ตรี 280
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อำจำรย์ 15
ิ ป.ตรี 150
นิสต
อำจำรย์ 30
ิ ป.โท 40
นิสต

325

28 ธ.ค.55 เวลำ 08.0016.00 น. อำคำรมหำ
วชิรำวุธ
13-17 ม.ค. 56 จ.เชียงรำย

ิ ป.ตรี 180
นิสต
ิ ป.โท 45
นิสต
อำจำรย์ 15
ิ ป.ตรี 22
นิสต
อำจำรย์ 1

240

พฤ 24 ม.ค. 56 เวลำ
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
404 อำคำรบรมรำชกุมำรี
พฤ. 31 ม.ค. 56 เวลำ
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
404 อำคำรบรมรำชกุมำรี
6 ก.พ. 56 เวลำ 12.0013.00 น. อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
26 ก.ค. 56 เวลำ 17.3021.30 น. ณ อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
ทุกวันอังคำรและพฤหัสบดี
เวลำ 12.00-13.00 น. ณ
ห ้อง 401/11 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ 60
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคคลภำยนอก 15
ิ 60
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคคลภำยนอก 15
ิ ป.ตรี 70
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคลำกร 10
อำจำรย์ 10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
223
ิ อำจำรย์
นิสต
เจ ้ำหน ้ำที่ 10

83

88

220

23

83

100

233

10

114
่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรบรรยำยพิเศษ ภำควิชำ
ภำษำตะวันออก สำขำวิชำ
ภำษำญีป
่ น
ุ่ โดย Prof.Asako
่ วชำญด ้ำน
Hayashi ผู ้เชีย
วัฒนธรรมและวรรณคดีญป
ี่ น
ุ่
โครงกำรฝึ กเขียนพูก
่ ันญีป
่ น
ุ่

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
22 ม.ค. 56 เวลำ 9.0012.00 น. ห ้อง 612 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 23
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก 1

รวม
28

จ. 4 ก.พ. 56 ห ้อง 409
อำคำรบรมรำชกุมำรี

30

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงกำรบรรยำยพิเศษ
"กำรละเล่นคำรุตะ"

4 ก.พ.56 เวลำ 13.0016.00 น. ห ้อง 704 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.ตรี 28
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1
บุคคลภำยนอก 1
ิ ป.ตรี 43
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 1

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงกำรฝึ กพูดภำษำญีป
่ นกั
ุ่ บคน
ญีป
่ น
ุ่

11 ก.พ. 56 เวลำ 10.0012.00 น. ห ้อง 608 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
27-28 ก.พ.56 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 36
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคคลภำยนอก 5
ิ ป.โท 8
นิสต
อำจำรย์ 2

42

14 ก.พ.56 เวลำ 10.0012.00 น. ณ ห ้อง 403
อำคำรบรมรำชกุมำรี
ส. 9 มี.ค. 56 ห ้อง 301-302
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

49

198

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่
ออกกำลังแบบเต ้ำซิน

ิ ป.ตรี 43
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 4
ิ ป.ตรี 75
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
ิ อำจำรย์
นิสต
เจ ้ำหน ้ำที่ 11

199

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

บรรยำยพิเศษ Prof.Katayama
Takahiro

15

200

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

สัมมนำร่วมกับมหำวิทยำลัยโอ
ซำก ้ำ และwork shop นอก
สถำนทีก
่ ับมหำวิทยำลัยโอซำก ้ำ

ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อำจำรย์ 3
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 3
มีศษ
ิ ป.โท 17
นิสต

201

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงกำรบรรยำยพิเศษ
Prof.Akimoto Mihara

37

202

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

31 ก.ค. 56 ห ้อง 702
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

203

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

สำขำวิชำภำษำญีป
่ นร่
ุ่ วมกับ
สถำบันวิจัยกำรสอนภำษำญีป
่ น
ุ่
มหำวิทยำลัยวำเซดะ ประเทศ
ญีป
่ นจั
ุ่ ดทดลองกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกลผ่ำนสไกป์ โดย
ศำสตรำจำรย์ ดร.มิยะซะกิ
ซะโตะฌิ เป็ นผู ้บรรยำยในหัวข ้อ
“กำรรับรู ้ภำษำญีป
่ นของนั
ุ่
กซูโม่
ชำวต่ำงชำติ”
โครงกำรบรรยำยพิเศษ Prof.
Hidaka Yoshiki

ิ ป.โท 7
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 19
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 4
มีศษ
ิ และอำจำรย์เข ้ำ
นิสต
ฟั งรวม 12 คน

22

204

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

งำนมุฑต
ิ ำจิต รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศำล

6 ก.ย. 56 ห ้อง 707 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 8
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 3
มีศษ
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 9
มีศษ

ลำดับ
191

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

192

ภำษำ
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

193

194
195
196
197

โครงกำรเสริมศักยภำพกำรผลิต
ผลงำนทำงวิชำกำร
โครงกำรเสริมศักยภำพกำรผลิต
ผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์
ิ วิชำเอก
โครงกำรนิเทศนิสต
ภำษำญีป
่ น
ุ่

ทุกวันอังคำรและพฤหัสบดี
เวลำ 12.00-13.00 น. ณ
ห ้อง 401/11 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
22 ส.ค. 56 ห ้อง 401
อำคำรบรมรำชกุมำรี
27-28-29 ส.ค. 56 ห ้อง
301-302 MCS และโรงแรม
วรบุระ รีสอร์ทแอนด์สปำ
หัวหิน จ.ประจวบคิรข
ี ันธ์
17 ส.ค. 56 ห ้อง 401/5
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

พ. 21 ส.ค. 56 ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี

46

10

80

11

17

12

30

115
ลำดับ
205

ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
เสวนำภำรตวิทยำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2555

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
3 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 ธ.ค.55
ครัง้ ที่ 2 ม.ค. 56
ครัง้ ที่ 3 ก.พ. 56

206

ภำษำ
ตะวันออก/
บำลี
ภำษำ
ตะวันออก/
เวียดนำม
ภำษำไทย

บรรยำย "บำลีสันสกฤตพิจำรณ์"
(ร่วมกับชมรมบำลี - สันสกฤต)

22 เม.ย. 56 ณ ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี

0

โครงกำรแลกเปลีย
่ นภำษำและ
วัฒนธรรมกับชำวเวียดนำม

16 ก.ค. 56 ณ ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี

ิ ป.ตรี 55
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 2
้ ลอย
ิ 50
23 พ.ย.55 ห ้องโถงชัน
นิสต
อำคำรมหำจุฬำฯ เวลำ
อำจำรย์ 10
16.30-17.30 น.
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
20
ิ ป.ตรี 5
พฤ. 15 ส.ค. 56 เวลำ
นิสต
ิ ป.โท 35
14.00-16.00 น. ณ ห ้อง
นิสต
ิ ป.เอก20
304 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคคลภำยนอก 16
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
ิ ป.ตรี 60
18 ก.พ. 56 ห ้อง 707
นิสต
อำคำรบรมรำชกุมำรี
อำจำรย์ 10
ิ ป.ตรี
ครัง้ ที่ 1 / 24 มิ.ย. 56
นิสต
10
ิ ป.โท
ครัง้ ที่ 2 / 15 ก.ค. 56
นิสต
25
ิ ป.เอก 20
ครัง้ ที่ 3 / 20 ส.ค. 56
นิสต
ณ ห ้อง 105 อำคำรมหำจุฬำฯ อำจำรย์
5
บุคคลภำยนอก 10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
10
ิ ป.ตรี 9
มิ.ย.-ส.ค.56
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 2
ิ ป.ตรี
ตลอดปี งบ 56 มี 7 โครงกำร นิสต
25
ิ ป.โท
(6 กิจกรรม + โครงกำร
นิสต
15
่ ประชำสัมพันธ์ 1
จัดทำสือ
อำจำรย์
10
โครงกำร)
บุคคลภำยนอก 60
ิ ป.ตรี
5-7 มิ.ย. 56
นิสต
55
ิ ป.โท
นิสต
8
อำจำรย์
10

60

207
208

โครงกำรถวำยสักกำระ ร.6

209

ภำษำไทย

โครงกำรมณีปัญญำ

210

ภำษำไทย

211

ภำษำไทย

สรรพ์วท
ิ ยำ ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ
2555
โครงกำรปำฐกถำ ชุด "สืบสำน
วิทยำพฤฒำจำรย์"

212

ภำษำไทย

โครงกำรจัดทำหนังสือรวมผลงำน
ิ
ของนิสต

213

ภำษำไทย

โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนิน
่ วำมเป็ นเลิศด ้ำนภำษำ
โครงกำรสูค
และวรรณคดีไทย

214

ภำษำไทย

215

ภำษำไทย

โครงกำร Survival Thai for
Exchange Students ให ้แก่
นักศึกษำจำกประเทศอำเซียนที่
ได ้รับทุนกำรศึกษำให ้มำเรียนทึ่
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
โครงกำรไหว ้ครู ประจำปี กำรศึกษำ
2556

216

ภำษำไทย

217

ภำษำไทย

218

ภำษำไทย

โครงกำรสัมมนำหลักสูตรระดับ
มหำบัณฑิต
โครงกำรสัมมนำหลักสูตรระดับ
ดุษฎีบัณฑิต
โครงกำรจัดประชุมระดับชำติเพือ
่
ิ
เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของนิสต
ระดับปริญญำบัณฑิต "วิชญมำลำ
ภำษำและวรรณคดีไทย"

20 มิ.ย. 56 ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีฯ
18 ก.ค. 56 ณ ห ้อง 815
อำคำรมหำจักรีฯ
29 ก.ค. 56 ณ ห ้อง 708
อำคำรบรมฯ
1 ส.ค. 56 ณ ห ้อง 301-302
อำคำรมหำจักรีฯ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 53
นิสต
ิ ป.โท 19
นิสต
อำจำรย์ 13
บุคลำกร 1
บุคคลภำยนอก 10

รวม
96

100

86

70
80

25

110

73

ิ ป.ตรี
นิสต
38
ิ ป.โท
นิสต
24
ิ ป.เอก
นิสต
15
อำจำรย์
15
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 8
มีศษ
อำจำรย์
16

100

อำจำรย์

14

14

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
ิ ป.เอก 14
นิสต
อำจำรย์
11
บุคคลภำยนอก 28
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 5
มีศษ

16

109

116
ลำดับ
219

ภำควิชำ
ภำษำไทย

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ-ภำษำไทย

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
3 และ 10 ส.ค. 56 ณ ห ้อง
601/17 อำคำรมหำจักรีฯ

220

ภำษำไทย

ิ ภำควิชำ
โครงกำรปฐมนิเทศนิสต
ภำษำไทย

5 ส.ค. 56 ณ ห ้อง 301-302
อำคำรมหำจักร๊ฯ

221

ภำษำไทย

222

ภำษำไทย

6 และ 20 ส.ค. 56 ณ ห ้อง
601/19 อำคำรมหำจักรีฯ
8 ส.ค. 56 ณ ห ้อง 708
อำคำรบรมฯ

223

ภำษำไทย

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเขียน ภำษำไทย
โครงกำรสนทนำวิชำกำรเพือ
่ น
บัณฑิตศึกษำภำคต ้น ปี กำรศึกษำ
2556
โครงกำรถวำยเทียนพรรษำ

17 ก.ค. 56 14.00-18.00
น. ณ วัดพระเชตุพนฯ

224

ภำษำไทย

บรรยำยวิชำกำร ข ้อสงสัยในกำรใช ้
ภำษำไทย

20 ส.ค. 56 เวลำ 9.0012.00 น. ณ ห ้อง 105
อำคำรมหำจุฬำฯ

225

ภำษำไทย

โครงกำรสักกำระพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล ้ำเจ ้ำอยูห
่ ัว

้
20 ก.ย. 56 ณ ห ้องโถงชัน
ล่ำง อำคำรมหำจุฬำฯ

226

ภำษำศำสตร์

227

ภำษำศำสตร์

3 ต.ค. 55 เวลำ 8.45 –
15:30 น. ห ้อง 707 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
21-23 พ.ย.55

228

ภำษำศำสตร์

229

ภำษำศำสตร์

230

ภำษำศำสตร์

สัมมนำวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก
ภำควิชำภำษำศำสตร์ ภำคต ้น ปี
กำรศึกษำ 2555
Prof.Makoto Minegishi Tokyo
university of Foreign
Studies(TUFS) เยีย
่ มเยียน เข ้ำ
ิ ภำควิชำฯ
เวิคชอปกับนิสต
ิ บัณฑิตศึกษำออก
โครงกำรพำนิสต
ฝึ กวิจัยภำคสนำมทำงภำษำศำสตร์
จ.อุทัยธำนี
โครงกำรฝึ กวิจัยภำคสนำมทำง
ภำษำศำสตร์ (รำยวิชำ 2209641
Ling Field Method)
ิ ใหม่เอก-โท 2556
ปฐมนิเทศนิสต

231

ภำษำอังกฤษ

232

ภำษำอังกฤษ

5-11 พ.ย. 55 ณ อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร และไปทัศน
ศึกษำทีว่ ัดพระเชตุพน
วิมลมังคลำรำม วัดอรุณฯ
และพระทีน
่ ั่งอนันตสมำคม
8 พ.ย. 55 เวลำ 13.0015.00 น. ณ ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี

233

ภำษำอังกฤษ

จัดกิจกรรมต ้อนรับกลุม
่ นักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัย
ต่ำงๆ ในประเทศอินโดนีเซียใน
ฐำนะตัวแทนจำก ASEAN Youth
Friendship Network (AYFN)
กำรอ่ำนและเสวนำกับนักเขียน
อังกฤษ Qaisra Shahraz ผู ้เขียน
นิยำยดังเรือ
่ ง The Holy Woman
และ Typhoon
จัดกำรแสดงทำงวัฒนธรรมของ
ประเทศอินโดนีเซีย

234

ภำษำอังกฤษ

ิ ระดับ
โครงกำรให ้นิสต
บัณฑิตศึกษำเสนอบทควำม
วิชำกำร

25 ม.ค.56 ห ้อง 707 อำคำร
บรมฯ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี
นิสต
20
ิ ป.โท
นิสต
10
อำจำรย์
2
บุคลำกร
2
ิ ป.ตรี
นิสต
32
ิ ป.โท
นิสต
23
ิ ป.เอก
นิสต
14
อำจำรย์
11
ิ ป.ตรี
นิสต
30
ิ ป.โท
นิสต
5
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อำจำรย์
5
ิ ป.ตรี
นิสต
23
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อำจำรย์
10
บุคลำกร
2
ิ ป.โท
นิสต
20
ิ ป.เอก 8
นิสต
อำจำรย์
7
บุคคลภำยนอก 15
ิ ป.ตรี
นิสต
40
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อำจำรย์
15
บุคคลภำยนอก 5
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม
มีศษ
10
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 28
นิสต
อำจำรย์ 5
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก 7
นิสต
อำจำรย์ 3

รวม
34

70

35
45

50

50

100

40

12

22-31 มี.ค. 56 จังหวัด
อุทัยธำนี

ิ 4
นิสต
อำจำรย์ 1

5

22-23 มี.ค. 56 บ ้ำนทันตุ ้ม
(บ ้ำนกลุม
่ ชำติพันธุข
์ มุ) ต.
บ ้ำนไร่ อ.บ ้ำนไร่ จ.อุท ้ยธำนี
14 พ.ค. 56 เวลำ 9.0012.00 น.ห ้อง 707

ิ ป.โท 4
นิสต
อำจำรย์ 1

5

ิ ป.โท 17
นิสต
ิ ป.เอก 12
นิสต
อำจำรย์ 5
ิ อินโด 24
นิสต
ิ ไทย 12
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 4

34

ิ 7
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 1

15

ิ อินโด 24
นิสต
ิ ไทย 12
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 4
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 12
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 3
มีศษ

50

ศ. 9 พ.ย. 55

50

25

117
ลำดับ
235

ภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรเสวนำทำงวิชำกำรโดย
อำจำรย์ผู ้เขียนบทควำมลงใน
วำรสำร Thougts 2012

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
1 ก.พ.56 ห ้อง 708 อำคำร
บรมฯ

236

ภำษำอังกฤษ

ิ เอก
โครงกำรปั จฉิมนิเทศนิสต
ภำษำอังกฤษ

14 ก.พ.56 ห ้อง 302 อำคำร
บรมฯ

237

ภำษำอังกฤษ

28-มี.ค.-56

238

ภำษำอังกฤษ

239

ภำษำอังกฤษ

240

ภำษำอังกฤษ

โครงกำรสัมมนำภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ
ิ ระดับ
โครงกำรปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิตศึกษำ
โครงกำรสัมมนำหลักสูตร
มหำบัณฑิต
ิ เอก
โครงกำรปฐมนิเทศนิสต
ภำษำอังกฤษ

241

ภำษำอังกฤษ

242

ภำษำอังกฤษ

243

ภูมศ
ิ ำสตร์

244

ภูมศ
ิ ำสตร์

245

ภูมศ
ิ ำสตร์

246

ภูมศ
ิ ำสตร์

247

โครงกำรเสวนำอำจำรย์ในภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ
โครงกำรบรรยำย จรรยำบรรณใน
ิ เอก
กำรเขียนรำยงำนแก่นส
ิ ต
อังกฤษ
โครงกำรภำคสนำมวิชำระบบบ
กำยภำพในสถำพแวดล ้อม

8 พ.ค.56 ห ้อง 707 อำคำร
บรมฯ
9 พ.ค.56 ห ้อง 708 อำคำร
บรมฯ
2 ก.ค.56 เวลำ 13.3015.00 น.ห ้อง 302 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
2 ส.ค.56 ห ้อง 708 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
26 ก.ย.56 ห ้อง 302 อำคำร
บรมรำชกุมำรี
12-13 ม.ค.56

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.โท 8
นิสต
อำจำรย์ 12
บุคคลภำยนอก 2
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
ิ ป.ตรี 90
นิสต
อำจำรย์ 12
บุคลำกร 5
อำจำรย์ 21
บุคลำกร 5
ิ ป.โท 13
นิสต
อำจำรย์ 12
อำจำรย์ 12

รวม
24

107

26
25
12

ิ ป.ตรี 80
นิสต
อำจำรย์ 15
บุคคลภำยนอก 5
อำจำรย์ 20
บุคคลภำยนอก 5
ิ ป.ตรี 300
นิสต
อำจำรย์ 14
บุคคลภำยนอก 5
ิ ป.ตรี 56
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคลำกร 1
ิ 23
นิสต
อำจำรย์ 3

100

ิ 44
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคลำกร 1
ิ 18 คน อำจำรย์
นิสต
และเจ ้ำหน ้ำที่ 3 คน

47

11

25
319

59

26

โครงกำรภำคสนำมวิชำ 2205474
เทคนิคกำรออกปฎิบัตงิ ำน
ภำคสนำม
ิ ปริญญำ
โครงกำรปั จฉิมนิเทศนิสต
บัณฑิต

12-14 ม.ค.56

26-27 ม.ค. 56 ณ จังหวัด
จันทบุร ี

ภูมศ
ิ ำสตร์

ภำคสนำมวิชำ 2205334
ภูมศ
ิ ำสตร์กับกำรจัดกำรทรัพยำกร
กำรท่องเทีย
่ ว
สัมมนำภำควิชำภูมศ
ิ ำสตร์

248

ภูมศ
ิ ำสตร์

ทำบุญภำควิชำภูมศ
ิ ำสตร์

17-พ.ค.-56

249

ภูมศ
ิ ำสตร์

250

ภูมศ
ิ ำสตร์

17 ก.ค. 56 10.00-14.00
น. อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
10-12 ส.ค.56 จ.เกำะกง
ประเทศเขมร

251

ภูมศ
ิ ำสตร์

17-19 ส.ค.56 จ.
ประจวบคีรข
ี ันธ์

ิ ป.ตรี2
นิสต
อำจำรย์ 6

8

252

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ปริญญำ
โครงกำรปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิต
โครงกำรฝึ กงำนภำคสนำมสำหรับ
นักภูมศ
ิ ำสตร์ รำยวิชำ 2205341
ภูมศ
ิ ำสตร์ประเทศไทย
โครงกำรฝึ กงำนภำคสนำมสำหรับ
นักภูมศ
ิ ำสตร์ รำยวิชำ 2205251
กำรแปลควำมหมำยแผนทีแ
่ ละ
ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
โครงกำรทศนศึกษำหอภำพยนตร์
แห่งชำติ

อำจำรย์ 6
อำจำรย์พเิ ศษ 5
อำจำรย์ 6
อำจำรย์พเิ ศษ 5
ิ ป.ตรี 16
นิสต
อำจำรย์ 6
ิ ป.ตรี 73
นิสต
อำจำรย์ 5

ิ ป.โท 7
นิสต
อำจำรย์ 2

9

253

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงกำรทัศนศึกษำ
รำยวิชำวรรณคดีกับสิง่ แวดล ้อม
(รำยวิชำ 2210214 วรรณดคีกับ
สิง่ แวดล ้อม)

ิ ป.ตรี 48 คน
นิสต
อำจำรย์ 1 คน
ผู ้ช่วยสอน 1 คน

50

254

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงกำรจิตอำสำ: หนังสือเสียง
เพือ
่ คุณภำพชีวต
ิ

24 ม.ค. 56 ณ หอ
ภำพยนตร์แห่งชำติ จ.
นครปฐม
26 ม.ค. 56
ึ ษำธรรมชำติและ
ศูนย์ศก
ท่องเทีย
่ วเชิงนิเวศเจ็ดคตโป่ งก ้อนเส ้ำ
จังหวัดสระบุร ี
25 มี.ค.56-17 เม.ย. 56

35

255

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ชมรมวรรณคดีเปรียบเทียบ

ิ ป.โท 31
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 3
ิ ป.โท 20 คน
นิสต

256

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ค่ำยวรรณคดีเปรียบเทียบ

ิ ป.โท 23 คน
นิสต
อำจำรย์ 4 คน
รวม 27 คน

30

25 ม.ค. 56 เวลำ 13.0016.00 น.

17-พ.ค.-56

12 มิ.ย.56
ณ ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี
20-21 มิ.ย. 56
จ.ชลบุร ี

21

11
22
78

20

118
ลำดับ
257

ภำควิชำ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรควำมรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรม ครัง้ ที่
12

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
29 ก.ค. 56
ณ อำคำรบรมรำชกุมำรี
และจตุรัสจำมจุร ี

258

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงกำรสัมมนำระดับนำนำชำติ
"Exploring Literary Worlds:
Bodies, Border and Beyond"

11 มิ.ย. 56
ณ ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี

259

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงกำรสัมมนำวิทยำนิพนธ์

260

ศิลปกำรละคร

โครงกำร แหวกม่ำน ครัง้ ที่ 11
ภำคต ้น 2555 (วิชำ 2208248
Theatre Production)

11 มิ.ย. 56
ณ ห ้อง 930
อำคำรบรมรำชกุมำรี
8-9 ต.ค. 55

261

ศิลปกำรละคร

ละครเวทีรว่ มสมัยเรือ
่ ง "ลังกำสิบ
โห"กำกับกำรแสดงโดย รศ.พร
รัตน์ ดำรุง (แสดง 6 รอบ)

13-22 ต.ค. 55 เวลำ 19.00
น. ณ จ.พะเยำ และ จ.
ลำปำง

262

ศิลปกำรละคร

18 ต.ค. 55 เวลำ 19.30 น.
ิ ปกำรละครสดใสฯ
ณ ศูนย์ศล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

263

ศิลปกำรละคร

่ ผสม
กำรบรรยำย และกำรแสดงสือ
ชุด “LDN Redux” โดยคณะ “The
Light Surgeons” จำกสหรำช
อำณำจักร
หนังใหญ่รว่ มสมัยตอน "ยกรบ" ที่
Esplanade ประเทศสิงคโปร์

264

ศิลปกำรละคร

กำรอ่ำนบทละครเรือ
่ ง "รำพณำสูร"
ในเทศกำลจุฬำฯวิชำกำร 55

265

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงหนังใหญ่ร่วมสมัยตอน
"ยกรบ"ในงำน Burapha's Music
& Performing Arts Festival
2012

28-30 พ.ย. 55 ณ ม.บูรพำ
จ.ชลบุร ี

266

ศิลปกำรละคร

จัดกำรแสดง "LOL: Lots of
Love"

29-30 พ.ย. 55 เวลำ 19.30
น. 1 ธ.ค. 55 เวลำ 14.00
ิ ปกำรละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใสฯ อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร

267

ศิลปกำรละคร

กำรอ่ำนบทละครเรรือ
่ ง "นำงร ้ำย
ในลงกำ"

ิ ปกำร
19 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

268

ศิลปกำรละคร

กำรอ่ำนบทละครเรรือ
่ ง
"รำพณำสูร"

ิ ปกำร
19 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

269

ศิลปกำรละคร

กำรแสดง Tragedy of Ravana
โดยวิทยำลัยนำฏศิลป์ อ่ำงทอง

ิ ปกำร
19 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

270

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงหนังใหญ่ร่วมสมัยวัดบ ้ำน
ดอน “ยกรบ”

ิ ป
19-20 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

19-21 ต.ค 55 ณ da:ns
festival, Esplanade
ประเทศสิงคโปร์
ิ ป
14-17 พ.ย. 55 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.โท 10 คน
นิสต
อำจำรย์ 2 คน
บุคลำกร 3 คน
รวม 15 คน
ิ
นิสต
คณำจำรย์
ศิษย์เก่ำ
บุคคลภำยนอก
รวม 117 คน
ิ ป.โท
นิสต
อำจำรย์
รวม 30 คน
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 115
บุคคลภำยนอก
1200

รวม
15

117

30

200

1200

ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก 38
บุคคลภำยนอก 300

200

ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก5
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก175
ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 6
บุคคลภำยนอก100
ิ ป.ตรี 275
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 20
บุคคลภำยนอก 121
ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 49
ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 49
ิ ป.ตรี 35
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
บุคลำกร 15
บุคคลภำยนอก 90
ิ ป.ตรี 52
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 120

356

300

326

480

150

150

150

192

119
ลำดับ
271

ภำควิชำ
ศิลปกำรละคร

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
กำรแสดงละครร่วมสมัย “ลังกำสิบ
โห”

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
ิ ป
19-20 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

272

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ไทยร่วมสมัย
“ตำมไก่”

ิ ป
19-20 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

273

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Muet” โดย จิตติ ชมพี และ คณะ
ละคร 18 มงกุฏ

ิ ป
21-22 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

274

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Rooted in Silat” โดย ASWARA
Dance Company

ิ ป
21-22 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

275

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงเดีย
่ ว “Dancing with
the Ghost of My Child”โดย
Noor Effendy Ibrahim

ิ ป
21-22 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

276

ศิลปกำรละคร

กำรแสดง “หงส์ทอง” โดย ศูนย์
วัฒนธรรมพระประแดง

ิ ปกำร
23 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

277

ศิลปกำรละคร

กำรแสดง “ระบำกิงกะหล่ำ” โดย
มูลนิธพ
ิ ระธรรมแสง

ิ ปกำร
23 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

278

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงโนรำ “ตอนคล ้องหงส์”
โดย อำจำรย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
และคณะโนรำธรรมนิต

ิ ปกำร
23 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

279

ศิลปกำรละคร

ิ ป
24-25 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

280

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย “Bach
Cello Suites and Ferocious
Compassion”โดย Fred
Frumberg, Amrita Performing
Arts และ Peter Chin
กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Fauwn Leb/Identity ”โดย แวว
ดำว ศิรส
ิ ข
ุ ร่วมด ้วย รณรงค์ คำผำ

281

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงร่วมสมัย “Q&A” โดย
Daniel K

ิ ป
24-25 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

282

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงละครตุก
๊ ตำ “Sinxai”
โดย Phannaly Thepphavongsa
และ Champa Lao Theatre

ิ ป
26-27 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป
24-25 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 52
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก120
ิ ป.ตรี 52
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก120
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 14
นิสต
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 100
ิ ป.ตรี 75
นิสต
ิ ป.โท 14
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก110
ิ ป.ตรี 75
นิสต
ิ ป.โท 14
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก110
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 137
ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคลำกร 3
บุคคลภำยนอก200
ิ ป.ตรี 60
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคลำกร 3
บุคคลภำยนอก200
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 178
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 1
บุคคลภำยนอก178
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก178
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 215

รวม
192

192

149

210

210

212

270

270

313

304

313

349

120
ลำดับ
283

ภำควิชำ
ศิลปกำรละคร

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
กำรแสดงละครร่วมสมัย “กลับมำ
เถิดวันทอง” โดย ประดิษฐ
ประสำททอง และคณะละครคอนัต
ตำ

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
ิ ป
26-27 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

284

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Dancing Girl“ โดย Sujata Goel

ิ ป
26-27 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

285

ศิลปกำรละคร

นำฏศิลป์ ร่วมสมัย “Fire Fire Fire”
โดย Eko Supriyanto, Sophiline
Cheam Shapiro และพิเชษฐ
่
กลั่นชืน

ิ ปกำร
28 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

286

ศิลปกำรละคร

โครงกำรจัดฉำยภำพยนตร์
นำนำชำติ ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ
2555

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก215
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 215
ิ ป.ตรี 82
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 130

รวม
349

28, 30, ม.ค., 1, 4, 6, 8,
11, 13 ละ 15 ก.พ. 56 ณ
้ 9
ห ้องอเนกประสงค์ ชัน
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 175
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 267

450

เทศกำลละคร "กอนจบ 2556"
เรือ
่ ง "สูญ" กำกับกำรแสดงโดย
น.ส.พรชนก พรหมโลก และเรือ
่ ง
"นอนไม่หลับ" แสดงโดยนำยพิช
เญศ ใจทหำร
เรือ
่ ง "บ ้ำนบึม
้ " กำกับและเรียบ
เรียงบทโดย น.ส.พรรณนิภำ ถิระ
พงศ์

ิ ป
1-3 ก.พ. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 80

107

ิ ป
8-10 ก.พ. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 135
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 350
ิ ป.ตรี 49
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
บุคคลภำยนอก 150
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก26
ิ ป.ตรี 163
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 2
บุคคลภำยนอก 275
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 225

503

28 ม.ค."Pieta" (เกำหลี)
30 ม.ค. "Boy" (นิวซีแลนด์)
1 ก.พ. "Breathing" (ออสเตรีย)
4 ก.พ. "Beasts of the Southern
Wild" (อเมริกำ)
6 ก.พ. "The Imposter" (อังกฤษ)
8 ก.พ. "36" (ไทย)
11 "Guilty of Romance" (ญีป
่ น)
ุ่
13 ก.พ. "Circumstance" (อิหร่ำน)
15 ก.พ. "A Royal Affair"(
เดนมำร์ก)

287

ศิลปกำรละคร

288

ศิลปกำรละคร

289

ศิลปกำรละคร

เรือ
่ ง "สยองเมืองยิม
้ : เมียเป็ นยิว
และ เด็กสำยลับ" กำกับกำรแสดง
โดย น.ส.ปั ทฐมิกำ ปิ่ นเงิน

ิ ป
15-17 ก.พ. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

290

ศิลปกำรละคร

เทศกำลศิลปะนำนำชำติ กำร
บรรยำย อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร และ
กำรแสดง 3 ชุด กำรฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ำร โดยคณะ Condors
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ศุกร์ 1 มี.ค. 56 เวลำ 13-16
น. ณ ห ้องโถงพืน
้ พรม ศูนย์
ศิลปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

291

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงเรือ
่ ง "Grandslam"
โดยคณะ Condors ประเทศญีป
่ น
ุ่

ิ ป
2-3 มี.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

292

ศิลปกำรละคร

เทศกำลงำน "แหวกม่ำน ครัง้ ที่
12"ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ 2555

11-12 มี.ค. 56 ณ ศูนย์
ศิลปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

349

240

210

75

465

350

121
ลำดับ
293

ภำควิชำ
ศิลปกำรละคร

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
กำรแสดง ชุด "LIEBER ADZIO"
โดย จิตติ ชมพี คณะ 18
Monkeys Dance Theatre

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
ิ ป
16-17 มี.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

294

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงชุด "Dancing To The
End" โดยศิลปิ นคณะ Total
Brutal จำกประเทศเยอรมนี

23-24 มี.ค. 56 ณ ศูนย์
ศิลปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

295

ศิลปกำรละคร

23 มี.ค. 56 ณ แยกแพร่ง
นรำ เขตพระนคร

296

ศิลปกำรละคร

นำละครเร่สำหรับเยำวชนไป
ร่วมงำน "สำมแพร่ง" โดยกำรแสด
ละครงชุด "คิดแจ่ม: โลกของหนู
แหวน และแมวพันพัว"จัดโดย
สำนักงำนศิลปร่วมสมัยสำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม
กำรแสดงในเทศกำลวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส-ไทย จัดกำรแสดงร่วมสมัย
“érection” โดยคณะ Dernière
Minute (ประเทศฝรั่งเศส)

297

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงละครเรือ
่ ง "อิสตรี
เอเซีย"(Women of Asia)

ิ ป
14-25 ส.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

298

ศิลปกำรละคร

โครงกำรจัดฉำยภำพยนตร์
นำนำชำติ ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ
2556 (16 ส.ค. - 6 ก.ย. 56)

16, 19, 21, 23, 26,28
ส.ค., 2, 4 และ 6 ก.ย. 56
(9 เรือ
่ ง เฉพำะวันจันทร์ พุธ
และศุกร์) ณ ห ้อง
้ 9 อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน
มหำจักรีสริ น
ิ ธร และห ้อง
503 อำคำรบรมรำชกุมำรี

โครงกำรละครสัญจร ประจำภำค
ต ้น 2556 นำละครเรือ
่ ง "นำงร ้ำย
ในลงกำ" ไปจัดแสดงในงำน
Vietnam-Asia Pacific BUREAU
Theatre Schools FESTIVAL HO
CHI MINH CITY - VIETNAM
2013
กำรแสดงเดีย
่ ว "นอนไม่หลับ"
โดย นิกร แซ่ตงั ้

5-11 ก.ย. 56 ณ เมืองโฮจิ
ิ ี้ ประเทศเวียดนำม
มินห์ซต

ิ ป.ตรี 88
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
บุคคลภำยนอก 200

300

ิ ป
6-7 ก.ย. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

315

บรรยำยทำงวิชำกำร เรือ
่ ง
จรรยำบรรณและควำมก ้ำวหน ้ำใน
วิชำชีพกำรแปล โดย คุณณั ชชำอร
ชูเชิดศักดิ์
ิ
โครงกำรสัมมนำคณำจำรย์ นิสต
และศิษย์เก่ำสำยกำรล่ำม

8 ธ.ค. 55 ณ ห ้อง 304
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 12
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 168
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 10
มีศษ
ิ 26
นิสต
บุคคลภำยนอก 3
ิ 5
นิสต
อำจำรย์ 14
บุคลำกร 4
บุคคลภำยนอก 1
ศิษย์เก่ำ 13
รวม จำนวน 37 คน

37

16 ส.ค. "Blancanieves" (สเปน)
19 ส.ค."Rust and Bone" (ฝรั่งเศส)
21 ส.ค."For Love's Sake" (ญีป
่ น)
ุ่
23 ส.ค."Laurence Anyways"
(แคนำดำ)
26 ส.ค."Beyond the Hills" (โรมำเนีย)
28 ส.ค. "Sister" (สวิสเซอร์แลนด์)
2 ก.ย."No" (ชิล)ี
4 ก.ย."Searching For Sugarman"
(อเมริกำ)
6 ก.ย."The Hunt" (เดนมำร์ก)

299

ศิลปกำรละคร
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ศิลปกำรละคร
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ศูนย์กำรแปลฯ

302

ศูนย์กำรแปลฯ

ิ ป
7-8 มิ.ย. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

22 ธ.ค. 55 เวลำ 8.00 17.00 น. โรงแรมพูลแมน
กรุงเทพ คิงเพำเวอร์

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
ิ ป.ตรี 60
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคลำกร 4
บุคคลภำยนอก 180
ิ ป.ตรี 55
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
บุคลำกร 2
บุคคลภำยนอก 53
บุคคลภำยนอก 300

รวม
248

ิ ป.ตรี 308
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 150
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี1631
นิสต
ิ ป.โท 60
นิสต
ิ ป.เอก15
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคลำกร 50
บุคคลภำยนอก1250
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม50
มีศษ
ิ ป.ตรี 350
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก195
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม25
มีศษ

498

160

300

3046

600

29

122
่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรอบรมเทคนิคกำรล่ำมพูด
ตำมขัน
้ สูง สำหรับนักวิเทศสัมพันธ์
สำนักภำษำต่ำงประเทศ สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู ้แทนรำษฎร
โครงกำรอบรมควำมรู ้ด ้ำน
โครงสร ้ำงภำษำและทักษะกำร
่ สำรภำษำอังกฤษในวงงำน
สือ
รัฐสภำ สำหรับนักวิเทศสัมพันธ์
สำนักภำษำต่ำงประเทศ สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู ้แทนรำษฎร
ิ อักษรศำ
โครงกำรปฐมนิเทศนิสต
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรล่ำม
รุน
่ ที่ 4
ิ อักษรศำ
โครงกำรปฐมนิเทศนิสต
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแปล
รุน
่ ที่ 14
โครงกำรแนะแนวกำรทำสำร
ิ
นิพนธ์/วิทยำนิพนธ์สำหรับนิสต
อักษรศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรแปล รุน
่ ที่ 13
จัดโครงกำรบรรยำยทำงวิชำกำร
ด ้ำนกำรแปล โดยเชิญ Prof. Theo
Hermans มำบรรยำยหัวข ้อ
“Questioning Assumptions
about Translation”และ Prof.
Maria Tymoczko มำบรรยำย
หัวข ้อ “Writing Systems,
Translation, and the Survival
of Cultural Memory”

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
21 มี.ค. - 27 มิ.ย. 56
อำคำรทิปโก ้

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
บุคคลภำยนอก 10

รวม
10

22 มี.ค. - 12 ก.ค. 56
อำคำรทิปโก ้

บุคคลภำยนอก 12

12

23 มี.ค. 56 ห ้อง 601/19
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 7
นิสต

7

23 มี.ค. 56 ห ้อง 601/13
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 26
นิสต

26

23 มี.ค. 56 ห ้อง 601/17
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 26
นิสต

26

ศูนย์กำรแปลฯ

บรรยำยพิเศษ เรือ
่ ง Taking Stock
of Audiovisual Translation:
Changes and Challenges

อำ. 1 ก.ย. 56 เวลำ 13.0016.00 น. ณ ห ้อง 303
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

310

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

14-16 ม.ค. 56

311

ศูนย์ไทย
ศึกษำ

โครงกำรอบรมควำมรู ้ทักษะทำง
ิ ปี
คอมพิวเตอร์ให ้แก่นส
ิ ต
กำรศึกษำ 2555
ทัศนศึกษำ รำยวิชำ 2200603

312

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษำ และ
ภำควิชำ
ภำษำ
ตะวันตก/
โปรตุเกส
ศูนย์
สำรนิเทศ

จัดบรรยำยหัวข ้อ“แนวคิดใหม่ใน
งำนประพันธ์สอดแทรกข ้อเท็จจริง
ในนวนิยำย 666 The Seventh
Seal” โดย โจเซ โรดรีกส
ิ ดูส ซำน
่ ดังชำวโปรตุเกส
ตูส นักเขียนชือ

้ 7
4 ก.ย. 56 ห ้อง 707 ชัน
อำคำรบรมรำชกุมำรี เวลำ
13.00-15.00 น.

จัดอบรมวิธก
ี ำรใช ้งำน CU
Reference Databases ให ้แก่
ิ ภำควิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ
นิสต
"กำรสืบค ้นข ้อมูลสำรสนเทศ"
วิทยำกร: นิรอฮำนี จันทสังข์

8 พ.ย. 55 13.00 -16.00 น.
สรรพศำสตร์สโมสร

ลำดับ
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ภำควิชำ
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309

313

อำ. 4 ส.ค. 56 เวลำ 10.0012.00 น. และ 13.00-15.00
น. ณ ห ้อง 304 อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร

22 ธ.ค. 55 วัดพระพุทธบำท
รำชวรมหำวิหำร จังหวัด
สระบุร ี

จำนวนผู ้เข ้ำรับฟั งกำร
บรรยำย 123 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 3 1 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 4 1 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 9 1 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 10 2 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 11 2 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 12 9 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 13 18คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 14 23คน
บุคคลภำยนอก66 คน
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม5คน
มีศษ
จำนวนผู ้เข ้ำรับฟั ง
กำรบรรยำย 77 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 11 3 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 12 3 คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 13 20
คน
ิ รุน
นิสต
่ ที่ 14 16
คน
บุคคลภำยนอก 35
คน
ิ .ป.ตรี 52
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคลำกร 2
บุคคลภำยนอก 2

123

77

52

26

0

12 คน

12

123
ลำดับ
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ภำควิชำ
ศูนย์
สำรนิเทศ
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ศูนย์
สำรนิเทศ
ศูนย์
สำรนิเทศ

316

317

ศูนย์
สำรนิเทศ

318

ศูนย์
สำรนิเทศ

319

ศูนย์
สำรนิเทศ

320

ศูนย์
สำรนิเทศ

321

หอ
พระไตรปิ ฎก
นำนำชำติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นำนำชำติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นำนำชำติ
หอ
พระไตรปิ ฎก
นำนำชำติ
อำรยธรรม
ไทย

322
323
324
325
326

อำรยธรรม
ไทย

327

อำรยธรรม
ไทย

328

อำรยธรรม
ไทย

329

อำรยธรรม
ไทย

330

อำรยธรรม
ไทย

331

อำรยธรรม
ไทย

332

อำรยธรรม
ไทย

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
อบรม กำรสืบค ้นข ้อมูลและกำร
ประมวลผลผ่ำนเครือข่ำยห ้องสมุด
วิทยำกร: นิรอฮำนี จันทสังข์
ฝึ กงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรนิเทศ
คนละ 6 ชม.
จัดอบรมวิธก
ี ำรใช ้งำน CU
Reference Databases ให ้แก่
ิ ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์
นิสต
วิทยำกร: นิรอฮำนี จันทสังข์
อบรมกำรใช ้วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
จำกฐำน CU Reference
ิ ระดับ ป.ตรี
Databases ให ้นิสต
วิทยำกร: นิรอฮำนี จันทสังข์
บรรยำยเรือ
่ ง กำรแนะนำกำร
ค ้นคว ้ำและลงรำยกำรอ ้ำงอิงทำง
บรรณำนุกรม
วิทยำกร: นิรอฮำนี จันทสังข์

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
9 พ.ย. 55
9.00-12.00 น.
สรรพศำสตร์สโมสร
3 ธ.ค. 55 - 2 ก.พ. 56

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
12 คน

รวม
12

11 คน

11

7 มิ.ย. 56
10.00 - 12.00 น.

19 คน

19

24 มิ.ย. 56
9.00-12.00 น.
สรรพศำสตร์สโมสร

15 คน

15

28 มิ.ย. 56
17.15-18.15 น.
ห ้อง 303
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

34 คน

34

ฝึ กงำนบริกำรสำรนิเทศ ตอบ
คำถำมและช่วยกำรค ้นคว ้ำ
คนละไม่ต่ำกว่ำ 20 ชัว่ โมง
วิทยำกร: นิรอฮำนี จันทสังข์
อบรมวิธก
ี ำรลงทะเบียนวำรสำร
และกำรทำดรรชนีวำรสำรใน
ฐำนข ้อมูลของห ้องสมุด
วิทยำกร : สุปริญำ ลุลต
ิ ำนนท์
รำยกำรวิทยุ สยำมสติ

1 ก.ค. - 31 ส.ค. 56

2 คน

2

5 ส.ค. 56
9.00 - 12.00 น.
สรรพศำสตร์สโมสร

13 คน

13

ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่ำง ตค.
55 – กย. 56 (52 ครัง้ )

N/A

0

รำยกำรวิทยุ ศำสน์สร ้ำงสุข

ทุกวันอำทิตย์ ระหว่ำง ตค.
55 – กย. 56 (40 ครัง้ )

N/A

0

รำยกำรวิทยุ หยิบมำถกยกมำคุย

ทุกวันศุกร์ ตค. 55 – กย.
56 (20 ครัง้ )

N/A

0

สนทนำธรรมพัฒนำชีวต
ิ

ทุกวันพฤหัสบดี เวลำ
12.00-13.00 (40 ครัง้ )

อำจำรย์ปัจจุบัน และ
อำจำรย์เกษี ยณ 8

8

โครงกำรทัศนศึกษำ ภำคปลำย ปี
กำรศึกษำ 2555 วิชำ 2200183
อำรยธรรมไทย
โครงกำรทัศนศึกษำ ภำคปลำย ปี
กำรศึกษำ 2555 วิชำ 2200183
อำรยธรรมไทย
โครงกำรทัศนศึกษำ ภำคปลำย ปี
กำรศึกษำ 2555 วิชำ 2200183
อำรยธรรมไทย
โครงกำรทัศนศึกษำ ภำคปลำย ปี
กำรศึกษำ 2555 วิชำ 2200387
โบรำณคดีในประเทศไทย
โครงกำรทัศนศึกษำ ภำคปลำย ปี
กำรศึกษำ 2555 วิชำ 2200387
โบรำณคดีในประเทศไทย
โครงกำรทัศนศึกษำรำยวิชำ
2200183, 2200220 อำรยธรรม
ไทย ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 2556
โครงกำรทัศนศึกษำรำยวิชำ
2200183, 2200220 อำรยธรรม
ไทย ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 2556
โครงกำรทัศนศึกษำรำยวิชำ
2200183, 2200220 อำรยธรรม
ไทย ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 2556

จังหวัดเพชรบุร-ี
สมุทรสงครำม (25 พ.ย.
55)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(1 ธ.ค. 55)

ิ ป.ตรี 48
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1
ิ ป.ตรี 74
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 3
ิ ป.ตรี 61
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 3
ิ ป.ตรี 34
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1
ิ ป.ตรี 34
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร1
ิ ป.ตรี 76
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 3
ิ ป.ตรี 77
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 3
ิ ป.ตรี 88
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 3

50

จังหวัดอ่ำงทองพระนครศรีอยุธยำ (2 ธ.ค.
55)
จังหวัดสุโขทัย - พิษณุโลก
(5-6 ม.ค. 56)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(26 ม.ค. 56)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(15 มิ.ย. 56)
จังหวัดอ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ (22 มิ.ย.
56)
จังหวัดเพชรบุร ี สมุทรสงครำม (29 มิ.ย.
56)

78

65

36

36

80

81

92

124
ลำดับ
333

ภำควิชำ
อำรยธรรม
ไทย

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ
โครงกำรทัศนศึกษำประกอบ
รำยวิชำอำรยธรรมไทย (รำยวิชำ
2200185 และ 2200392)

334

อำรยธรรม
ไทย

335

อำรยธรรม
ไทย

336

อำรยธรรม
ไทย

337

อำรยธรรม
ไทย

โครงกำรทัศนศึกษำรำยวิชำ
2200183, 2200220 อำรยธรรม
ไทย ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 2556
โครงกำรทัศนศึกษำรำยวิชำ
2200392 ศิลปะโบรำณในสยำม
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ภำค
ต ้น ปี กำรศึกษำ 2556
โครงกำรทัศนศึกษำรำยวิชำ
ิ ปะและ
2200185 ปริทัศน์ศล
โบรำณวัตถุสถำนในประเทศไทย
ภำคต ้น ปี กำรศึกษำ 2556
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
(ดูทแ
ี่ ต่ละกิจกรรม)

รวม
0

ิ ป.ตรี 118
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 3
ิ ป.ตรี 32
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1

122

จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
(10-12 ส.ค. 56)

ิ ป.ตรี 34
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1

36

29-ส.ค.-56

ิ ป.ตรี 10
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคลำกร 2

14

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
จังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลก
(13-14 ก.ค. 56)
จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
(10-12 ส.ค. 56)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ครัง้ ที่ 2 (7 ก.ค. 56)
จังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลก
(13-14 ก.ค. 56)

34

งานทาบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ 3 ม.ค. 56 บริ เวณด้ านหลังหอประชุมใหญ่ ระหว่ างอาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ กับอาคารมหาวชิ ราวุธ

125

จุฬาฯวิชาการ 2555 ระหว่ างวันที่ 14-18 พ.ย. 55 ณ คณะอักษรศาสตร์

126

สัมมนาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ ประจาปี 2556 วันที่ 20 พ.ค. 56 ณ ห้ อง 303-304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

ฝ่ ายวิชาการ : อบรมเชิ งปฏิ บัติการ เรื่ อง การใช้ เทคโนโลยีจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนแบบ interactive : Clicker 27 มี.ค. 56
ห้ องประชุมชั้น M1 อาคารมหาจักรี

ฝ่ ายวิชาการ : อบรมเรื่ อง "ปั ญหาที่พบในนิสิต รู้ ได้ อย่ างไรว่ านิสิตมีปัญหาสุขภาพ" โดย นพ.ภุชงค์ เหล่ ารุ จิสวัสดิ์
31 พ.ค. 56 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้ อง 601 อาคารบรมราชกุมารี

127

ฝ่ ายวิชาการ : อบรม LMS: CourseVille เพื่อสนับสนุนการสอนให้ มปี ระสิ ทธิ ภาพยิ่งขีน้ 31 พ.ค. 56 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้ องประชุม ชั้น M อาคารมหาจักรี สิรินธร

ฝ่ ายวิรัชกิจ : Vietnamese-Thai Friendship for ASEAN

11 ม.ค.56 ห้ อง 304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

128

ภาควิชาบรรณารั กษศาสตร์ : งานประจักษ์ พระคุณ ศ.กิตติคุณ สุทธิ ลกั ษณ์ อาพันวงศ์ 25 ม.ค. 56 ห้ อง 303-304
อาคารมหาจักรี สิรินธร

ภาควิชาบรรณารั กษศาสตร์ : จัดโครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีแก่ นิสิตระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา ใน
หั วข้ อการใช้ โปรแกรม Adobe Light Room ศ. 9 ส.ค. 56 ณ ห้ อง711 ชั้น 7 อาคารมหาจักรี สิรินธร เวลา 13.00-16.00 น.

129

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาสเปน : โครงการบรรยายพิเศษ "ความสัมพันธ์ ไทย-อาร์ เจนตินา" A Socio-cultural
Perspective on Thai-Argentina Relations วันที่ 15 ก.พ. 56 เวลา 10-12 น. ห้ อง 304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา : Living Peru (ฉายภาพยนตร์ เปรู และเลีย้ งอาหารพืน้ เมืองเปรู ) 14 มิ.ย. 56
เวลา18.00-20.00 น. ณ ห้ องสรรพศาสตร์ สโมสร อาคารมหาจักรี สิรินธร 15-22 มิ.ย. 56 ณ ห้ อง 401/18 อาคารมหาจักรี สิรินธร

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน : ร่ วมกับขงจื่ อแห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยจัดการประกวดร้ องเพลงจีน ครั้ งที่ 1
28 ธ.ค.55 เวลา 08.00-16.00 น. อาคารมหาวชิ ราวุธ

130

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น : โครงการฝึ กเขียนพู่กันญีป่ ุ่ น จ. 4 ก.พ. 56 ห้ อง 409 อาคารบรมราชกุมารี

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น: โครงการบรรยายพิเศษ "การละเล่ นคารุ ตะ" 4 ก.พ.56 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้ อง 704 อาคารบรมราชกุมารี

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเวียดนาม : โครงการแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรมกับชาวเวียดนาม
16 ก.ค. 56 ณ ห้ อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

131

ภาควิชาภาษาไทย : โครงการถวายสักการะ ร.6 23 พ.ย.55 ห้ องโถงชั้นลอย อาคารมหาจุฬาฯ เวลา 16.30-17.30 น.

ภาควิชาภาษาไทย : โครงการสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว 20 ก.ย. 56 ณ ห้ องโถงชั้นล่ าง อาคารมหาจุฬาฯ

ภาควิชาภาษาไทย : โครงการมณี ปัญญา พฤ. 15 ส.ค. 56 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้ อง 304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

ภาควิชาภูมิศาสตร์ : โครงการปั จฉิ มนิเทศนิสิตปริ ญญาบัณฑิต

25 ม.ค. 56 เวลา 13.00-16.00 น.
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ด้ำนกำรวิจยั
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จานวน 31 บทความ ได้รับการอ้างอิง 46 ครั้ง
จำนวน จำนวน ภำควิชำ / นง.
บทควำม ครัง้
1
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ควำมคิดสร ้ำงสรรค์ของสุนทรภูใ่ น
่ ภ
กำรแต่งโคลงสีส
ุ ำพ
ลักษณะเด่นและคุณค่ำของภำพ
จิตรกรรมฝำผนังเรือ
่ งอิเหนำวัด
โสมนัสวิหำร
ภำพลักษณ์ "หมูบ
่ ้ำนวัฒนธรรม
หนองขำว" จำกวิธค
ี ด
ิ ในกำรจัด
กิจกรรมท่องเทียวในงำนประเพณี
เทศน์มหำชำติ
"ติเพือ
่ ก่อ" กลวิธก
ี ำรวิจำรณ์ใน
รำยกำรเดอะสตำร์ ค ้นฟ้ ำคว ้ำดำว
"คติชนสร ้ำงสรรค์": บทปริทัศน์
บริบททำงสังคมและแนวคิดที่
เกีย
่ วข ้อง
นิทำนในหนังสือนิทำนแนว
edutainment ภำษำไทย:
กำรศึกษำพลวัตของนิทำนในปริบท
สังคมไทยร่วมสมัย
ทุนวัฒนธรรมกับวัตถุมงคลใน
ปั จจุบัน

กำรตัง้ คำถำมเชิงวิพำกษ์ กับอัต
ลักษณ์เติรก
์ ในเยอรมนีใน พระจันทร์
กลืนดำว ( Der Mond isst die
Sterne arf) ของดีเลค ซำพท์จี
โอกลู (Dilek Zaptcioglu)

พิมพลักษณ์
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 41 ฉบับที่ 1
(มกรำคม - มิถน
ุ ำยน2555) 1 - 36
(ตีพม
ิ พ์ในปี ท ี่ 2556)

วำรสำรวรรณคดีเปรียบเทียบ ปี ท ี่ 2
ฉบับที่ 2 (กันยำยน 2556): 47-74.
วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย ปี ที่
29 (ธันวำคม 2555) 215-222
(ตีพพ
ิ ม์ในปี 2556
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 41 ฉบับที่ 1
(มกรำคม - มิถน
ุ ำยน 2555) 37 - 82
(ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย ปี ที่
29 (ธันวำคม 2555) 178-214
(ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 42 ฉบับที่ 2
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 133 168 (ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย ปี ที่
28 (ธันวำคม 2554): 102-131.
(ตีพม
ิ พ์ปี 2556)
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 42 ฉบับที่ 2
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 1- 74
(ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 42 ฉบับที่ 2
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 259 304 (ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 42 ฉบับที่ 2
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 75 102 (ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย ปี ที่
28 (ธันวำคม 2554): 1-28. (ตีพม
ิ พ์ปี
2556)
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 42 ฉบับที่ 2
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 305 340 (ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
Thoughts 2012: 42-68. (ตีพม
ิ พ์
2556)

LEARN Journal Vol. 1, No. 2
(2013): 12-34.

Thoughts 2012: 117-149. (ตีพม
ิ พ์
2556)
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 42 ฉบับที่ 1
(มกรำคม - มิถน
ุ ำยน 2556) 61-106
(ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 42 ฉบับที่ 1
(มกรำคม - มิถน
ุ ำยน 2556) 215 248 (ตีพม
ิ พ์ในปี 2556)
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บทความวิจยั ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 22 รายการ
ลำดับ ภำควิชำ
1
BALAC

่ ผู ้ผลิตผลงำน
ชือ
Farmer, B.

่ ผลงำน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
Independent cinema in South
East Asia (Review)

ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์ (coauthor: Koonce,
T., Giuse, N.,
Hurley, S., Martin,
S. L., Epelbaum,
M., & Kusnoor, S.)
ฉลอง สุนทรำ
วำณิชย์

Using personalized education
delivery to improve community
clinic patients’ knowledge of
hypertension

2

บรรณำรักษศำ
สตร์

3

ประวัตศ
ิ ำสตร์

4

ปรัชญำ

โสรัจจ์ หงศ์ลดำรมภ์

A tool for equality and justice:
Thailand's BIOTEC and its
culture

5

ปรัชญำ

โสรัจจ์ หงศ์ลดำรมภ์

Genetic Information: Direct to
Consumers or Gatekeeping?

6

ปรัชญำ

โสรัจจ์ หงศ์ลดำรมภ์

Synthetic Biology, Intellectual
Property and Buddhism

7

ปรัชญำ

โสรัจจ์ หงศ์ลดำรมภ์

Ubiquitous computing,
empathy and the self

8

ปรัชญำ

โสรัจจ์ หงศ์ลดำรมภ์

9

ปรัชญำ

โสรัจจ์ หงศ์ลดำรมภ์

10

ภำษำตะวันตก

Warunee
Udomsilpa

Review of Don Ihde:
Heidegger's Technologies:
Postphenomenological
Perspectives.
Review of Tamar Szabo
Gendler, Intuition, Imagination
& Philosophical Methodology.
L’espace ambivalent dans
Nouvelles orientales de
Marguerite Yourcenar

11

ภำษำตะวันตก

Wilita
Sriuranpong

The Regionalization of Local
Buddhist Saints: Amulets,
Crime and Violence in Post–
World War II Thai Society

Bildung und
Verwendungsbedingungen der
Passivformen im Deutschen
und im Thai.

พิมพลักษณ์
South East Asia Research Volume
21, Issue 1 (March 2013): 171176. Available: Scopus. Retrieved
August 27, 2013.
Special Library Association Annual
Meeting, June 11, 2013, San
Diego, CA. Retrieved from
http://dbiosla.org/events/conf_pas
t/San%20Diego/contr_papers2013
.html
Sojourn: Journal of Social Issues
in Southeast Asia Volume 28,
Number 2 (July 2013): pp. 179215. [Online]. Available: MUSE
DOI: | 10.1353/soj.2013.0039
Retrieved 16 Jan 2014.
East Asian Science, Technology
and Society Volume 7 Issue 1
(March 2013): 87-101. [Online].
Available: Scopus. Retrieved
August 27, 2013.
in Akira Akabayashi, ed. The
Future of Bioethics: International
Dialogs. pp. 292-294. United
Kingdom: Oxford University Press,
2014. (Proceedings of GABEX
Meeting, University of Tokyo,
2012.)
in Akira Akabayashi, ed. The
Future of Bioethics: International
Dialogs. pp. 345-349. United
Kingdom: Oxford University Press,
2014. (Proceedings of GABEX
Meeting, University of Tokyo,
2012.)
AI and Society Volume 28, Issue 1
(2013): 227-236. [Online].
Available: Scopus. Retrieved
August 27, 2013.
Minds and Machines 23 (2):269272. 2013.
Minds and Machines 23 (4):509513. 2013.
Lucia Manea, Rémy Poignault et
Rodica Pop (éds.), La poétique de
l’espace dans l’œuvre de
Marguerite Yourcenar, Actes du
colloque international de ClujNapoca (6-8-octobre 2010),
pp.259-265. Clermont-Ferrand :
SIEY, 2013.
Deutsch als Fremdsprache 4
(2013): 206-214.

142
ลำดับ ภำควิชำ
12 ภำษำตะวันตก

่ ผู ้ผลิตผลงำน
ชือ
ภำสุร ี ลือสกุล

่ ผลงำน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
Passion of the nomads in
Finisterre: Human Rights in
the new Argentine historical
novel

Expressions Concerning
Parent-Child Relations in Noh
Plays
Japanese Loan Words in Thai
Language and Their
Recognition by a Current Thai
Speakers
Effects of Constituent Orders
on Grammaticalization Patterns
of Serial Verbs for "Give" in
Thai and Mandarin Chinese

พิมพลักษณ์
CONFLUENCIA-REVISTA
HISPANICA DE CULTURA Y
LITERATURA Volume 29, Issue 1
(FAL 2013): Pages: 42-54.
[Online]. Available: ISI Accession
Number: WOS:000328807700005
Retrieved Feb 2, 2014
Nittai Gengo Bunka Kenyu first
issue (January 2013): 212-231.

13

ภำษำ
ตะวันออก

สิรม
ิ นพร สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศำล

14

ภำษำ
ตะวันออก

อัษฎำยุทธ ชูศรี

15

ภำษำศำสตร์

Kingkarn
Thepkanjana and
Satoshi Uehara

16

ภำษำอังกฤษ

DANIJELA
TRENKIC and
NATTAMA
PONGPAIROJ (ณั ฐ
มำ พงศ์ไพโรจน์)

Referent salience affects
second language article use

17

ภำษำอังกฤษ

คำรินำ โชติรวี

ควำมเป็ นชำติ/ควำมเป็ นหญิง:
เสียงสะท ้อนยุคหลังอำณำนิคม
ของฟิ ลป
ิ ปิ นส์จำกนวนิยำยเรือ
่ ง
State of War ของ Ninotchka
Rosca

ิ ป์ บุญขจร, บรรณำธิกำร.
ใน ตรีศล
อำเซียนจำกมิตวิ รรณกรรม: อดีตถึงยุค
โลกำภิวัตน์. หน ้ำ 14-42. กรุงเทพฯ:
ึ ษำ คณะอักษรศำสตร์
ศูนย์วรรณคดีศก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2556.
(Proceedings จำกกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติประจำปี ครัง้ ที่ 5 ของศูนย์
ึ ษำ)
วรรณคดีศก

18

ภูมศ
ิ ำสตร์

ชนิตำ ดวงยิหวำ
(หลัก) และ ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนำรัตน์
(ร่วม)

A GIS-based Network Analysis
for Planning Travel Routes: a
Case of Ban Rai District, Uthai
Thani Province and Dan Chang
District, Suphan Buri Province,
Thailand

Malkhaz Nakashidze, Ed.
Proceeding Conference
International Academic
Conference on Social Scineces
(IACSS 2013) at the ELITE
WORLD HOTEL ISTANBUL,
Istanbul, July 27-28, 2013.
pp.287-295. Istanbul, turkey:
IACSS, 2013. (ISBN 978-9941-05712-0)

19

ภูมศ
ิ ำสตร์

อำรีรัตน์ แพทย์นุ
เครำะห์ (หลัก) และ
ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนำ
รัตน์ (ร่วม)

The Potential of Tourist
Attractions: a Case Study of
Two Rural Connecting Districts
in the Western Part of
Thailand

Proceeding Conference The Third
Annual Asian Conference on
Sustainability, Energy and the
Environment (ACSEE) 2013, held
by the International Academic
Forum (IAFOR) at the Ramada
Hotel, Osaka, Japan, June 6-9,
2013. p.496-513. Osaka: japan,
2014. [Web]. Availble:
www.iafor.org/offprints/acsee201
3-offprints/
ACSEE_Offprint_0533.pdf
Retrieved Feb 24, 2014.

20

ภูมศ
ิ ำสตร์

พรรณี ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

The Use of GIS in Exploring
Settlement Patterns of the
Ethnic Groups in Nan, Thailand

Asian Ethnicity Journal (2013).
Available: Taylor & Francis,
Scopus. Retrieved August 27,
2013.

วำรสำรงำนวิจัยภำษำและวัฒนธรรม
ไทยญีป
่ น
ุ่ ฉบับปฐมฤกษ์ (ธันวำคม
2555): 104-118. (ตีพม
ิ พ์ปี 2556)
Proceedings of the 27th Pacific
Asia Conference on Language,
Information, and Computation
(PACLIC27), Taipei, Taiwan. 21-14
November 2013. pp.18-26.
Bilingualism Volume 16, Issue 1
(January 2013): Pages 152-166.
[Online]. Available: Scopus DOI:
10.1017/S1366728912000156,
ISI. Retrieved August 27, 2013.
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ลำดับ ภำควิชำ
21 วรรณคดี
เปรียบเทียบ

22

ศูนย์กำรแปลฯ

่ ผู ้ผลิตผลงำน
ชือ
Professor Dr.
Michael Coroza
ิ ป์ บุญขจร, ผู ้
(ตรีศล
แปล)

่ ผลงำน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
กำรเดินทำงเพือ
่ ค ้นพบตัวคนในกวี
นิพนธ์ฟิลป
ิ ปิ นส์ The Journey
Towards Self-Discovery in
Selected Pilipino Lyric Poems

ทองทิพย์ พูลลำภ

Ghost Translators in the
Publishing Industry in Thailand

พิมพลักษณ์
ิ ป์ บุญขจร, บรรณำธิกำร.
ใน ตรีศล
อำเซียนจำกมิตวิ รรณกรรม: อดีตถึงยุค
โลกำภิวัตน์. หน ้ำ 7-13. กรุงเทพฯ:
ึ ษำ คณะอักษรศำสตร์
ศูนย์วรรณคดีศก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2556.
(Proceedings จำกกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติประจำปี ครัง้ ที่ 5 ของศูนย์
ึ ษำ)
วรรณคดีศก
Rokiah Awang, Aniswal Abd.
Ghani, Leelany Ayob (eds.)
Translator and Interpreter
Education and Training:
Innovation, Assessment and
Recognition : Proceedings of The
14th International Conference on
Translation & 7th Asian
Translators' Forum, 27-29 August
2013, Penang, Malaysia. P.141153. Kuala Lampur: Malaysian
Translators Association, 2013.
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ผลงานวิชาการประเภทอื่นๆ ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ 9 รายการ
ลำดับ ภำควิชำ
1
บรรณำรักษ
ศำสตร์

่ ผู ้ผลิตผลงำน
ชือ
สมศักดิ์ ศรีบริสท
ุ ธิ์
สกุล

2

บรรณำรักษ
ศำสตร์

สมศักดิ์ ศรีบริสท
ุ ธิ์
สกุล

3

ประวัตศ
ิ ำสตร์

วำสนำ วงศ์สรุ วัฒน์

4

ประวัตศ
ิ ำสตร์

วิลลำ วิลัยทอง

5

ภำษำ
ตะวันตก

6

ภำษำ
ตะวันออก

ลูอส
ิ ไวเลอร์. ถนอม
นวล โอเจริญ และวิ
ลิตำ ศรีอฬ
ุ ำรพงศ์,
ผู ้แปล.
นูรด
ี ำ หะยียะโกะ

7

ภำษำไทย

ณั ฐพร พำนโพธิท
์ อง

8

ภำษำ
ตะวันตก

สถำพร ทิพยศักดิ์

9

ภำษำ
ตะวันตก

สถำพร ทิพยศักดิ์

่ ผลงำน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
บทวิจำรณ์หนังสือ (Book
Review): Introduction to
Information Science, by David
Bawden and Lyn Robinson
บทวิจำรณ์หนังสือ (Book
Review): Systematic
Approaches to a Successful
Literature Review by Andrew
Booth, Diana Papaioannou and
Anthea Sutton
บทปริทัศน์หนังสือ Mishra,
Pankaj. (2012). From the Ruins
of Empire: The Revolt against
the West and the Remark of
Asia. London: Allen Lane.
"ทัณฑะกำล" ของจิตร ภูมศ
ิ ักดิ์
และผู ้ต ้องขังกำรเมือง
กำเนิดกำรรถไฟในประเทศไทย
(Afgang der Eisenbahn in
Thailand).

พิมพลักษณ์
วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์ ปี ท ี่ 32,
ฉบับที่ 2 (กรกฎำคม 2555): 85-90,
(ตีพม
ิ พ์ปี 2556)

บทสนทนำภำษำไทย - มลำยูปำ
่ สำร
ตำนีเพือ
่ กำรสือ

พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อเชีย
ร่วมกับศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัด
ชำยแดนภำคใต ้, 2556.
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศำสตร์, 2556.

วำทกรรมวิเครำะห์เชิงวิพำกษ์ ตำม
แนวภำษำศำสตร์: แนวคิดและกำร
นำมำศึกษำวำทกรรมในภำษำไทย
ข่ำวกำรเสด็จประพำส
รำชอำณำจักรสเปนใน
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้ำ
เจ ้ำอยูห
่ ัว
กำรค ้นคว ้ำ ติดตำมเอกสำร ว่ำด ้วย
กำรพระรำชทำนพระไตรยปิ ฏก
ี กษรสยำมใน
ฉบับบำฬอั
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้ำ
เจ ้ำอยูห
่ ัวฯ แก่รำชอำณำจักรสเปน

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร์ ปี ท ี่ 33,
ฉบับที่ 1 (มกรำคม 2556): 87-90.

วำรสำรอักษรศำสตร์ ปี ท ี่ 41 ฉบับที่ 2
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2555): 315322.
กรุงเทพฯ: มติชน, 2556
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2556.

้ , 2556.
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผเี สือ

้ , 2555.
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผเี สือ
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ด้ำนบริกำรวิชำกำร
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ รวม 70 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวนรวม 8,739 คน
แบ่งเป็ น
จัดโดยศูนย์บริ การวิชาการ จานวน 38 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวน 2,266คน
จัดโดยภาควิชาต่างๆ จานวน 6 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวน 3,543 คน
จัดโดยศูนย์บริ การวิชาการ ในลักษณะว่างจ้าง จานวน 23 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวน 729 คน
จัดโดยศูนย์การแปลและการล่ามฯ จานวน 3 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวน 2,201คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ รวม 73โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวนรวม 37,185 คน
แบ่งเป็ น
จัดโดยศูนย์บริ การวิชาการ จานวน 1 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวน 1,288 คน
จัดโดยภาควิชาต่างๆ จานวน 72 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวน 35,897 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ รวม 70 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวนรวม 8,739 คน
โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ดั โดยศู นย์ บริการ จานวน 38 โครงการ มีผู้รับบริการจานวน 2,266คน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

่ โครงกำร
ชือ
อบรมภำษำอิตำเลียนสำหรับบุคคลภำยนอก ปลำยปี 55
อบรมภำษำสเปนสำหรับบุคคลภำยนอก ปลำยปี 55
อบรมภำษำฝรั่งเศสสำหรับบุคคลภำยนอก ปลำยปี 55
อบรมภำษำรัสเซียสำหรับบุคคลภำยนอก ปลำยปี 55
อบรมภำษำจีนกลำงสำหรับบุคคลภำยนอก ปลำยปี 55
อบรมภำษำเกำหลีสำหรับบุคคลภำยนอก ปลำยปี 55
อบรมภำษำญีป
่ นส
ุ่ ำหรับบุคคลภำยนอก ปลำยปี 55
ภำษำอินโดนีเซียสำหรับธุรกิจ
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับชำวต่ำงประเทศ 1-56
่ สำร ต ้นปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับกำรสือ
โครงกำร “ ปรับพืน
้ ฐำนภำษำอังกฤษ ม.ปลำย ”
โครงกำรอบรมภำษำอิตำเลียนสำหรับบุคคลภำยนอก ต ้นปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำสเปนสำหรับบุคคลภำยนอกต ้นปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำฝรั่งเศสสำหรับบุคคลภำยนอก ต ้นปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำจีนกลำงสำหรับบุคคลภำยนอก ต ้นปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำเกำหลีสำหรับบุคคลภำยนอก ต ้นปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำญีป
่ นส
ุ่ ำหรับบุคคลภำยนอก ต ้นปี 2556
โครงกำรภำษำอินโดนีเซียสำหรับธุรกิจ ต ้นปี 2556
ิ ทุกข ้อสอบ ต ้นปี 2556
โครงกำรอบรมพืน
้ ฐำนไวยำกรณ์อังกฤษพิชต
โครงกำรอบรมภำษำเยอรมันสำหรับธุรกิจ ต ้นปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำเกำหลีสำหรับบุคคลภยนอก (เมษำยน - มิถน
ุ ำยน
2556)
โครงกำรอบรมภำษำอิตำเลียนสำหรับบุคคลภำยนอก กลำงปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำสเปนสำหรับบุคคลภำยนอก กลำงปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำฝรั่งเศสสำหรับบุคคลภำยนอก กลำงปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำรัสเซียสำหรับบุคคลภำยนอก กลำงปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำจีนกลำงสำหรับบุคคลภำยนอก กลำงปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำเกำหลีสำหรับบุคคลภำยนอก กลำงปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำญีป
่ นส
ุ่ ำหรับบุคคลภำยนอก กลำงปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำอินโดนีเซียสำหรับธุรกิจ กลำงปี 2556
่ สำร (รุน
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับกำรสือ
่ ที่ 8) กลำงปี 2556
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษติดจอ (รุน
่ ที่ 1) กลำงปี 2556
โครงกำร “รู ้จักภำษำฝรั่งเศส”

ระยะเวลำ
13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55
13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55
13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55
13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55
8 ต.ค. - 22 ธ.ค.55
13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55
9 ต.ค. - 22 ธ.ค.55
13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55
3 ม.ค. - 14 มิ.ย.56
21 ม.ค. - 13 มี.ค.56
18 มี.ค - 22 มี.ค.56
15 ม.ค. - 1 เม.ย.56
12 ม.ค. - 23 มี.ค.56
12 ม.ค. - 23 มี.ค.56
12 ม.ค. - 23 มี.ค.56
12 ม.ค. - 23 มี.ค.56
12 ม.ค. - 23 มี.ค.56
12 ม.ค. - 23 มี.ค.56
19 ม.ค. - 8 มิ.ย.56
13 ม.ค. - 24 มี.ค.56
27 เม.ย. - 9 มิ.ย.56
10 มิ.ย. - 21 ส.ค.56
15 มิ.ย. - 31 ส.ค.56
15 มิ.ย. - 31 ส.ค.56
15 มิ.ย. - 31 ส.ค.56
10 มิ.ย. - 31 ส.ค.56
15 มิ.ย. - 31 ส.ค.56
15 มิ.ย. - 31 ส.ค.56
15 มิ.ย. - 31 ส.ค.56
10 มิ.ย. – 31 ก.ค.56
15 มิ.ย. - 31 ส.ค.56
9 มิ.ย. - 8 ก.ย.56

จำนวน
ผู ้รับบริกำร
(คน)
41
74
42
9
111
46
10
16
450
19
42
28
37
22
135
41
11
13
16

44
25
90
75
15
36
53
23

12
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ระยะเวลำ

ลำดับ

่ โครงกำร
ชือ

33
34
35

โครงกำร “ ติวภำษำกับพีอ
่ ักษร”
โครงกำรอบรมครูภม
ู ศ
ิ ำสตร์ (ครัง้ ที่ 4) เรือ
่ ง ก ้ำวทันควำมรู ้สังคมศึกษำ
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับชำวต่ำงประเทศหลักสูตรเข ้มข ้น ประจำ
2/2556
โครงกำร “ติว PAT ภำษำกับพีอ
่ ักษร”
ิ GAT ”
โครงกำร “ อังกฤษพิชต
โครงกำรปรับพืน
้ ภำษำเพือ
่ พัฒนำกำรเรียน

36
37
38

9 มิ.ย. - 8 ก.ย.56
14 -17 ต.ค.56
1 ก.ค. - 16 ธ.ค.56
30 ก.ย. - 4 ต.ค.56
30 ก.ย. - 4 ต.ค.56
7 - 25 ต.ค.56

จำนวน
ผู ้รับบริกำร
(คน)
22
34
450
107
211
41

2,266

รวม

โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ดั โดยภาควิชาต่ างๆ จานวน 6 โครงการ มีผู้รับบริการจานวน 3,543 คน
ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด

จำนวนผู ้เข ้ำร่วม/
รับบริกำร

1

ศิลปกำรละคร

จัดกำรแสดง "LOL: Lots of
Love"

29-30 พ.ย. 55 เวลำ 19.30 น.
1 ธ.ค. 55 เวลำ 14.00 น. ณ
ิ ปกำรละครสดใสฯ
ศูนย์ศล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

121

2

ศิลปกำรละคร

เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละคร
ร่วมสม ัยไทย-อำเซียน (The
Research Forum and
Festival of Thai/ASEAN
Contemporary Theater)
Our Roots -> Right now:
ก้ำวหน้ำจำกรำกแก้ว :

19-28 ม.ค. 56 9.00-23.00
ิ ปกำรละครสดใส
น. ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อำคำรมหำจักรีส ิ
รินธร

ิ ป.ตรี 275
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 20
บุคคลภำยนอก 121
ดูข ้อมูลด ้ำนล่ำง

ิ ป.ตรี 52
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 120
ิ ป.ตรี 52
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก120
ิ ป.ตรี 52
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก120
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 14
นิสต
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 100
ิ ป.ตรี 75
นิสต
ิ ป.โท 14
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก110

120

ศิลปกำรละคร

ปำฐกถำพิเศษ 4 เรือ
่ ง, กำร
นำเสนอบทควำมวิจัยและ
้ , กำร
วิชำกำรรวม 13 ชิน
เสวนำหลังกำรแสดง 10 ครัง้
, กำรสนทนำโต๊ะกลมของ
ศิลปิ นและนักวิชำกำร 4 ครัง้
, และกำรอบรมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ำร 14 เรือ
่ ง
กำรแสดงหนังใหญ่ร่วมสมัย
วัดบ ้ำนดอน “ยกรบ”

ิ ป
19-20 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงละครร่วมสมัย
“ลังกำสิบโห”

ิ ป
19-20 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ไทยร่วม
สมัย “ตำมไก่”

ิ ป
19-20 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Muet” โดย จิตติ ชมพี และ
คณะละคร 18 มงกุฏ

ิ ป
21-22 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Rooted in Silat” โดย
ASWARA Dance Company

ิ ป
21-22 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

จำนวน
ผู ้รับบริกำร
จำกภำยนอก

120

120

100

110
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ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด

จำนวนผู ้เข ้ำร่วม/
รับบริกำร

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงเดีย
่ ว “Dancing
with the Ghost of My
Child”โดย Noor Effendy
Ibrahim

ิ ป
21-22 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

110

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Bach Cello Suites and
Ferocious Compassion”
โดย Fred Frumberg,
Amrita Performing Arts
และ Peter Chin
กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Fauwn Leb/Identity ”โดย
แววดำว ศิรส
ิ ข
ุ ร่วมด ้วย
รณรงค์ คำผำ

ิ ป
24-25 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 75
นิสต
ิ ป.โท 14
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก110
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 178

ิ ป
24-25 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 1
บุคคลภำยนอก178

178

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงร่วมสมัย “Q&A”
โดย Daniel K

ิ ป
24-25 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

178

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงละครตุก
๊ ตำ
“Sinxai” โดย Phannaly
Thepphavongsa และ
Champa Lao Theatre

ิ ป
26-27 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงละครร่วมสมัย
“กลับมำเถิดวันทอง” โดย
ประดิษฐ ประสำททอง และ
คณะละครคอนัตตำ

ิ ป
26-27 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงนำฏศิลป์ ร่วมสมัย
“Dancing Girl“ โดย
Sujata Goel

ิ ป
26-27 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

นำฏศิลป์ ร่วมสมัย “Fire Fire
Fire”โดย Eko Supriyanto,
Sophiline Cheam Shapiro
่
และพิเชษฐ กลั่นชืน

ิ ปกำร
28 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

เทศกำลละคร "กอนจบ
2556" เรือ
่ ง "สูญ" กำกับ
กำรแสดงโดย น.ส.พรชนก
พรหมโลก และเรือ
่ ง "นอน
ไม่หลับ" แสดงโดยนำยพิช
เญศ ใจทหำร
เรือ
่ ง "บ ้ำนบึม
้ " กำกับและ
เรียบเรียงบทโดย น.ส.พรรณ
นิภำ ถิระพงศ์

ิ ปกำร
1-3 ก.พ. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก178
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 215
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก215
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก215
ิ ป.ตรี 82
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 8
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 130
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 80

350

เรือ
่ ง "สยองเมืองยิม
้ : เมีย
เป็ นยิว และ เด็กสำยลับ"
กำกับกำรแสดงโดย น.ส.
ปั ทฐมิกำ ปิ่ นเงิน

ิ ป
15-17 ก.พ. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 135
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 350
ิ ป.ตรี 49
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
บุคคลภำยนอก 150

ศิลปกำรละคร

3

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ิ ป
8-10 ก.พ. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

จำนวน
ผู ้รับบริกำร
จำกภำยนอก

178

215

215

215

130

80

150
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4

ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด

จำนวนผู ้เข ้ำร่วม/
รับบริกำร

ศิลปกำรละคร

เทศกำลศิลปะนำนำชำติ
กำรบรรยำย อบรมเชิง
ปฏิบ ัติกำร และกำรแสดง
3 ชุด กำรฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ำร โดยคณะ
Condors ประเทศญีป
่ น
ุ่
กำรแสดงเรือ
่ ง
"Grandslam" โดยคณะ
Condors ประเทศญีป
่ น
ุ่

ศุกร์ 1 มี.ค. 56 เวลำ 13-16
น. ณ ห ้องโถงพืน
้ พรม ศูนย์
ศิลปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

กำรแสดง ชุด "LIEBER
ADZIO" โดย จิตติ ชมพี
คณะ 18 Monkeys Dance
Theatre

ิ ป
16-17 มี.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
กำรละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคลำกร
บุคคลภำยนอก26
ิ ป.ตรี 163
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 2
บุคคลภำยนอก 275
ิ ป.ตรี 60
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคลำกร 4
บุคคลภำยนอก 180

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ิ ปกำร
2-3 มี.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

รวม

จำนวน
ผู ้รับบริกำร
จำกภำยนอก

26

275

180

3,543

โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ดั โดยศู นย์ บริการ ทีจ่ ดั โดยการว่ าจ้ าง จานวน 23 โครงการ มีผู้รับบริการจานวน 729 คน
่ โครงกำร
ชือ

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โครงกำรอบรมภำษำจีนกลำงสำหรับโรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์
โรงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับผู ้บริหำร Ernesto ครัง้ ที่ 3
โรงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับผู ้บริหำร
โรงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับผู ้บริหำร Leon Herce ครัง้ ที่ 3
โครงกำรอบรมภำษำอิตำเลียนสำหรับทีป
่ รึกษำทูต
โครงกำรอบรมหลักสูตร Perspectives on Thailand
่ สำรของสำนักงำนรับรอง
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับกำรสือ
มำตรฐำน (สมศ)
โครงกำร “CHINESE LANGUAGE FOR INTERNATIONAL SUCCESS”
สำหรับโรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์ ( Summer ปี 2556 )
โครงกำรอบรมภำษำฝรั่งเศสรำยบุคคล
โครงกำรอบรมภำษำอินโดนีเซียสำหรับพนักงำนบริษัท SCG Paper
โครงกำร “CHINESE LANGUAGE FOR INTERNATIONAL SUCCESS”
(ภำคเรียนที่ 1 ปี 2556)
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับผู ้บริหำร Amadeus รุน
่ ที่ 1 Ms.ana
Doval
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับผู ้บริหำร Amadeus รุน
่ ที่ 2 Ms.ana
Doval
โครงกำร Summer Program For Zhejiang University
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับ Mr.Lin Po Chiung
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับ Mr.Jonathan Andrew Muir
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับผู ้บริหำรชำวต่ำงประเทศของบริษัท
AMADEUS
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับผู ้บริหำรชำวต่ำงประเทศของโรงแรม
สยำมเคมปิ นสกี้
โครงกำรอบรมภำษำไทยสำหรับนั กศึกษำมหำวิทยำลัยไดโต บุงกะ
โครงกำรอบรมหลักสูตร Tohoku University Summer 2013
โครงกำรอบรมหลักสูตร Kyoto University Summer 2013
โครงกำรอบรมภำษำอินโดนีเซียสำหรับสำนักงำน ก.พ.
่ สำรของสำนักงำนเทคโนโลยี
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับกำรสือ
วิทยำศำสตร์แห่งชำติและนโยบำยนวัตกรรม (สวทน)
โครงกำรอบรมภำษำจีนกลำงสำหรับโรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์

รวม

ระยะเวลำ
29 ต.ค. - 4 มี.ค.56
12 ก.พ. - 23 เม.ย.56
19 ต.ค. - 21 ธ.ค.55
14 ก.พ. - 18 เม.ย.56
1 - 21 ก.พ.56
28 มี.ค. - 6 มี.ค.56
2 เม.ย. - 23 พ.ค.56

จำนวน
ผู ้รับบริกำร
(คน)
200
1
2
1
1
17
20

27 มี.ค - 26 เม.ย. 56
22 เม.ย – 5 มิ.ย 56
28 พ.ค. -28 มิ.ย.56
15 พ.ค. - 27 ก.ย.56

100
1
20
200

4 มิ.ย. - 4 ก.ค.56
1
30 ก.ค. - 29 ส.ค.56
9 - 15 ก.ค.56
22 มิ.ย – 31 ส.ค.56
16 ก.ค. - 2 ส.ค.56
31 ก.ค. - 2 ต.ค.56

1
14
1
1
2

8 ส.ค. - 10 ต.ค.56
30 ก.ย. - 17 ต.ค.56
19 ส.ค. – 6 ก.ย.56
26 ส.ค. - 6 ก.ย.56
1 ก.ย. - 5 ต.ค.56
1 ต.ค. - 12 ธ.ค. 56
29 ต.ค. - 4 มี.ค.56

4
20
20
6
76
20
200

729
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โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ดั โดยศู นย์ การแปลและการล่ ามฯ ทีจ่ ดั โดยการว่ าจ้ าง จานวน 3 โครงการ มีผู้รับบริการ
จานวน 2,201คน
ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด

1

ศูนย์กำรแปลฯ

21 มี.ค. - 27 มิ.ย. 56 อำคำร
ทิปโก ้

2

ศูนย์กำรแปลฯ

3

ศูนย์กำรแปลฯ

โครงกำรอบรมเทคนิคกำร
ล่ำมพูดตำมขัน
้ สูง สำหรับนัก
วิเทศสัมพันธ์ สำนัก
ภำษำต่ำงประเทศ สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู ้แทนรำษฎร
โครงกำรอบรมควำมรู ้ด ้ำน
โครงสร ้ำงภำษำและทักษะ
่ สำรภำษำอังกฤษใน
กำรสือ
วงงำนรัฐสภำ สำหรับนัก
วิเทศสัมพันธ์ สำนัก
ภำษำต่ำงประเทศ สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู ้แทนรำษฎร
โครงกำรบริกำรวิชำกำร ศูนย์
กำรแปลและล่ำม

จำนวนผู ้เข ้ำร่วม/
รับบริกำร
บุคคลภำยนอก 10

รวม

22 มี.ค. - 12 ก.ค. 56
อำคำรทิปโก ้

บุคคลภำยนอก 12

12

1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56

2179

10

2,179

รวม

2,201

 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ รวม 73โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวนรวม 37,185 คน
โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ดั โดยศู นย์ บริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวน 1,288 คน
ลำดับ
1

่ โครงกำร
ชือ

ระยะเวลำ

โครงกำรประลองกำลังทำงภำษำเพือ
่ มุง่ หน ้ำสู่ O-net

จำนวน (คน)

พ.ค.2556

รวม

1,288
1,288

โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ดั โดยภาควิชา/ศู นย์ จานวน 72 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจานวน 35,897 คน
ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

1

ิ
นิสต

จุฬำฯวิชำกำร 2555

2

บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club : พูด
คุยเกีย
่ วกับผู ้ป่ วยทีห
่ ำข ้อมูลเกีย
่ วกับ
สุขภำพและโรคภัยไข ้เจ็บของตนเอง
ก่อนไปพบแพทย์
Hu, X., Bell, R. A., Kravitz, R. L., &
Orrange, S. (2012). The
Prepared Patient: Information
Seeking of Online Support Group
Members Before Their
Medical Appointments. Journal of
Health Communication, 17:960–
978. Doi:
10.1080/10810730.2011.650828
บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club : Burns, C. S., &
Bossaller, J. (2012).
Communication overload: a
phenomenological inquiry into
academic reference librarianship.
Journal of Documentation, 68(5).
597-617. Retrieved from
http://www.emeraldinsight.com/jo
urnals.htm?articleid=17051063&s
how=abstract

ลำดับ

วันเวลำและ
สถำนทีจ
่ ัด
14-18 พ.ย. 55 ณ
คณะอักษรศำสตร์
2 พ.ย. 55 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 302 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม

ผู ้ร่วมงำน 26,989 คน
staff 1,270 คน
ิ 5
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 3

28259

9 พ.ย. 55 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก 1

13

8

150
ลำดับ

ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club : Carpenter, J.
(2012). Researchers of
Tomorrow: The research
behaviour of Generation Y
doctoral students. Information
Services and Use, 32(1/2), 3-17.
DOI: 10.3233/ISU-2012-0637
บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club : Denison, D. R.,
& Montgomery, D. (2012).
Annoyance or Delight? College
Students' Perspectives on Looking
for Information. The Journal of
Academic
Librarianship, 38(6), 380-390.
DOI: 10.1016/j.acalib.2012.08.007
บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club : Hinze, A.,
McKay, D., Vanderschantz, N.,
Timpany, C., & Cunningham, S. J.
(2012). Book selection behavior
in the physical library:
Implications for
eBook collections. Proceedings of
the 12th ACM/IEEE-CS joint
conference on
Digital Libraries, 305-314. DOI:
10.1145/2232817.2232874.
บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club : Lee, C.J.,
Sugimoto, C.R., Zhang, G. &
Cronin, B. (2013). Bias in peer
review. JASIST, 64(1). DOI:
10.1002/asi.22784.
บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club :
Radford, M. L., & Connaway, L. S.
(2012). Not dead yet! A
longitudinal study of query type
and ready reference accuracy in
live chat and IM reference.
Library & Information Science
Research, 35(1). doi:
10.1016/j.lisr.2012.08.001 (Preprint:
http://www.oclc.org/resources/res
earch/publications/library/2012/ra
dford-connaway-lisr.pdf)
บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club :
my Catalano, (2013). Patterns of
graduate students' information
seeking behavior: a meta-synthesis
of the literature. Journal of
Documentation, 69(2). 243 - 274.
DOI: 10.1108/00220411311300066
บรรณำรักษศำสตร์ LIS Journal Club :
H. Anil Kumar & Mallikarjun Dora
(2013): Evaluating E-resource
Collections in a Business School
Library: A Comparative Study of
Aggregator Packages at Indian
Institute of Management
Ahmedabad Library, Journal of
Business & Finance Librarianship,
18:2, 100-118. DOI:
10.1080/08963568.2013.768875

วันเวลำและ
สถำนทีจ
่ ัด
23 พ.ย. 55 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม

ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคคลภำยนอก 1

12

7 ธ.ค. 55 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคลำกรภำยนอก 5

11

14 ธ.ค. 55 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

ิ 2
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 3

8

4 ม.ค. 56 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 5

5

1 ก.พ. 56 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก 1

3

22 มี.ค. 56 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 2

2

3 พ.ค. 56 เวลำ
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อำคำร
บรมรำชกุมำรี

อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก 4

6

151
ลำดับ

ภำควิชำ
บรรณำรักษศำสตร์

บรรณำรักษศำสตร์

บรรณำรักษศำสตร์

บรรณำรักษศำสตร์

บรรณำรักษศำสตร์

บรรณำรักษศำสตร์

3

บรรณำรักษศำสตร์

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

วันเวลำและ
สถำนทีจ
่ ัด
LIS Journal Club :
14 มิ.ย. 56 เวลำ
Sprague, N., & Hunter, B. (2009). 13:00 - 14:00 น.
Assessing e-books: taking a closer ห ้อง 507 อำคำร
look at e-book statistics. Library
บรมรำชกุมำรี
& collections, acquisitions, &
technical Services, 32(3-4), 150157. DOI:
10.1016/j.lcats.2008.12.005
LIS Journal Club :
21 มิ.ย. 56 เวลำ
กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและ
13:00 - 14:00 น.
สรุปผลกำรประชุม the 5th
ห ้อง 507 อำคำร
International Conference on
บรมรำชกุมำรี
Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries (QQML) ทีก
่ รุง
โรม ประเทศอิตำลี ระหว่ำงวันที่ 4-7
มิถน
ุ ำยน 2556
LIS Journal Club :
28 มิ.ย., 5, 19
Academic Library Autopsy Report, ก.ค. 56 เวลำ
2050 ซึง่ เป็ นบทควำมทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน The 13:00 - 14:00 น.
Chronicle of Higher Education เมือ
่
ห ้อง 507 อำคำร
ต ้นปี 2011
บรมรำชกุมำรี
(http://chronicle.com/article/articl
e-content/125767/)
LIS Journal Club :
9 ส.ค. 56 เวลำ
บรรยำยและแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กับ
15:00 - 14:00 น.
Rebecca Vargha จำก UNC-Chapel
ห ้อง 507 อำคำร
Hill ในหัวข ้อเรือ
่ ง Future Challenges บรมรำชกุมำรี
and Opportunities: Core
Competencies for Librarians
LIS Journal Club :
24 ส.ค. 56 เวลำ
Eklof, A. (2013). Understanding
13:00 - 14:00 น.
Information Anxiety and How
ห ้อง 507 อำคำร
Academic Librarians Can Minimize บรมรำชกุมำรี
Its Effects. Public Services
Quarterly, 9(3), 246-258. DOI:
10.1080/15228959.2013.815529.
LIS Journal Club :
20 ก.ย. 56 เวลำ
Chiarizio, M. P. (2013). An
13:00 - 14:00 น.
American Tragedy: E-Books,
ห ้อง 507 อำคำร
licenses, and the end of public
บรมรำชกุมำรี
lending libraries? Vanderbilt Law
Review, 66(2), 615-644.
Retrieved from
http://www.vanderbiltlawreview.o
rg/2013/03/an-american-tragedye-books-licenses-and-the-end-ofpublic-lending-libraries/
โครงกำรพัฒนำห ้องสมุดโรงเรียน
15 ธ.ค. 55
หนองแซงวิทยำ โครงกำรต่อเนือ
่ ง
โรงเรียนหนองแซง
-โครงกำรจัดหำและจัดระบบ
วิทยำ อำเภอหนอง
ทรัพยำกรสำรนิเทศ (รำยวิชำ
แซง จังหวัดสระบุร ี
2206222 กำรพัฒนำและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรนิเทศ และ รำยวิชำ
2206225 กำรจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรนิเทศ) จำนวน 62
รำยกำร (บริจำค 50 + จัดหำ 12)
-โครงกำรอบรมเทคนิคกำรสืบค ้นด ้วย
Google (รำยวิชำ 2206383 ระบบค ้น
คืนด ้วยคอมพิวเตอร์)
-โครงกำรอบรมกำรทำเดคูพำช

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม

ิ ป.โท 1
นิสต
อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 5

9

ิ ป.โท 1
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 2
บุคคลภำยนอก 2

10

อำจำรย์ 3
บุคคลภำยนอก 2

5

อำจำรย์ 6
ิ 1
นิสต
บุคคลภำยนอก 20

27

อำจำรย์ 5
ิ 1
นิสต
บุคคลภำยนอก 2

8

อำจำรย์ 4

4

อำจำรย์ 4 คน
ิ ป.ตรี 24
นิสต
นักเรียน 60 คน

88

152
ลำดับ

ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

วันเวลำและ
สถำนทีจ
่ ัด
26 พ.ย. 55
โรงเรียนหนองแซง
วิทยำ อำเภอหนอง
แซง จังหวัดสระบุร ี
3 ธ.ค.55 ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี

4

บรรณำรักษศำสตร์ โครงกำรส่งมอบคอมพิวเตอร์ของ
ห ้องสมุดโรงเรียนหนองแซงวิทยำ

5

ประวัตศ
ิ ำสตร์

กำรสัมมนำควำมก ้ำวหน ้ำวิทยำนิพนธ์
บัณฑิตศึกษำ ประจำภำคปลำย ปี
กำรศึกษำ 2555

ประวัตศ
ิ ำสตร์

สัมมนำบัณฑิตศึกษำ หัวข ้อ "วัตถุ
วัฒนธรรมศึกษำกับชำติพันธุว์ รรณำ
ว่ำด ้วยชีวต
ิ สมัยใหม่" โดย อ.พรรณ
รำย โอสถำภิรัตน์ (ม.ธรรมศำสตร์)

1 ก.ค. 56
13.00-16.00 น.
ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี

ประวัตศ
ิ ำสตร์

สัมมนำบัณฑิตศึกษำ หัวข ้อ "ส่งเสียง
ทำงสำย: ประวัตศ
ิ ำสตร์กำรกระจำย
เสียงกับวัฒนธรรมเมืองของสังคมจีน
ในกรุงเทพฯ ทศวรรษ 1950 และ
1970 โดย อ.ดร.กรพนัช ตัง้ เขือ
่ นขันธ์
(ม.ธรรมศำสตร์)
อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 1

5 ส.ค. 56
13.00-16.00 น.
ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี

6

ิ /
ฝ่ ำยกิจกำรนิสต
ก.อศ.

13 พ.ค. 56
ชำยหำดบำงแสน
จังหวัดชลบุร ี
14 พ.ค. 56
ชำยหำดบำงแสน
จังหวัดชลบุร ี
20 พ.ค. 56 วัด
สุวรรณดำรำมรำช
วรวิหำร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
21 พ.ค. 56 บ ้ำ
รำชำวดี (หญิง)
ปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี
23 พ.ค. 56
โบรำณสถำน ใน
เกำะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
11 ม.ค.56 ห ้อง
304 อำคำรมหำจักรี
ฯ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง
อำจำรย์ 4 คน

รวม
4

ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 8
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคคลภำยนอก10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 5
มีศษ

30

ิ ป.ตรี 54
นิสต
บุคลำกร 2

56

ิ ป.ตรี 64
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1
ิ ป.ตรี 74
นิสต
บุคลำกร 2

66

ิ ป.ตรี 64
นิสต
อำจำรย์ 1
บุคลำกร 1

66

ิ ป.ตรี 95
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคลำกร 1

100

ิ 30
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 80
ิ ป.ตรี 20
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 60
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 5
มีศษ
ิ ป.ตรี 30
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 30
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 10
มีศษ

125

ิ /
ฝ่ ำยกิจกำรนิสต
ก.อศ.

อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 2

ิ /
ฝ่ ำยกิจกำรนิสต
ก.อศ.

อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 3

ิ /
ฝ่ ำยกิจกำรนิสต
ก.อศ.

อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 4

ิ /
ฝ่ ำยกิจกำรนิสต
ก.อศ.

อักษรใหม่ใจอำสำ ครัง้ ที่ 5

7

ฝ่ ำยวิรัชกิจ

Vietnamese-Thai Friendship for
ASEAN

8

ภำษำตะวันตก/
โปรตุเกส

งำนเปิ ดตัวหนังสือภำษำโปรตุเกส
สำหรับคนไทย

13 ก.พ. 56 เวลำ
16.30-18.00 น.
ห ้อง 304 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

9

ภำษำตะวันตก/
สเปน

Living Peru (ฉำยภำพยนตร์เปรูและ
เลีย
้ งอำหำรพืน
้ เมืองเปรู)

10

ภำษำตะวันตก/
สเปน

ดนตรีและระบำฟลำเมงโกของสเปน

11

ภำษำตะวันตก/
สเปน

Literature in Spanish and
Portuguese: Experience and
Explore The Luso-Hispanic World

14 มิ.ย. 56 เวลำ
18.00-20.00 น. ณ
ห ้องสรรพศำสตร์
สโมสร อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร
15-22 มิ.ย. 56 ณ
ห ้อง 401/18 อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
ิ 40
19 ส.ค. 56 เวลำ
นิสต
15.00-17.00 น.
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 50
ิ ป.ตรี 50
31 ก.ค. - 8 ส.ค.
นิสต
56 คณะอักษร
อำจำรย์ 20
ศำสตร์
บุคคลภำยนอก 70

26

32

76

100

80

100
140

153
ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

12

ภำษำตะวันตก/
อิตำเลียน

โครงกำรสัปดำห์ภำษำอิตำเลียนสำกล

13

ภำษำตะวันตก/
อิตำเลียน

สัมมนำเปิ ดตัวหนังสือ "Siamese
Pavilion at Turin Expo 1911"

14

ภำษำตะวันตก/
อิตำเลียน

งำนเปิ ดเทศกำลภำพยนตร์อต
ิ ำเลียน
MovieMov: Italian Film Festival
2013

15

ภำษำตะวันตก/อิ
ตำเลียน

16

ภำษำตะวันออก/
จีน

17

ภำษำตะวันออก/
จีน

18

ภำษำตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

19

ภำษำตะวันออก/
บำลี

20

ภำษำไทย

21

ภำษำไทย

22

ภำษำไทย

ลำดับ

วันเวลำและ
สถำนทีจ
่ ัด
พฤ. 29 พ.ย. 55
เวลำ15.00-20.00น.
ห ้องประชุม301-302
และห ้อง 501/25
ศ. 30 พ.ย. 55 เวลำ
17.00-20.00 น.
ห ้อง 501/29
พฤ. 29 พ.ย. 55
ณ อำคำรมหำจักรีส ิ
รินธร ห ้อง 301-302

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

พ. 24 ก.ค. 56
เวลำ 16.0020.30/SF World
Cinema
Central World, 7th
floor
กิจกรรมบรรยำยพิเศษ ในหัวข ้อ Primo พฤ. 1 ส.ค. 56
Levi and the idea of human
เวลำ 14.00-16.00
dignity: a tentative interpretation
ณ ห ้อง 707 อำคำร
of his message from a Buddhist
บรมรำชกุมำรี
perspective
บรรยำยพิเศษ เรือ
่ ง" China's Pasts" พฤ 24 ม.ค. 56
โดย Professor Endymion Wilkinson เวลำ 13.00-16.00
น. ณ ห ้อง 404
อำคำรบรมรำชกุมำรี
บรรยำยพิเศษ เรือ
่ ง China's Futures พฤ. 31 ม.ค. 56
เวลำ 13.00-16.00
น. ณ ห ้อง 404
อำคำรบรมรำชกุมำรี
โครงกำรบรรยำยพิเศษ Prof.Akimoto 17 ส.ค. 56 ห ้อง
Mihara
401/5อำคำรมหำ
จักรีสริ น
ิ ธร

รวม

ิ ป.ตรี 20
นิสต
อำจำรย์ 15
บุคคลภำยนอก 30
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ

67

ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคลำกร 3
บุคคลภำยนอก 20
ศิษย์เก่ำ 5

109

ิ 12
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 150

169

ิ 15
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก20

45

ิ 60
นิสต
อำจำรย์
8
บุคคลภำยนอก
15

83

ิ 60
นิสต
อำจำรย์
8
บุคคลภำยนอก
15

83

ิ ป.โท 7
นิสต
อำจำรย์ 7
บุคคลภำยนอก 19
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 4
มีศษ
ิ ป.ตรี 53
เสวนำภำรตวิทยำ ประจำปี กำรศึกษำ
3 ครัง้
นิสต
ิ ป.โท 19
2555
ครัง้ ที่ 1 ธ.ค.55
นิสต
ครัง้ ที่ 2 ม.ค. 56
อำจำรย์ 13
ครัง้ ที่ 3 ก.พ. 56
บุคลำกร 1
บุคคลภำยนอก 10
ิ ป.ตรี 5
โครงกำรมณีปัญญำ
พฤ. 15 ส.ค. 56
นิสต
ิ ป.โท 35
เวลำ 14.00-16.00 นิสต
ิ ป.เอก20
น. ณ ห ้อง 304
นิสต
อำคำรมหำจักรี
อำจำรย์ 8
สิรน
ิ ธร
บุคคลภำยนอก 16
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 2
มีศษ
ิ ป.ตรี
โครงกำรปำฐกถำ ชุด "สืบสำนวิทยำ
ครัง้ ที่ 1/24 มิ.ย. 56 นิสต
10
ิ ป.โท
พฤฒำจำรย์"
ครัง้ ที่ 2/15 ก.ค. 56 นิสต
25
ิ ป.เอก 20
ครัง้ ที่ 3/20 ส.ค. 56 นิสต
ณ ห ้อง 105 อำคำร อำจำรย์
5
มหำจุฬำฯ
บุคคลภำยนอก 10
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี 30
โครงกำรจัดประชุมระดับชำติเพือ
่
1 ส.ค. 56 ณ ห ้อง
นิสต
ิ ระดับ 301-302 อำคำร
ิ ป.โท 22
เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของนิสต
นิสต
ิ ป.เอก 14
ปริญญำบัณฑิต "วิชญมำลำ ภำษำและ มหำจักรีฯ
นิสต
วรรณคดีไทย"
อำจำรย์
11
บุคคลภำยนอก 28
ิ ย์เก่ำเข ้ำร่วม 5
มีศษ

37

96

86

80

109

154
ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

23

ภำษำไทย

บรรยำยวิชำกำร ข ้อสงสัยในกำรใช ้
ภำษำไทย

24

ภำษำอังกฤษ

จัดกิจกรรมต ้อนรับกลุม
่ นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ใน
ประเทศอินโดนีเซียในฐำนะตัวแทน
จำก ASEAN Youth Friendship
Network (AYFN)

25

ภำษำอังกฤษ

จัดกำรแสดงทำงวัฒนธรรมของ
ประเทศอินโดนีเซีย

26

ศิลปกำรละคร

โครงกำร แหวกม่ำน ครัง้ ที่ 11 ภำคต ้น
2555 (วิชำ 2208248 Theatre
Production)

8-9 ต.ค. 55

27

ศิลปกำรละคร

ละครเวทีรว่ มสมัยเรือ
่ ง "ลังกำสิบโห"
กำกับกำรแสดงโดย รศ.พรรัตน์ ดำรุง
(แสดง 6 รอบ)

28

ศิลปกำรละคร

่ ผสมชุด
กำรบรรยำย และกำรแสดงสือ
“LDN Redux” โดยคณะ “The Light
Surgeons” จำกสหรำชอำณำจักร

29

ศิลปกำรละคร

หนังใหญ่รว่ มสมัยตอน "ยกรบ" ที่
Esplanade ประเทศสิงคโปร์

30

ศิลปกำรละคร

กำรอ่ำนบทละครเรือ
่ ง "รำพณำสูร" ใน
เทศกำลจุฬำฯวิชำกำร 55

13-22 ต.ค. 55
เวลำ 19.00 น. ณ
จ.พะเยำ และ จ.
ลำปำง
18 ต.ค. 55 เวลำ
19.30 น. ณ ศูนย์
ศิลปกำรละครสดใสฯ
อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
19-21 ต.ค 55 ณ
da:ns festival,
Esplanade ประเทศ
สิงคโปร์
14-17 พ.ย. 55 ณ
ิ ปกำรละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล

31

ศิลปกำรละคร

กำรแสดงหนังใหญ่ร่วมสมัยตอน "ยก
รบ"ในงำน Burapha's Music &
Performing Arts Festival 2012

28-30 พ.ย. 55 ณ
ม.บูรพำ จ.ชลบุร ี

32

ศิลปกำรละคร

เวทีวจ
ิ ัยและเทศกำลละครร่วมสม ัย
ไทย-อำเซียน (The Research
Forum and Festival of
Thai/ASEAN Contemporary
Theater) Our Roots -> Right
now: ก้ำวหน้ำจำกรำกแก้ว :
ปำฐกถำพิเศษ 4 เรือ
่ ง, กำรนำเสนอ
้ ,
บทควำมวิจัยและวิชำกำรรวม 13 ชิน
กำรเสวนำหลังกำรแสดง 10 ครัง้ , กำร
สนทนำโต๊ะกลมของศิลปิ นและ
นักวิชำกำร 4 ครัง้ , และกำรอบรมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ำร 14 เรือ
่ ง
กำรอ่ำนบทละครเรรือ
่ ง "นำงร ้ำยใน
ลงกำ"

19-28 ม.ค. 56
9.00-23.00 น. ณ
ิ ปกำรละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร

ลำดับ

ศิลปกำรละคร

วันเวลำและ
สถำนทีจ
่ ัด
20 ส.ค. 56 เวลำ
9.00-12.00 น. ณ
ห ้อง 105 อำคำร
มหำจุฬำฯ
5-11 พ.ย. 55 ณ
อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร และไปทัศน
ศึกษำทีว่ ัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลำรำม
วัดอรุณฯ และพระที่
นั่งอนันตสมำคม
ศ. 9 พ.ย. 55

19 ม.ค. 56 ณ ศูนย์
ศิลปกำรละครสดใส
พันธุมโกมล อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม

ิ ป.โท
นิสต
20
ิ ป.เอก 8
นิสต
อำจำรย์
7
บุคคลภำยนอก 15
ิ อินโด 24
นิสต
ิ ไทย 12
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 4

50

ิ อินโด 24
นิสต
ิ ไทย 12
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 4
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคคลภำยนอก 115
บุคคลภำยนอก 1200

50

50

200

1200

ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก 38

200

บุคคลภำยนอก 300

300

ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก5
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก175
ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 6
บุคคลภำยนอก100
ดูข ้อมูลด ้ำนล่ำง

356

ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 49

150

326

155
ลำดับ

ภำควิชำ

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

ศิลปกำรละคร

กำรอ่ำนบทละครเรรือ
่ ง "รำพณำสูร"

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

วันเวลำและ
สถำนทีจ
่ ัด
19 ม.ค. 56 ณ ศูนย์
ศิลปกำรละครสดใส
พันธุมโกมล อำคำร
มหำจักรีสริ น
ิ ธร

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 10
บุคคลภำยนอก 49
ิ ป.ตรี 35
กำรแสดง Tragedy of Ravana โดย
19 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ นิสต
ิ ป.โท 10
วิทยำลัยนำฏศิลป์ อ่ำงทอง
ศิลปกำรละครสดใส นิสต
พันธุมโกมล อำคำร บุคลำกร 15
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
บุคคลภำยนอก 90
ิ ป.ตรี 50
กำรแสดง “หงส์ทอง” โดย ศูนย์
23 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ นิสต
ิ ป.โท 12
วัฒนธรรมพระประแดง
ศิลปกำรละครสดใส นิสต
ิ ป.เอก 3
พันธุมโกมล อำคำร นิสต
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
อำจำรย์ 5
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 137
ิ ป.ตรี 60
กำรแสดง “ระบำกิงกะหล่ำ” โดย
23 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ นิสต
ิ ป.โท 2
มูลนิธพ
ิ ระธรรมแสง
ศิลปกำรละครสดใส นิสต
ิ ป.เอก 2
พันธุมโกมล อำคำร นิสต
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
อำจำรย์ 3
บุคลำกร 3
บุคคลภำยนอก200
ิ ป.ตรี 60
กำรแสดงโนรำ “ตอนคล ้องหงส์”โดย
23 ม.ค. 56 ณ ศูนย์ นิสต
ิ ป.โท 2
อำจำรย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และคณะ
ศิลปกำรละครสดใส นิสต
ิ ป.เอก2
โนรำธรรมนิต
พันธุมโกมล อำคำร นิสต
มหำจักรีสริ น
ิ ธร
อำจำรย์ 3
บุคลำกร 3
บุคคลภำยนอก200
ิ ป.ตรี 45
Post Show Talk : ละครเรือ
่ ง "สยำม
2 ก.ย. 55 หลังกำร นิสต
ิ ป.โท 5
มิสฉั น เดอะมิวสิเคิล"
แสดงรอบบ่ำย ณ
นิสต
ิ ปกำรละคร
ิ ป.เอก
ศูนย์ศล
นิสต
สดใส พันธุมโกมล
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก 91
ิ ป.ตรี 13
กำรอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร "LOL: Lots of 29 พ.ย. 55 เวลำ
นิสต
ิ ป.โท 2
Love"
13-15 น. ณ ห ้อง
นิสต
ิ ป.เอก
โถงพืน
้ พรม ศูนย์
นิสต
ศิลปกำรละครสดใสฯ บุคคลภำยนอก15

รวม
150

150

212

270

270

150

30

อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

ศิลปกำรละคร

ORRN : กำรเสวนำหลังกำรแสดง 10
ครัง้ ดำเนินรำยกำรโดย อ.ปวิตร มหำ
สำรินันทน์

ศิลปกำรละคร

ORRN : กำรสนทนำโต๊ะกลม (Tea
Talk) ของศิลปิ นและนักวิชำกำร 3
ครัง้

ศิลปกำรละคร

ปำฐกถำพิเศษ “New Possibilities of
the Classic”

ศิลปกำรละคร

ปำฐกถำพิเศษ “The Heritage of
Ramayana in South-east Asian
Socio-Cultural Context”

ศิลปกำรละคร

กำรนำเสนอบทควำม “Thai Classical
Dance and its Struggle to
Liberation : A Case Study on
Pichet Klunchun”

10-12 น. 21, 23,
25 ม.ค.
ทุกวันหลังกำรแสดง
ในเทศกำล ORRN
10-12 น. 21, 23,
25 ม.ค. ณ โถงหน ้ำ
ิ ปกำรละครฯ
ศูนย์ศล
19 ม.ค. 56 เวลำ
9.30-10.00 น. ณ
ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อำคำรมหำ
ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
19 ม.ค. 56 เวลำ
10.00-10.30 น. ณ
ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อำคำรมหำ
ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
20 ม.ค. 56 เวลำ
11.10-11.30 น. ณ
ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อำคำรมหำ
ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 450
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อำจำรย์ 12
บุคคลภำยนอก 1018
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อำจำรย์ 4
บุคคลภำยนอก 75
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก26

1500

120

60

ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก26

60

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก36

80

156
ลำดับ

ภำควิชำ
ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

ศิลปกำรละคร

33

ศิลปกำรละคร

34

ศิลปกำรละคร

35

ศิลปกำรละคร

รวม

่ โครงกำร/กิจกรรม
ชือ

วันเวลำและ
สถำนทีจ
่ ัด
กำรนำเสนอบทควำม “The Belief in
20 ม.ค. 56 เวลำ
the Swan in Nora Dancing in
13.00-13.20 น. ณ
Southern Thailand”
ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อำคำรมหำ
ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
กำรนำเสนอบทควำม “TRACKS:
20 ม.ค. 56 เวลำ
Working with Traditional Musicians 13.20-13.40 น. ณ
on Creating Contemporary Work - ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อำคำรมหำ
- The Other Approaches”
ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
20 ม.ค. 56 เวลำ
กำรนำเสนอบทควำม "New
13.40-15.00น. ณ
Approaches and Possibilities of
้
ห ้องอเนกประสงค์ ชัน
Traditional Classical Music and
9 อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
Dance to Grow New Audience"
กำรนำเสนอบทควำม “Cultivating
20 ม.ค. 56 เวลำ
Young Plants of Thai Folk Songs:
15.30-15.50 น. ณ
The Route to Developing “Phleng
ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อำคำรมหำ
Sohng Khreuang”
ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
สนทนำโต๊ะกลม (Roundtable Wrap- จ. 28 ก.พ. 56 เวลำ
Up) เรือ
่ ง "ศิลปะกำรละครไทยร่วม
9-12 น. ณ ห ้อง
สมัย : พัฒนำคน แก ้ปั ญหำชำติ"
105 อำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์
กำรอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร "GrandSlam" 1 มี.ค. 56 เวลำ 1316 น. ณ ห ้องโถง
ิ ป
พืน
้ พรม ศูนย์ศล
กำรละครสดใสฯ
อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
โครงกำรจ ัดฉำยภำพยนตร์
28, 30, ม.ค., 1, 4,
นำนำชำติ ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ
6, 8, 11, 13 ละ 15
2555
วันที่ 28 "Pieta"
ก.พ. 56 ณ ห ้อง
้ 9
(เกำหลี) 30 "Boy" (นิวซีแลนด์) 1
อเนกประสงค์ ชัน
"Breathing" (ออสเตรีย) 4 "Beasts
อำคำรมหำจักรี
of the Southern Wild" (อเมริกำ) 6 สิรน
ิ ธร
"The Imposter" (อังกฤษ) 8 "36"
(ไทย) 11 "Gui;ty of Romance"
(ญีป
่ น)
ุ่ 13 "Circumstance" (อิหร่ำน)
15 "A Royal Affair" (เดนมำร์ก)
เทศกำลงำน "แหวกม่ำน ครัง้ ที่ 12"
11-12 มี.ค. 56 ณ
ิ ปกำรละคร
ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ 2555
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
นำละครเร่สำหรับเยำวชนไปร่วมงำน
23 มี.ค. 56 ณ แยก
"สำมแพร่ง" โดยกำรแสดละครงชุด
แพร่งนรำ เขตพระ
"คิดแจ่ม: โลกของหนูแหวน และแมว นคร
พันพัว"จัดโดยสำนักงำนศิลปร่วมสมัย
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมจริง

รวม

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก36

80

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก36

80

ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก36
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 9
บุคคลภำยนอก36

79

ิ ป.ตรี 14
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อำจำรย์ 6
บุคคลภำยนอก 25
ิ ป.ตรี 20
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อำจำรย์ 2
บุคคลภำยนอก26

50

ิ ป.ตรี 175
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 267

450

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อำจำรย์ 10
บุคลำกร 5
บุคคลภำยนอก 225
บุคคลภำยนอก 300

350

80

50

300

35,897
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ด้ำนนำนำชำติ
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสัญญาความร่ วมมือระดับคณะ 16 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 25 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 45 คน
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่ างประเทศทีม่ สี ัญญาความร่ วมมือระดับคณะ 16 สัญญา
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

University/Association
Kyoto Notre Dame
University (Japan)
Toyo Eiwa University
(Japan)
Toyo Eiwa University
(Japan)
Ludwig-MaximiliansUniversitat Munchen
(Germany)
Waseda University
(Japan)
The Communication
University of China
(China)
Chengdu University
(China)
Khyentse foundation
(USA.)
Universität Hamburg
(Germany)
Endowment Agreement
Mitsubishi UFJ Lease
Scholarship (Japan)
RWTH Aachen University
(Germany)
Jain Vishva Bharati
University (India)
Spanish Agency for
International
Development Cooperation
(Spain)
California State University,
Sacramento (USA.)
Student exchange
agreement-Kansai
University (Japan)
Student exchange
agreement-Kobe
University (Japan)

Date of
Signing
Dec 2006

Expiry
Date
Dec 2012

Jan 2008

Validity

Activities

active

Student Exchange

Jan 2014

active

Academic Exchange

May 2010

May 2016

active

Student Exchange

Aug 2009

Aug 2013

active

Academic Exchange

Dec 2009

Dec 2013

active

Student Exchange

Nov 2009

Nov 2013

active

Academic Exchange

Jan 2011

Jan 2015

active

Student Exchange

Jan 2011

Jan 2013

active

Scholars, Students

Jun 2011

Jun 2013

active

Academic Exchange

Nov 2012

Apr 2013

active

Scholars, Students

Oct 2012

Oct 2016

active

General

Feb 2013

Feb 2017

active

Academic Exchange

Mar 2013

Mar 2015

active

Academic Exchange

Jul 2013

Jul 2017

active

General

Jul 2013

-

-

Endorsement

Jul 2013

-

-

Endorsement
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นิสิตต่ างชาติทศี่ ึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลีย่ น นิสิตร่ วมฟัง 25 คน
ลำด ับ
1

่ สกุล
ชือ

ึ ษำ ระด ับ
ช่วงเวลำทีศ
่ ก
มกรำคม 2555 ธันวำคม 2556
มกรำคม 2555 ธันวำคม 2556
มิถน
ุ ำยน ตุลำคม 2556
มิถน
ุ ำยน 2555 มีนำคม 2556

ป.ตรี

4

Mr.Kenneth James
Foster Windley
Ms.Deborah Ann
Rodrigo
Miss Yoko
Yamamoto
Mr. Kohei Kamada

5

Ms. Ayumi Numata

ป.ตรี

6

Ms. Yoko Kakuno

7

Ms. Qinghua Lin

8

Mr. Satoshi Araragi

9
10

Ms. Matilda
Bussararin Ericson
Miss Jiqin Li

มิถน
ุ ำยน 2555 มีนำคม 2556
มิถน
ุ ำยน 2555 มีนำคม 2556
มิถน
ุ ำยน 2555 มีนำคม 2556
มิถน
ุ ำยน 2555 มีนำคม 2556
สิงหำคม 2555 พฤษภำคม 2556
มิถน
ุ ำยน 2556 มีนำคม 2557

11

Miss Xuyang Tang

มิถน
ุ ำยน 2556 มีนำคม 2557

ป.ตรี

12

Miss Yuqing Li

มิถน
ุ ำยน 2556 มีนำคม 2557

ป.ตรี

13

Miss Yan Zeng

มิถน
ุ ำยน 2556 มีนำคม 2557

ป.ตรี

14

Miss Xiaoyu Kong

มิถน
ุ ำยน 2556 มีนำคม 2557

ป.ตรี

15

Miss Ling Dai

มิถน
ุ ำยน 2556 มีนำคม 2557

ป.ตรี

16

Miss Wenhong Li

มิถน
ุ ำยน 2556 มีนำคม 2557

ป.ตรี

17

Miss Ayaka Kotani

-

ป.ตรี

18

Miss Ayaha Torada

-

ป.ตรี

19

Miss Yui Ishikawa

-

ป.ตรี

20

Mr. Masaya Suzuki

-

ป.ตรี

21

Ms. Annika Vera
Kubler

มิถน
ุ ำยน 2556
มีนำคม 2557
มิถน
ุ ำยน 2556
มีนำคม 2557
มิถน
ุ ำยน 2556
มีนำคม 2557
มิถน
ุ ำยน 2556
มีนำคม 2557
สิงหำคม ธันวำคม 2556

2
3

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี

หล ักสูตร
ร่วมฟั ง ของหลักสูตร
BALAC
ร่วมฟั ง ของหลักสูตร
BALAC
ร่วมฟั ง สำขำวิชำไทย
ศึกษำ
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำบำลีและ
สันสกฤต
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำไทย
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำไทย
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำไทย
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำไทย
Exchange Program
ของ BALAC
ควำมร่วมมือด ้ำน
กำรศึกษำระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร
ไทย - จีน
ควำมร่วมมือด ้ำน
กำรศึกษำระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร
ไทย - จีน
ควำมร่วมมือด ้ำน
กำรศึกษำระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร
ไทย - จีน
ควำมร่วมมือด ้ำน
กำรศึกษำระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร
ไทย - จีน
ควำมร่วมมือด ้ำน
กำรศึกษำระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร
ไทย - จีน
ควำมร่วมมือด ้ำน
กำรศึกษำระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร
ไทย - จีน
ควำมร่วมมือด ้ำน
กำรศึกษำระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร
ไทย - จีน
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำไทย
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำไทย
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำไทย
Exchange Program
สำขำวิชำภำษำไทย
Exchange มหำวิทยำลัย
สมำชิก AIMS (ASEAN
International Mobility
for Students) ของ
BALAC

มหำวิทยำล ัย
ั ัด
ต้นสงก

ประเทศ

-

Malaysian

-

Malaysian

-

Japan

Ryukoku
University

Japan

Osaka University

Japan

Osaka University

Japan

Osaka University

Japan

Osaka University

Japan

Uppsala University

Sweden

Yunnan University
of Nationalities

China

Guangdong
University of
Foreign Studies

China

Peking University

China

Beijing Foreign
Studies University

China

Shanghai
International
Studies University

China

Guangdong
University of
Foreign Studies

China

GuangXi
University Studies
Nationnalities

China

Osaka University

Japan

Osaka University

Japan

Kokushikan
University
Kokushikan
University
HumboldtUniversitat Berlin

Japan
Japan
Geramany
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ลำด ับ

่ สกุล
ชือ

ึ ษำ ระด ับ
ช่วงเวลำทีศ
่ ก

22

Ms.Manon Manon
Marie Josette
Dupont

สิงหำคม ธันวำคม 2556

ป.ตรี

23

Ms.Mahrita Dwi
Haryati
Ms.Ajeng Apriliana
Safitri
Ms.Janet Neufeld

สิงหำคม ธันวำคม 2556
สิงหำคม ธันวำคม 2556
สิงหำคม พฤษภำคม
2557

ป.ตรี

24
25

ป.ตรี
ป.ตรี

หล ักสูตร
Exchange มหำวิทยำลัย
สมำชิก AIMS (ASEAN
International Mobility
for Students) ของ
BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC

มหำวิทยำล ัย
ั ัด
ต้นสงก
Institut d'Etudes
Politic de Paris

University of
Indonesia
University of
Indonesia
University of
Kansas

ประเทศ
France

Idonesia
Idonesia
USA
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นิสิตต่ างชาติทศี่ ึกษาแบบรับปริญญา 45 คน
ลำด ับ

่ สกุล
ชือ

ึ ษำ
ช่วงเวลำทีศ
่ ก

ระด ับ

หล ักสูตร

ประเทศ

1

Ms. Ziyuan Lin

มิถน
ุ ำยน 2553 - มีนำคม 2557

ป.ตรี

ศิลปกำรละคร

China

2

Ms. Bussarin Huang

มิถน
ุ ำยน 2554 - มีนำคม 2558

ป.ตรี

ภำษำจีน

China

3

Ms. Xiaojun Li

มิถน
ุ ำยน 2554 - มีนำคม 2558

ป.ตรี

ประวัตศ
ิ ำสตร์

China

4

Mrs. Xiang Li

สิงหำคม 2553 - พฤษภำคม 2557

ป.ตรี

BALAC

China

5

Ms. Seo Yoon Bae

สิงหำคม 2553 - พฤษภำคม 2557

ป.ตรี

BALAC

Korea

6

Ms. Moonju Jeon

สิงหำคม 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.ตรี

BALAC

Korea

7

Ms. Entzu Yu

สิงหำคม 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.ตรี

BALAC

China

8

Ms. Jongeun Park

สิงหำคม 2555 - พฤษภำคม 2559

ป.ตรี

BALAC

Korea

9

Ms. Yu-Shan Juan

สิงหำคม 2555 - พฤษภำคม 2559

ป.ตรี

BALAC

Taiwan

10

Mr. Xiao Zhang

สิงหำคม 2555 - พฤษภำคม 2559

ป.ตรี

BALAC

China

11

Mrs. Yuri Suda

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.โท

Japan

12

Mr. Koki Koyama

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.โท

13

Miss Shoko Ishikawa

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.โท

14

Miss Yuxin Jiang

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.โท

ภำษำญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภำษำต่ำงประเทศ
ไทยศึกษำ

15

ตุลำคม 2553 - ตุลำคม 2557

ป.โท

ไทยศึกษำ

USA

16

Mr. Clifford Gordon
Davis
Mr. Sarith Khith

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษำ

Cambodia

17

Miss Kunthy Seng

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษำ

Cambodia

18

Mr. Shayang Xiong

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษำ

China

19

Miss Yameng Zhang

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2558

ป.โท

ไทยศึกษำ

China

20

Miss Mayumi Yamada

ตุลำคม 2553 - ตุลำคม 2559

ป.เอก

ไทยศึกษำ

Japan

21

Mrs. Sungeun Kim

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2560

ป.เอก

ไทยศึกษำ

Korea

22

Mr. Robert Cummings

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2560

ป.เอก

ไทยศึกษำ

USA

23

Miss Soe Thuzar Myint

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2560

ป.เอก

ไทยศึกษำ

Myanmar

24

มิถน
ุ ำยน 2554 - พฤษภำคม 2560

ป.เอก

ไทยศึกษำ

Mexico

25

Mr. Pablo Henri
Ramirez
Miss Zhanping Ling

2556 - 31 กรกฎำคม

ป.ตรี

BALAC

China

26

Miss Yejin Kim

2556 - 31 กรกฎำคม

ป.ตรี

BALAC

Korea

27

Mr. Hanel Han

2556 - 31 กรกฎำคม

ป.ตรี

BALAC

Korea

28

2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ไทยศึกษำ

Philipinas

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ไทยศึกษำ

Danmark

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ไทยศึกษำ

Viet Nam

31

Miss June Marigomen
Taguiwalo
Mr. Jonas Hove
Doctor
Mr. Truong Quang
Hoan
Miss Yantong Li

สิงหำคม
2560
สิงหำคม
2560
สิงหำคม
2560
มิถน
ุ ำยน

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ไทยศึกษำ

China

32

Mr. Lok Yung Yam

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ไทยศึกษำ

USA

29
30

Japan
Japan
China

161
ลำด ับ

่ สกุล
ชือ

ึ ษำ
ช่วงเวลำทีศ
่ ก

ระด ับ

หล ักสูตร

ประเทศ

33

Miss Tingting Guo

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ภำษำไทย

China

34

Mr. Sichen Li

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ศิลปกำรละคร

China

35

Miss Yi Le

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ภำษำศำสตร์

China

36

Miss Ryoko Fujioka

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

ภำษำญีป
่ น
ุ่

Japan

37

Mr. Taro Saito

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

Japan

38

Miss Megumi Kondo

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

39

Mr. Isao Hashimoto

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

40

Mr. Khamxao
Signalath
Mr. Chanhvilay
Phengsy
Miss Damar
Rakhmayastri
Mr. Frederick B.goss

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2560

ป.โท

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2562

ป.เอก

ภำษำญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำและวรรณคดี
ฝรั่งเศส
ภำษำและวรรณคดี
ฝรั่งเศส
ภำษำและวรรณคดี
ฝรั่งเศส
ไทยศึกษำ

Miss Marie-Helene
Thomas
Mr. Yangwon Hyun

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2562

ป.เอก

ไทยศึกษำ

France

มิถน
ุ ำยน 2556 - พฤษภำคม 2562

ป.เอก

ภำษำไทย

Korea

41
42
43
44
45

Japan
Japan
Lao
Lao
Idonesia
USA

162

2.3 สรุปผลกำรดำเนินกำรด้ำนควำมเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้นและผลลัพธ์ดำ้ นควำมเสีย่ ง
 รายงานผลการด าเนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้า การด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2555”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนินการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2556” ในเดือนตุลาคม 2555
 นา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2556” เวียน
เสนอคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ เมื่อ 31 ตุลาคม 2555
 นา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2556” เวียน
เสนอคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพพิจารณา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2555
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2556 จานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2556 และ ตุลาคม 2556

สาเหตุ/ปัจจัยเสี ยง

ผลกระทบของความเสี ยง

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบทีดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน

อาจารย์ทีมี
ตําแหน่งวิชาการมี
จํานวนน้อยลง
โดยลําดับ

1.การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการใช้เวลามาก
2.อาจารย์ทีมีตาํ แหน่งทาง
วิชาการสู งเกษียณ หรื อ
ลาออก
3.อาจารย์มีภาระงานด้าน
อืนๆ มากจนไม่สามารถ
ผลิตผลงานวิชาการเพือ
การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ
4.ข้อกําหนดมาตรฐานการ
ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ สู งขึ3นกว่าเดิมอยู่
เรื อยๆ และสู งกว่าสถาบัน
อืน

คะแนนการตรวจ
ประกันคุณภาพของ
สกอ. และสมศ. ได้
คะแนนน้อย

1. เพิมประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ ให้ดาํ เนิ นการได้
รวดเร็ วขึ3น โดยจัดตั3ง คณะ
กรรมการอ.ก.พ.ว. ประจํา
ภาควิชา
2. มีเจ้าหน้าทีทํางานด้าน
อ.ก.พ.ว. 1 คน
3. จัดทําแผนการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ

(1)
(2)
(3)
(4)
1. ด้ านบุคลากร เป้ าหมาย : สามารถเพิมจํานวนอาจารย์ ทีมีตําแหน่ งทางวิชาการได้ ปีละ 2 คน

ประเด็นความเสี ยง

(6)

ก 2 ติดตามการดําเนิ นการตาม
แผนการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ

(5)

(ณ ต.ค.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

รองคณบดี
ฝ่ ายบริ หาร

(7)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
ความเสี ยงเพิมเติม
เจ้ าของความ
เสี ยง
(9)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ก 2 ติดตามการดําเนิ นงานตามแผนการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้ภาควิชา
ต่างๆ ทบทวนแผนและวางแผนโดย
ขอให้ภาคส่ งแผนทีทบทวนแล้วภายใน 1
มิ.ย.56

(8)

(ณ มี.ค 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริหารความเสี ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2556

ก2

(10)

(ณ ก.ย. 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

ดําเนิ นการทบทวนและปรับแผนการ
ขอกําหนดตําแหน่งวิชาการใหม่แล้ว
จากระบบทีวางไว้ในปี นี3 มีผไู ้ ด้รับ
ตําแหน่งวิชาการจํานวน 6 คน
จากตําแหน่งผศ.เป็ น รศ. 1 คน
จากตําแหน่งอาจารย์ เป็ น ผศ. 5 คน
และอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการอีก 8 คน

(11)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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ผลกระทบของความเสี ยง

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบทีดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน

(ณ ต.ค.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

การดําเนิ นการไม่
บรรลุเป้ าหมาย
ตามตัวชี3วดั SDA
หรื อยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

ปั ญหาในการรวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนิ นงาน
จากส่ วนงานต่างๆของ
คณะฯ

(6)

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี ยงเพิมเติม

ดําเนิ นการได้ตาํ และได้ 1. ได้ทบทวนค่าเป้ าหมาย
ข 2 ติดตามผลการดําเนิ นงานให้
คะแนนตรวจประกัน SDA ปี งบประมาณ 56-57
ใกล้ชิดมากขึ3น
คุณภาพน้อย
2. เพิมความมีส่วนร่ วมโดย
การรายงานผลการดําเนิ นงาน
SDA และการดําเนิ นงานตาม
ตัวชี3วดั ยุทธศาสตร์
3.ประสานงานกับฝ่ ายประกัน
คุณภาพในการตรวจสอบข้อมูล

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2. ด้ านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ ของสถาบัน เป้ าหมาย : สามารถดําเนินการตามเป้ าประสงค์ ได้ ไม่ ตํากว่ า 80 %

ประเด็นความเสี ยง

รองคณบดี
ฝ่ ายวางแผน/
รองคณบดี
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

(7)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี ยง

ข2

(8)

(ณ มี.ค 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

ฝ่ ายวางแผนฯ
ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขค่าเป้ าหมายของปี
2555 เรี ยบร้อยแล้ว
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
รวบรวมข้อมูลจากส่ วนงานต่างๆ ในการ
แก้ไขผลการดําเนิ นงาน SDA
ปี งบประมาณ 2555 ไตรมาส 4 ทําให้ผล
การดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายเพิมขึ3น 13
ตัวชี3วดั

(9)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ข2

(10)

(ณ ก.ย. 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

ฝ่ ายวางแผนฯ
ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขค่าเป้ าหมายของปี
2555 เรี ยบร้อยแล้ว
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
จากการตรวจสอบข้อมูลร่ วมกับฝ่ าย
วางแผนฯมา 2 ปี มานี3 ทําให้ผลการ
ดําเนิ นงานของคณะฯสมบูรณ์ข3 ึนและ
ผลการดําเนิ นงานตาม SDA ได้ยอดไม่
ตํากว่า 80 %

(11)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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ผลงาน Citation
น้อย

(4)

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบทีดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน

(3)
เป้ าหมาย : เพิม Citation 5 %

ผลกระทบของความเสี ยง

แม้จาํ นวน Citation
จํานวนบทความ
เพิมกลยุทธ์การสื บค้น ขยาย
ปี งบประมาณ 2555 จะมี Citation อาจจะมี
ขอบเขตการสื บค้นเพือให้ได้
จํานวนมากขึ3น แต่ผลงาน จํานวนน้อยลงตามลําดับ ข้อมูลมากขึ3น
Citation จํานวนไม่นอ้ ย
เป็ นผลงานของอาจารย์ที
เกษียณอายุแล้ว หรื อเป็ น
บทความเก่าทียังคงมี
Impact และมีการอ้างถึงอยู่

(1)
(2)
3. ด้ านการปฏิบัติงาน : การบริหารงานวิจยั

ประเด็นความเสี ยง

(6)

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี ยงเพิมเติม

ข 2 โครงการสร้างแรงจูงใจ
อาจารย์อกั ษรศาสตร์ในการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ ซึ งน่าจะทําให้ผล
งานมีโอกาสในการอ้างถึงได้
ในทีสุ ด

(5)

(ณ ต.ค.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั /รอง
คณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ

(7)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี ยง

ข2

(8)

(ณ มี.ค 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

ฝ่ ายวิจยั
ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการจะดําเนิ นการในเดือน
พฤษภาคม 2556
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ขยายขอบเขตการสื บค้นโดยสื บค้นจาก
ชืออาจารย์ใหม่ พบว่ามีอาจารย์ใหม่ใน
ฐานข้อมูล citation เพิมขึ3นจํานวน 2 คน
และได้ศึกษาเทคนิ คการสื บค้นเพิมเติม
ให้โปรแกรมฐานข้อมูล Feed ข้อมูลมาให้
เมือมีคนมาอ้างอิงรายการทีกําหนดไว้

(9)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ข2

(10)

(ณ ก.ย. 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

ฝ่ ายวิจยั
ได้ดาํ เนิ นการโครงการสร้างแรงจูงใจมี
คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ใน
ฐาน SCOPUS หรื อ ISI จํานวน 10 คน
รายละเอียดตามเอกสารทีแนบมา
พร้อมนี3
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ผลการรวบรวมผลงาน Citation ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ แต่การ
จัดเก็บข้อมูลมีความสะดวกสบายขึ3น
เนื องจากให้ฐานข้อมูล Feed ข้อมูลมา
ให้ โดยเริ มจากฐานข้อมูล Scopus ทั3งนี3
จะหาทางรับบริ การนี3 จากฐานข้อมูล
ISI ต่อไป เพือให้เจ้าหน้าทีฝ่ ายวิจยั
ดูแลข้อมูลเองได้โดยไม่ตอ้ งคอยฝ่ าย
ประกันคุณภาพด้วย

(11)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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มีเรื องร้องเรี ยน
เรื องการรับบุคคล
เข้าศึกษาโดยวิธี
รับตรง

เนื องจากปั จจุบนั เปิ ด
โอกาสให้บุคคลร้องขอดู
ข้อมูลเพือตรวจสอบได้
จึงมีผรู ้ ้องขอจํานวนมาก
ขึ3นโดยลําดับ

(1)
(2)
4. ด้ านความเสี ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก

ประเด็นความเสี ยง

แม้คณะฯจะมีความ
โปร่ งใส แต่ขอ้ ร้องเรี ยน
อาจส่ งผลต่อชือเสี ยง
ของคณะฯได้

(3)

ผลกระทบของความเสี ยง

จัดทําเกณฑ์การรับทีชัดเจน
โดยเกณฑ์การรับ และรายชือ
ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าศึกษาต้อง
ผ่านคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร และคณะกรรมการ
บริ หารคณะฯ

(4)

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบทีดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน

ก2

(5)

(ณ ต.ค.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

ประชาสัมพันธ์เกณฑ์

(6)

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี ยงเพิมเติม

รองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการ

(7)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี ยง

ก2

(8)

(ณ มี.ค 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

เดือนพฤศจิกายน 2555 ได้ดาํ เนิ นการ
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับเข้าศึกษาโดย
วิธีรับตรงและระบบแอดมิชชันกลางทาง
เว็บไซต์ www.artschula.ac.th

(9)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ข2

(10)

(ณ ก.ย. 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

มีบุคคลภายนอกขอตรวจสอบคะแนน
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับ
ตรงหลักสู ตรอักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
หลักสู ตรนานาชาติ ปี การศึกษา 2556
จํานวน 3 คน ได้แก่
1. น.ส. ชวัลญา ธรรมากรกุล
2. น.ส.นลวรรณ กาญจนประภาส
3.น.ส.อิสริ ยา เศรษฐยุกานนท์
ฝ่ ายวิชาการได้ดาํ เนิ นการให้
บุคคลภายนอกทั3ง 3 คน พบประธาน
หลักสู ตรฯ เพือชี3แจงข้อมูลคะแนน
สอบเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

(11)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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(2)
(3)
นิ สิตในและนอกคณะฯ บางกรณี พบว่าให้เกรด
ร้องขอตรวจสอบคะแนน ผิดพลาด อาจส่ งผล
และข้อมูลการให้เกรด
กระทบต่อชือเสี ยงของ
คณะ

สาเหตุ/ปัจจัยเสี ยง

(4)
การแก้เกรด ต้องผ่านการ
อนุมตั ิจากคณะ
กรรมการบริ หารคณะฯ ซึ งมี
การกําชับให้คณาจารย์ตอ้ งมี
การตรวจทานการทําคะแนน
ทุกครั3ง

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบทีดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี ยงเพิมเติม

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี ยง

(5)
(6)
(7)
ก 2 1. จัดอบรมวิธีการตัดเกรดแก่ รองคณบดี
คณาจารย์
ฝ่ ายวิชาการ
2.ภาควิชา/สาขาวิชาดูแลให้
คณาจารย์มีการตรวจทานการ
ตัดเกรดทุกครั3ง

(ณ ต.ค.55)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

(8)
(9)
ก 2 1.ไม่ได้ดาํ เนิ นการเนื องจากอาจารย์ไม่ได้
มีปัญหาเรื องวิธีการตัดเกรด แต่ขาด
ขั3นตอนทีรัดกุมและการตรวจทาน ซึ ง
จะแจ้งกําชับและขอความร่ วมมือแทน
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จะดําเนิ นการ
ขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา ขอให้คณาจารย์
มีการตรวจทานการตัดเกรดทุกครั3งใน
การประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะ
อักษรศาสตร์ครั3งต่อไป

(ณ มี.ค 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)

ทบทวนโดย……………………………………………………………………...(QMR) อนุมตั ิโดย ………………………………………..……………………………..(คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)

(1)
มีเรื องร้องเรี ยน
เรื องการให้เกรด
ผิดพลาด

ประเด็นความเสี ยง

คําชีแ2 จง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

(10)
(11)
ข 2 มีนิสิตคณะอักษรศาสตร์ศาสตร์จาํ นวน
2 คน ขอให้เปิ ดเผยข้อมูลคะแนนสอบ
รายละเอียด ดังนี3
1.น.ส.เจียระไน ตรี จิตตังนะชัย
รายวิชา 2223112 ภาษาญีปุ่ นเพือการ
สื อสาร ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา
2555
2.นายบวรภัค ประทีป รายวิชา
2202112 ภาษาอังกฤษ 2 ภาค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2555 ซึ ง
ฝ่ ายวิชาการได้ดาํ เนิ นการให้นิสิตทั3ง 2
คน พบอาจารย์ผสู ้ อน เพือชี3แจงข้อมูล
คะแนนสอบให้แก่นิสิต

(ณ ก.ย. 56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
ข1/ข2)
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บทที่ 3
กำรประกันคุณภำพของคณะอักษรศำสตร์

3.1 กำรตรวจติดตำมและตรวจประเมิน และข้อเสนอแนะ
3.2 กิจกรรมคุณภำพอื่นๆที่มีกำรดำเนินกำร
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3.1 กำรตรวจติดตำมและตรวจประเมิน และข้อเสนอแนะ
กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ตำมเกณฑ์ สกอ.
คณะอักษรศาสตร์ได้ดาเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เมื่อวันที่ 25-26
กรกฎาคม 2556 มีกรรมการผูต้ รวจประเมิน และกาหนดการตรวจประเมิน ดังนี้
ผศ. ชูพงศ์ ปัญจมะวัต
ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ
อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2555 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 กรกฎาคม 2556
เวลา
รายการ
9.00-9.15 น.
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะอักษรศาสตร์
กล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินชี้แจงการตรวจ
9.15-12.00 น.
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน
ตัวชี้วดั ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1, 7, 8, 9
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 4, 5
องค์ประกอบที่ 3, 6
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินสัมภาษณ์
สัมภาษณ์นิสิต
สัมภาษณ์อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
15.00-16.00 น. คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน
ตัวชี้วดั ของ สมศ.

ผู้ตรวจประเมิน
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน

คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน
อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ
อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ผศ. ชูพงศ์ ปัญจมะวัต
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26 กรกฎาคม 2556
เวลา
รายการ
9.00-10.30 น.
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินคุณภาพ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินคุณภาพ
ภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
10.30-12.00 น. กรรมการประชุมสรุ ป
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแก่ผบู ้ ริ หารคณะฯ

ผู้ตรวจประเมิน
ผศ. ชูพงศ์ ปัญจมะวัต
ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ
อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร

คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2555 ของคณะอักษรศาสตร์ ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีพฒั นาการดี
ขึ้นจากการดาเนินการปี การศึกษา 2554 โดยดาเนินการได้ดี-ดีมากในเกือบทุกด้าน สรุ ปเปรี ยบเทียบได้ดงั นี้

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลีย่

ผลการดาเนิ นงานปี
การศึกษา 2554
4.00
4.30
5.00
5.00
4.50
5.00
4.75
4.00
4.00
4.54

ผลการตรวจประเมิน ปี
การศึกษา 2555
5.00
4.41
5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
5.00
4.00
4.66

การด าเนิ น งานในปี การศึ ก ษา 2555 ท าได้ดี แ ละดี ม ากในเกื อ บทุ ก ตัว ชี้ ว ดั ยกเว้น ตัวชี้ วัด ที่ 2.3
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งวิชาการ ที่ได้คะแนนประเมิน 3.25 แต่กระนั้นก็เป็ นคะแนนที่พฒั นาขึ้นจากปี
ที่แล้ว
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การดาเนิ นงานในปี การศึกษา 2554 ทาได้ดีในเกื อบทุกตัวชี้ วดั คือได้คะแนน 4-5 ขึ้ นไป ยกเว้น
ตัวชี้ วดั ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งวิชาการ ได้คะแนนประเมิน 2.64 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. รายตัวชี้วดั มีผลดังนี้
ตัวชีว้ ดั ชื่อตัวชีว้ ดั

ผลการตรวจ ปี ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลีย่ นแปลง
การศึกษา 54 ปี การศึกษา 55 การศึกษา 55 คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

4

5

5

4

4

4

4.74
2.64

5
3.25

5
3.25

5

4

5

5

4

4

4
5

4
5

4
5

4

5

5

องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียน ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา

พบหลักฐานเพิม่ เติมในข้อ 4 การ
ติดตามการพัฒนาความรูจ้ าก
เครือข่ายวิชาชีพของเจ้าหน้าที่
และการพัฒนารายวิชาเนื่องจาก
การอบรม Clicker

องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมพัฒนานิ สิ ตนักศึกษา

3.1

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

5

4

5

3.2

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

พบหลักฐานเพิม่ เติม มีผลการ
ประเมินคุณภาพจากภาควิชาศิลป
การละครทีป่ ระเมินในข้อ 2-3 ได้
คะแนน 4.33และ4.83

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั

4.1
4.2
4.3

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ประจา

คณะฯไม่มกี ารจดสิทธิบตั ร
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ตัวชีว้ ดั ชื่อตัวชีว้ ดั

ผลการตรวจ ปี ประเมินตนเอง ผลการตรวจ ปี เหตุผลการเปลีย่ นแปลง
การศึกษา 54 ปี การศึกษา 55 การศึกษา 55 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม

5.1
5.2

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม
กระบวนการบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

4

4

4

5

5

5

5

5

5

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม

6.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ

7.1

ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหาร
ทุกระดับของสถาบัน

4

4

5

7.2
7.3

การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสีย่ ง

5
5

5
5

5
5

5

5

5

4

5

5

4

4

4

4.54

4.58

4.66

7.4

พบหลักฐานการประเมินผลการ
ทางานของผูบ้ ริหาร และสภา
สถาบันและการนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาการ

องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ปรับลดเพราะเกณฑ์ขอ้ 5 ตัวบ่งชี้
แผนกลยุทธ์ มีการพัฒนาแต่ไม่
ครบทุกตัวบ่งชี้
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กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก ตำมเกณฑ์ สมศ.
ผลการตรวจตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปี การศึกษา 2555 ของคณะอักษร
ศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 หรื ออยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยทาได้ในระดับดี -ดีมากเกื อบทุกตัวชี้วดั ยกเว้น
ตัวชี้ วดั ที่ 3 (ผลงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ) ซึ่ ง ได้คะแนน
ประเมิน 3.41 ผลการตรวจตัวบ่งชี้ สมศ. สรุ ปได้ดงั นี้
ตัวชี้วดั ชื่อตัวบ่งชี้
1
บัณฑิตปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3
ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่

ค่ าเดิม ค่ าใหม่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน

3.75

3.75

-

-

5

5

4

ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่

3.41

3.41

5

4.87

4.87

4.87
5
5

4.87
5
5

5

5

10
11
12
13

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ
ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจยั
ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
การปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องสภาสถาบัน
การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถาบัน

5
4

5
4

-

-

14

การพัฒนาคณาจารย์

15

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ผลการชีน้ า ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น
ที่ 1 ภายในสถาบัน
ผลการชีน้ า ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น
ที่ 2 ภายนอกสถาบัน

3.93
4.58

6
7
8

9

16.1
16.2
17
18.1
18.2

3.93
4.66 ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สกอ. มีคะแนนเพิม่ ขึน้

-

-

-

-

-

-

4.53 4.54
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ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิ ชา
ภาควิ ชาภูมิศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เป็ นภาควิชาขนาดเล็กในคณะฯ ทีท่ าหน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
สาขาภูมศิ าสตร์ มีนิสติ จานวนทัง้ สิน้ 80 คน
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ภาควิช าภูมิศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการ ควรมีระบบพี่เลีย้ งที่เปิ ดโอกาสให้อาจารย์อาวุโสถ่ายทอดความรู้
วิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั โดย และประสบการณ์การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงั คมกับ
การวางแผนการจัด การเรีย นการสอนที่พ านิ สิต ออก การเรียนการสอนและการวิจยั ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ในภาควิชา
ภาคสนามเพื่อศึกษาข้อมูลจากสภาพการณ์จริง ซึ่งทา เพื่อนาไปสูก่ าร บูรณาการในรูปแบบคล้ายคลึงกันในรายวิชาอื่น ๆ
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและนาไปสู่การสร้างงานวิจยั ด้วย
2. ควรมีระบบและกลไกให้นิสติ ที่ได้ไปร่วมโครงการภาคสนาม
ใหม่ ๆ (ในรายวิชาของอาจารย์ศริ วิ ไิ ล)
2. ภาควิชามีการจัดโครงการภาคสนามหลายโครงการ ของภาควิชามีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นิสติ ได้ร ับประสบการณ์ ตรง นิสติ คนอื่น ๆ ในภาควิชาหรือนิสติ ในภาควิชาอื่น ๆ
จากการปฏิบตั ิ
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ควรจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ โดยกาหนดว่าคณาจารย์ในภาควิชา
ควรจะขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการเมื่อใดและมีการติดตามผล
ยังค่อนข้างน้อย
2. ควรมีการสารวจความต้องการของชุมชนและจัดทา ในระยะเวลาทีก่ าหนด
การประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม
ระดับผลการประเมิ น
ดี
คะแนนเฉลี่ย
3.80

ตัวชี้วดั

คะแนนการประเมิ นตนเอง

คะแนนของ
ผูต้ รวจ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

4
3.57
2.38
4
4
4
4
4

4
3.57
2.38
4
4
4
4
4

หมายเหตุ
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ตัวชี้วดั

คะแนนการประเมิ นตนเอง

คะแนนของ
ผูต้ รวจ

3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

3
3
5
4
5
4
3
3.80

3
3
5
4
5
4
3
3.80

คะแนน
เฉลี่ย

หมายเหตุ
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ภาควิ ชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ มีการประเมินตนเองตรงตามความเป็ นจริง ผลการดาเนินงานในปี
2555 อยู่ในระดับดี มีระบบ กลไก แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหม่ๆ ทีพ่ ฒั นาจากผลการประเมินคุณภาพในปี ทผ่ี ่านมา
บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถสูง มีวสิ ยั ทัศน์ และมีความกระตือรือร้นอย่างยิง่ ในการพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้ายิง่ ๆขึน้ ไป
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดเด่น
1. คณาจารย์ประจามีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกถึงร้อยละ พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ในฐานะที่เป็ นแหล่งเผยแพร่ ผลงาน
90 มีการทางานวิจยั และเผยแพร่ทงั ้ ในระดับชาติและ วิช าการของคณาจารย์ แ ละนิ สิต ให้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
นานาชาติอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและหน่วย งาน
2. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่าง
สม่าเสมอเป็ นการส่งเสริมงานพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของทัง้ อาจารย์และนิสติ
3. ภาควิชาอยู่ในระหว่างกระบวนการขอเปิ ดหลักสูตร
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
ควรสนับสนุ นให้คณาจารย์ทาวิจยั ภายใต้โครงการวิจยั ร่ม 1. ควรมีระบบและกลไกในการเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ให้
ชัดเจนตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ สกอ.
ใหญ่ ทีต่ อบสนองความต้องการของแหล่งทุนภายนอก
2. ควรมีแผนปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนเพื่อรองรับการดาเนิน
งานของภาควิชาในปี 2558 ทีจ่ ะมีอาจารย์ประจาเหลือเพียง 6
คน ในขณะที่ต้องดูแลหลักสูตรถึง 3 หลักสูตร ทัง้ ระดับ
ปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต
ข้อค้นพบเพิม่ เติม
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พบหลักฐานเพิม่ เติมของผลการดาเนินงานในตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 ข้อ ุุ6 คือ
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ในการจัดบริการข้อ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ คิด
เป็ นคะแนนเฉลีย่ 3.85 จากแบบประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบครัง้ ที่ 4
ซึง่ ภาควิชาจัดขึน้ เพื่อเป็ นกิจกรรมพัฒนานิสติ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จึงขอแก้ไขผลดาเนินงานและคะแนนในตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 ของภาควิชาฯ จาก
เดิมทีอ่ า้ งอิงคณะจึงได้ผลการประเมินในข้อนี้ไม่ถงึ 3.51 เป็ นการใช้ผลประเมินของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเอง ทีไ่ ด้
คะแนนเฉลีย่ 3.85
ทาให้ภาควิชาฯผ่านเกณฑ์ประเมินในข้อที่ 6 ของตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 ทีก่ าหนดให้ต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
การให้คาปรึกษา การให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการและวิชา ชีพแก่นิสติ ไม่ต่ ากว่า 3.51ทัง้ สามข้อ
และทาให้ผลการดาเนินงานในตัวบ่งชีน้ ้ขี องภาควิชาฯ เปลีย่ นจากเดิมทีท่ าได้ 6 ข้อ เป็ น 7 ข้อ และปรับคะแนนเพิม่ ขึน้ จาก
เดิม 4 เป็ น 5 คะแนน
นอกจากนี้ จากการทีค่ ณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตรวจพบว่า คณะอักษรศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่
6 ของตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 ซึง่ เป็ นเกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะสถาบันกลุ่ม ง. จึงปรับ เปลีย่ นผลดาเนินงานและคะแนนของตัว
บ่งชีน้ ้ี จากเดิมทีค่ ณะทาได้ 6 ข้อ 5 คะแนน เป็ นทาได้ 5 ข้อ 4 คะแนน ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบซึง่ อ้างอิงผล
ดาเนินงานในตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 ตามคณะอักษรศาสตร์ จึงต้องปรับผลการดาเนินงานและคะแนนจาก 6 ข้อ 5 คะแนน เป็ น 5
ข้อ 4 คะแนน ตามไปด้วย
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คะแนนเฉลี่ย
ตัวชี้วดั
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

4.48

ระดับผลการประเมิ น

3.1

คะแนนการประเมิ นตนเอง
6 ข้อ / 4 คะแนน
ร้อยละ 90 / 5 คะแนน
ร้อยละ 20 / 3.33 คะแนน
6 ข้อ / 4 คะแนน
6 ข้อ / 4 คะแนน
6 ข้อ / 4 คะแนน
6 ข้อ / 5 คะแนน
5 ข้อ / 5 คะแนน
6 ข้อ / 4 คะแนน

คะแนนของผูต้ รวจ
6 ข้อ / 4 คะแนน
ร้อยละ 90 / 5 คะแนน
ร้อยละ 20 / 3.33 คะแนน
6 ข้อ / 4 คะแนน
6 ข้อ / 4 คะแนน
6 ข้อ / 4 คะแนน
6 ข้อ / 5 คะแนน
5 ข้อ / 5 คะแนน
7 ข้อ / 5 คะแนน

3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
คะแนนเฉลีย่

6 ข้อ / 5 คะแนน
7 ข้อ / 5 คะแนน
6 ข้อ / 5 คะแนน
59,066.67 / 3.94 คะแนน
5 ข้อ / 5 คะแนน
5 ข้อ / 5 คะแนน
4.48 / ดี

6 ข้อ / 5 คะแนน
7 ข้อ / 5 คะแนน
5 ข้อ / 4 คะแนน
59,066.67 / 3.94 คะแนน
5 ข้อ / 5 คะแนน
5 ข้อ / 5 คะแนน
4.48 / ดี

ดี
หมายเหตุ

ข้อ 6 พบหลักฐานเพิม่

อ้างอิงผลของคณะฯ
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3.2 กิจกรรมคุณภำพอืน่ ๆที่มกี ำรดำเนินกำร
มีการดาเนิ นงานต่างๆ ดังนี้

งำนทีไ่ ด้รบั กำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยในเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ
ลำดับ

งำนทีไ่ ด ้รับกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยในเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภำพ

1

ภำควิชำ/
หน่วยงำน
ฝ่ ำยวิจัย

2

ฝ่ ำยบริหำร

3

ฝ่ ำยบริหำร

4

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

5

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ/ฝ่ ำย
บริหำร

6
7

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ/ฝ่ ำย
วำงแผนฯ
ิ
ฝ่ ำยกิจกำรนิสต

จัดประชุมหัวหน ้ำงำนเป็ นประจำทุกเดือนเพือ
่ คุยกันเรือ
่ งปั ญหำต่ำงๆและ
ช่วยกันแก ้ไข
วำงระบบพนักงำนขับรถใหม่ และจัดมีระบบประเมินเพือ
่ ให ้บริกำรให ้มี
คุณภำพ
ิ /ศิษย์เก่ำทีไ่ ด ้รับรำงวัลเป็ นแบบฟอร์มออนไลน์
สร ้ำงแบบฟอร์มสำรวจนิสต
เพือ
่ สำรวจข ้อมูลให ้ครอบคลุมมำกขึน
้ เผยแพร่ผำ่ นรองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
ิ Facebook สมำคมศิษย์เก่ำ เว็บไซต์คณะฯ
นิสต
วำงแผนกำรจัดเก็บข ้อมูลอำจำรย์ได ้รับเชิญเป็ นกรรมกำรวิชำกำร/กรรมกำร
วิชำชีพ ประชุมวิชำกำร เพือ
่ ลดขัน
้ ตอนกำรจัดเก็บข ้อมูลทีซ
่ ้ำซ ้อนและเป็ น
กำร share ข ้อมูลกัน และ zinc ข ้อมูลกัน ระหว่ำงงำนบริหำร และงำน
ประกันคุณภำพ
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน SDA ฝ่ ำยวำงแผนและพัฒนำได ้ร่วมกับงำน
ประกันคุณภำพในกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน SDA เพือ
่ ควำมครบถ ้วน
ของข ้อมูล ทำให ้ผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ ำหมำย
ิ อักษร จุฬำฯ
แบบรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนโครงกำรกิจกรรมนิสต

8

ิ
ฝ่ ำยกิจกำรนิสต

ิ แต่งกำยผิดระเบียบคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ
แบบรำยงำนนิสต

9

ฝ่ ำยวิจัย

โครงกำรทุนวิจโยปกำรประจำปี ด ้ำนวิชำกำรและวิจัย เพือ
่ ส่งเสริมกำร
ผลิตผลงำนวิชำกำร-วิจัยของคณำจำรย์ในคณะ

10

ฝ่ ำยวิจัย

11

ฝ่ ำยวิจัย

12

ศูนย์สำรนิเทศ
มนุษยศำสตร์
ศูนย์สำรนิเทศ
มนุษยศำสตร์
ศูนย์สำรนิเทศ
มนุษยศำสตร์
ศูนย์สำรนิเทศ
มนุษยศำสตร์
ศูนย์สำรนิเทศ
มนุษยศำสตร์
ศูนย์สำรนิเทศ
มนุษยศำสตร์
ศูนย์สำรนิเทศ
มนุษยศำสตร์
บริหำรและ
ธุรกำร
บริหำรและ
ธุรกำร
บริหำรและ
ธุรกำร
บริหำรและ
ธุรกำร
งำนบริหำรและ
ธุรกำร
งำนบริกำร
กำรศึกษำ

กำรจัดเก็บข ้อมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิคและนำข ้อมูลเก็บไว ้ใน CD และ
Dropbox
จัดทำฐำนข ้อมูลกำรผลิตหนังสือ/วำรสำรอักษรศำสตร์และข ้อมูลติดต่อ
ผู ้ทรงคุณวุฒแ
ิ ละผู ้เขียน
บริกำรมุมกำแฟ Coffee@Arts Library ให ้ผู ้ใช ้ห ้องสมุดบริกำรตนเองใน
รำคำกันเอง
ิ ระดับปริญญำโท และตรี
บริกำรยืมระหว่ำงห ้องสมุดในจุฬำฯ ให ้กับนิสต
ิ ปริญญำเอก)
(เดิมบริกำรเฉพำะอำจำรย์และนิสต
บริกำรหนังสือใหม่ทันใช ้ใน 1 ชัว่ โมง/เล่ม (เดิมทำให ้ใช ้ได ้ภำยใน 1 วัน)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

วำงแผนกำรกำรจัดเก็บข ้อมูลงำนวิจัยใหม่

้ ใหม่และยังไม่ได ้ทำรำยกำรในตู ้รอบห ้องโถงชัน
้
จัดแสดงหนังสือทีจ
่ ัดซือ
ล่ำง อำคำรมหำวชิรำวุธ
้ ล่ำง อำคำรมหำ
จัดแสดงหนังสือใหม่ทท
ี่ ำรำยกำรแล ้วในตู ้รอบห ้องโถงชัน
วชิรำวุธ
้ 3 จำนวน 10 ห ้อง และห ้องทำงำน
บริกำรห ้องค ้นคว ้ำกลุม
่ ทีห
่ ้องโถง ชัน
อำจำรย์พเิ ศษ 4 ห ้อง
ิ ทุกระดับ อำจำรย์ และ
บริกำรยืมระหว่ำงห ้องสมุดในจุฬำฯ ให ้กับนิสต
บุคลำกร โดยกรอกข ้อมูลผ่ำน e-form ทำงออนไลน์
โครงกำรจัดเก็บข ้อมูลเกีย
่ วกับงำนบริหำรธุรกำร(โครงกำรควำมร่วมมือกับ
ศูนย์คอมฯ)
โครงกำรแจ ้งเตือนกำรขอต่ออำยุวซ
ี ำ่ และใบอนุญำตทำงำนของลูกจ ้ำง
ชัว่ ครำวชำวต่ำงประเทศล่วงหน ้ำก่อน 1 เดือน
โครงกำรจัดทำบันทึกกำรปฏิบัตงิ ำนประจำเดือนเพือ
่ กำรพัฒนำปรับปรุงและ
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนือ
่ ง
สรุปสถิตก
ิ ำรใช ้บริกำรด ้ำนกำรใช ้ยำนพำหนะ
รำยงำนเวลำบุคลำกรสำยสนับสนุนทีเ่ ข ้ำงำนสำยทุกวันเพือ
่ ลดจำนวน
บุคลำกรมำทำงำนสำย
ิ ทรำบผ่ำนfacebook แทนกำรไปบอกกล่ำวใน
ประชำสัมพันธ์ขำ่ วสำรนิสต
ห ้องเรียนหรือกำรโทรศัพท์

ช่วงเวลำที่
ดำเนินกำร
ม.ค.-56
ตัง้ แต่ ต.ค. 2555
ตัง้ แต่ มกรำคม
2556
ตัง้ แต่ มกรำคม
2556
ตัง้ แต่ ต.ค. 2555

พ.ย.-55
เริม
่ ดำเนินกำร1
เมษำยน 2556
เริม
่ ดำเนินกำร1
เมษำยน 2556
เริม
่ ดำเนินกำรตัง้ แต่
พ.ค. 56 สำหรับกำร
เริม
่ ให ้ทุน 1 ต.ค.
56
เริม
่ ดำเนินกำรแล ้ว
27 พ.ค.56
เริม
่ ดำเนินกำร
พฤศจิกำยน 2555
เริม
่ ใหม่ มิถน
ุ ำยน
2556
ตัง้ แต่มน
ี ำคม 2556
เริม
่ มีนำคม 2556
เริม
่ มีนำคม 2556
เริม
่ มีนำคม 2556
ตัง้ แต่กม
ุ ภำพันธ์
2556
ตัง้ แต่สงิ หำคม
2556
1 ต.ค.55-30 ก.ย.
56
1 ต.ค.55-30 ก.ย.
56
1 ต.ค.55-30 ก.ย.
56
1 ก.พ.56-30 ก.ย.
56
ปี งบประมำณ 2556
ปี งบประมำณ 2556

182
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งำนทีไ่ ด ้รับกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยในเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภำพ

28

ภำควิชำ/
หน่วยงำน
งำนบริกำร
กำรศึกษำ
หน่วยโสตทัศน
ศึกษำ
หน่วยโสตทัศน
ศึกษำ
งำนทะเบียน

29

งำนทะเบียน

ปรับปรุงแบบฟอร์มคำร ้องขอเพิม
่ รำยวิชำหลังกำหนด

30

งำนทะเบียน

ปรับปรุงแบบฟอร์มคำร ้องขอเปลีย
่ นตอนเรียนหลังกำหนด

31

ภำษำตะวันออก

32
33

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภูมศ
ิ ำสตร์

34

ปรัชญำ

35

ปรัชญำ

เปลีย
่ นกำรบันทึกข ้อมูลภำระงำนอำจำรย์ใส่แบบฟอร์มของคณะเป็ นกรอก
ข ้อมูลลงระบบ ESS ของมหำวิทยำลัย
่ อิเล็กทรอนิกส์ เพือ
กำรเวียนเรือ
่ งผ่ำนทำงสือ
่ ควำมรวดเร็วและประหยัด
กระดำษ
ิ เอกภูมศ
กำรแจ ้งข่ำวให ้นิสต
ิ ำสตร์ทรำบผ่ำนทำงfacebook แทนกำรส่ง
จดหมำยหรือโทรศัพท์
ิ ทรำบผ่ำนทำงfacebook แทนกำรส่งจดหมำยหรือ
กำรแจ ้งข่ำวให ้นิสต
โทรศัพท์
แสกนเอกสำรบันทึก/จดหมำย แล ้วส่งอีเมล์ให ้อำจำรย์แทนกำรเวียน

36

ภำษำอังกฤษ

สรุปเรือ
่ งจำกเอกสำรแล ้วส่งอีเมล์แจ ้งอำจำรย์ทรำบแทนกำรเวียน

ปี งบประมำณ 2556

37

ภำษำไทย

แสกนเอกสำรบันทึก/จดหมำย แล ้วส่งอีเมล์ให ้อำจำรย์แทนกำรเวียน

ปี งบประมำณ 2556

38

ภำษำไทย

แสกนเอกสำรจัดเก็บเป็ นไฟล์แทนกำรเก็บเอกสำรเข ้ำแฟ้ มเป็ นกระดำษ

ปี งบประมำณ 2556

25
26
27

ิ ให ้อำจำรย์ทป
แจ ้งข่ำวสำรของนิสต
ี่ รึกษำทรำบทำงอีเมล์แทนกำรส่งด ้วย
กระดำษ
่ โสตทัศน์และสือ
่ อิเล็คทรอนิคส์ FMเปลีย
่ นฟอร์มกำรขอใช ้บริกำรผลิตสือ
ARTS/AV-01-001
เปลีย
่ นฟอร์มกำรขอใช ้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ FM-Arts/AV-01-002
ปรับปรุงแบบฟอร์มคำร ้องขอลงทะเบียนเรียนสำยหลังกำหนด

ช่วงเวลำที่
ดำเนินกำร
ปี งบประมำณ 2556
เริม
่ ดำเนินกำรแล ้ว
3 พ.ค.56
เริม
่ ดำเนินกำรแล ้ว
3 พ.ค.56
เริม
่ ดำเนินกำร
พฤศจิกำยน 2555
เริม
่ ดำเนินกำร
พฤศจิกำยน 2555
เริม
่ ดำเนินกำร
พฤศจิกำยน 2555
ปี งบประมำณ 2556
ปี งบประมำณ 2556
ปี งบประมำณ 2556
ปี งบประมำณ 2556
ปี งบประมำณ 2556
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ภำควิชำ

หัวข ้อกำรเสวนำ/กิจกรรม/วิชำที่
ประชุมกลุม
่
โครงกำร LMS:CourseVille

1

ฝ่ ำยวิชำกำร

2

ฝ่ ำยวิชำกำร

3

ฝ่ ำยวิชำกำร

4

ฝ่ ำยวิจัย

5

ฝ่ ำยวิจัย

6

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

ิ คอมใหม่
อบรม รวมมิตรเทคนิคพิชต
ในทีท
่ ำงำนเบือ
้ งต ้น (Anti-virus และ
MS Word2010)

7

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

8

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

อบรมประกันคุณภำพ “อยูอ
่ ย่ำงไรให ้
สบำย อีก 3 ปี นี้ ภำยใต ้ สกอ. สมศ.
และอืน
่ ๆ”
-นโยบำยกำรประกันคุณภำพ
-ตัวชีว้ ัดและวิธก
ี ำรจัดเก็บข ้อมูล
-จรรยำบรรณอำจำรย์และนักวิจัย
ประชุม และอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรเรือ
่ ง
เกณฑ์ตัวชีว้ ัดและกำรจัดทำรำยงำน
ประเมินตนเอง

9

ฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ

10

ิ
ฝ่ ำยกิจกำรนิสต

11

ภำษำอังกฤษ

12

ภำษำตะวันตก/
อิตำเลียน

13

ภำษำตะวันตก/
อิตำเลียน

จัดบรรยำยควำมรู ้ทำงด ้ำนจิตวิทยำ
ิ รู ้ได ้อย่ำงไร
เรือ
่ ง ปั ญหำทีพ
่ บในนิสต
ิ มีปัญหำสุขภำพ
ว่ำนิสต
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร เรือ
่ ง กำรใช ้
้ เรียนแบบ
เทคโนโลยีจัดกิจกรรมในชัน
interactive : Clicker
อำศรมวิจัย เรือ
่ ง กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรพัฒนำงำนวิจัยและงำน
สร ้ำงสรรค์/ผลงำนวิชำกำร
อำศรมวิจัย เรือ
่ ง เทคนิคกำรนำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรแบบโปสเตอร์

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรเรือ
่ ง
เกณฑ์ตัวชีว้ ัดและกำรจัดทำรำยงำน
ประเมินตนเอง ครัง้ ที่ 2
ิ
แนวทำงในกำรให ้คำปรึกษำแก่นส
ิ ต
ิ มำปรึกษำปั ญหำ โดยเฉพำะ
เมือ
่ นิสต
ิ ทีอ
นิสต
่ ำจมีปัญหำสุขภำพจิต
ภำควิชำปรัชญำ เสนอกำรแก ้ไข
ปั ญหำด ้วย Philosophical Therapy
บรรยำยทำงวิชำกำร "เรำสอนกำร
แปลกันทำไม" และแนะนำหนังสือ
แปล Traibhumikatha: the Story of
the Three Planets of Existence
โครงกำรพัฒนำอำจำรย์: ปรับ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำ
และวรรณคดีอต
ิ ำเลียน (เสวนำ
แลกเปลีย
่ นควำมเห็น)
โครงกำรสัมมนำด ้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมอิตำเลียน ระหว่ำงอำจำรย์
และวิทยำกร แลกเปลีย
่ นควำมคิดเห็น
ด ้ำนกำรเรียนกำรสอน วิชำกำร และ
วิจัย

วันเวลำและสถำนทีจ
่ ัด
31 พ.ค.56 เวลำ 13.3014.30 น. ห ้องประชุมศ.
้
กิตติคณ
ุ สุทธิลักษณ์ ชัน
M 1 อำคำรมหำจักรี
สิรน
ิ ธร
31 พ.ค.56 เวลำ 13.3014.30 น. ห ้อง 601
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
27 มี.ค. 56 ห ้องประชุม
้ M1 อำคำรมหำจักรี
ชัน
พฤ. 18 ก.ค. 56 เวลำ
12-00-13.30 น. ห ้อง
708 อำคำรบรมรำชกุมำรี
อ. 6 ส.ค. 56 เวลำ 1200-13.00 น. ห ้อง 708
อำคำรบรมรำชกุมำรี
28-29 มี.ค. 56 เวลำ
9.00-12.00 น. ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะอักษร
ศำสตร์
19 ธ.ค. 55 เวลำ 13.30
-15.30 น. ห ้อง 501/29
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร

จำนวนผู ้เข ้ำร่วม
เป้ ำหมำย
อำจำรย์
บุคลำกร

จำนวนผู ้เข ้ำร่วม
จริง
อำจำรย์ 15
บุคลำกร 6

อำจำรย์
บุคลำกร

อำจำรย์ 19
บุคลำกร 12

อำจำรย์

อำจำรย์ 7
บุคลำกร 5
อำจำรย์ 27
จนท 1
อำจำรย์ 11
บุคลำกร 1

อำจำรย์และ
เจ ้ำหน ้ำที่ 30

อำจำรย์ 1
เจ ้ำหน ้ำที่ 25

อำจำรย์และ
อำจำรย์ 8
เจ ้ำหน ้ำที่ 45 เจ ้ำหน ้ำที่ 34

30 พ.ค. 56 เวลำ 9.0011.30 น. ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะอักษร
ศำสตร์
8 ก.ค. 56 เวลำ 10.0012.00 น. ห ้อง 711
อำคำรมหำจักรีสริ น
ิ ธร
27 ก.พ. 56 ห ้อง 707
อำคำรบรมรำชกุมำรี

อำจำรย์และ
เจ ้ำหน ้ำที่ 30

อำจำรย์ 7
เจ ้ำหน ้ำที่ 23

อำจำรย์และ
เจ ้ำหน ้ำที่

เจ ้ำหน ้ำที่ 21
อำจำรย์ 6

อำจำรย์

อำจำรย์ 29

พ. 21 ส.ค. 56 เวลำ
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
105 อำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์

ิ
นิสต
อำจำรย์
บุคลำกร

มิ.ย.-ส.ค.56

ม.ค.-มี.ค. 56 (2 ครัง้ )

ิ ป.โท 12
นิสต
อำจำรย์ 20
บุคลำกร 4
บุคคลภำยนอก4
ิ ย์เก่ำเข ้ำ
จำนวน 70 คน มีศษ
ร่วม 5
อำจำรย์ 8
อำจำรย์ 8

อำจำรย์
วิทยำกร

อำจำรย์ 4
บุคคลภำยนอก 1

184

185

ภำคผนวก

รำยชื่อคณำจำรย์
รำยชื่ออำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ ประเภทลูกจ้ำงชั่วครำวเหมำจ่ำย
รำยชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรกิจกรรมกำรประกันคุณภำพในกรรรมกำรชุดต่ำงๆ

187
195
198

186

187

รำยชือ่ คณำจำรย์
ภาควิชา
ภาษาไทย

สถานภาพ
ข้าราชการ

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
1 นางชลดา เรื องรักษ์ลิขิต

ตาแหน่ ง
ศ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

2

นางสาวณัฐพร พานโพธิ์ทอง

ผศ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

3

นางสาวใกล้รุ่ง อามระดิษ

อ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

4

นายอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล

อ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

5

นางสาวธีรนุช โชคสุวณิ ช

อ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

6

นายวิภาส โพธิแพทย์

อ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

7

นางสาวดาวเรื อง วิทยารัฐ

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นายปรมินท์ จารุ วร

ผศ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางสาวประไพพรรณ พึ่งฉิ ม

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นางสาวศิริพร ภักดีผาสุข

ผศ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นายอาทิตย์ ชีรวณิ ชย์กุล

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นางสาวธานีรัตน์ จัตุทะศรี

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นางน้ าผึ้ง ปั ทมลางคุล
นางสาวมิ่งมิตร ศรี ประสิ ทธิ์

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นายชัยรัตน์ พลมุข

อ.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

16

นางสาวมุจลินท์ สุดเจริ ญ

อ.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

17

นางสุกญั ญา สุจฉายา

รศ.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

18

นางสาวสุจิตรา จงสถิตย์วฒั นา

รศ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

19

นางศิราพร ณ ถลาง

ศ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นางเทพี จรัสจรุ งเกียรติ

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

1

นางสาวสุรีย ์ ชุณหเรื องเดช

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

2

นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

3

นางนูรีดา หะยียะโกะ

อ. ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

4

นางสาวชัญญพร ปริ ญญาวุฒิชยั

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวทัศนีย ์ สิ นสกุล

ผศ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางกนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ

รศ.ดร

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวหทัย แซ่เจี่ย

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางอรรถยา สุวรรณระดา

รศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นางน้ าทิพย์ เมธเศรษฐ
นางสาวสมพรนุช ตันศรี สุข

อ.

อ.ดร.

อ.
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ภาษาตะวันออก

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
11 นายสื บพงศ์ ช้างบุญชู

ตาแหน่ ง
อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นางสาวสุภาพร บุญรุ่ ง

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

นายธีรวัฒน์ ธีรพจนี

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นายอัษฎายุทธ ชูศรี

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นายมานพ อาดัม

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

16

นายกมล บุษบรรณ์

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

17

นายชาญวิทย์ ทัดแก้ว

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

18

นางสาวอภิรดี เจริ ญเสนีย ์

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

19

นางสาวศันสนีย ์ เอกอัจฉริ ยา

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

20

นางสาวมัทนา จาตุรแสงไพโรจน์

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

21

นางสาวยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

22

นางสาวรัฐพร สวรรค์พิทกั ษ์

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

23

นางสิ ริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล

รศ.ดร

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

24

นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

25

ร.ท.บรรจบ บรรณรุ จิ

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

26

รศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

27

นางพัชนี ตั้งยืนยง
นางสาวมนธิรา ราโท

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

28

นางสาวชมนาด ศีติสาร

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

29

นางสาวศศรักษ์ เพชรเชิดชู

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

30

นายวรวุฒิ จิราสมบัติ

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

31

ภาษาตะวันออก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

32

ภาษาตะวันออก

พนักงานวิสามัญ

33

นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ
Mrs. Kiyomi Iketani
นางสาวนะฑ์ซุกิ มะท์ซุอิ
Ms.Natsuki Matsui
นางสาวฮแย จองจูง

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการ

1

นางสาวภัคพรรณ ทิพยมนตรี

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวรักสงบ วิจิตรโสภณ

อ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางณิ ดา ติรณสวัสดิ์

อ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางดวงฤดี เจริ ญบัณฑิต

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวมัทธนี พลังเทพินทร์

อ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวจิตติมา พฤฒิพฤกษ์

อ.

อ.ดร.

อ.

รศ.ดร.
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ภาษาอังกฤษ

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
8 นางสาวมธุริน ลีละเศรษฐกุล

ตาแหน่ ง
อ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นางคาริ นา โชติรวี

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นางสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์

รศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

11

นางสุนิจ สุตณ
ั ฑวิบูลย์

ผศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

12

นางสาวปทมา อัตนโถ

ผศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

13

นางสาวณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

รศ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

14

นางสาวสมจิต จิระนันทิพร

อ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

15

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

16

นางสาวน้ าทิพย์ ภิงคารวัฒน์
นางสาวดาริ นทร์ ประดิษฐทัศนีย ์

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

17

นายศุภกาญจน์ เอี่ยมหฤท

ผศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

18

นางสาวจิรันธรา ศรี อทุ ยั

ผศ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

19

นางสาวปรี ณา แข่งขัน

อ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นางปรี มา มัลลิกะมาส

รศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

21

นางรองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์

ผศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

22

นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ

อ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

23

นางสุเบญจา เผ่าเหลืองทอง

อ.

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

24

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

25

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

26

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

27

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

28

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

29

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

30

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

31

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

32

นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนด์ริช
Mr.William Cater Handrich
นาย อิงโก้ เพเทอร์
Dr.Ingo Peters
นางจิลล์ เม็ตคาฟ
Mrs.Jill Metcalfe
นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี
Mr.Robert Michael Crabtree
นายโทนี่ โอ นีลล์
Mr.Tony O'Neill
นายแอนดรู ว์ จอห์น ลอบบ์
Mr.Andrew John Lobb
นายไซมอน เจ.พี. ไรท์
Mr.Simon J.P. Wright
นายโดนัลด์ สก็อต ฮัมฟรี ยส์
Mr. Danald Scott Hamphries
นายจอห์น แจ็คสัน ดังเคิน
Mr.John Jackson Duncan

ผศ.ดร.

ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
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ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
33 นายสก็อต โจเซฟ โอลด์เมิน
Mr.Scott Joseph Oltmann
34 นายแอนดรู จอห์น ไรท์
Mr.Andrew John Wright
1 นายสุเนตร ชุตินธรานนท์

ตาแหน่ ง

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์

ข้าราชการ

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวภาวรรณ เรื องศิลป์

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

เรื อโทดินาร์ บุญธรรม

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นายจุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

ผศ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาววิลลา วิลยั ทอง

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาววาสนา วงศ์สุรวัฒน์

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นายธนาพล ลิ่มอภิชาต
นางพิพาดา ยังเจริ ญ

ประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

รศ.ดร.

ประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นายสุธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ
นางสาวสุวมิ ล รุ่ งเจริ ญ

ประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

11

นางสาวิตรี เจริ ญพงศ์

ผศ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการ

1

นางสาววิภาดา เพ็ชรรักษ์

ผศ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นายสุกิจ พูพ่ วง

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวเพ็ญพิสาข์ ศรี วรนารถ

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาววิลาสิ นีย ์ แฝงยงค์

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาววรุ ณี อุดมศิลป

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวภาสุรี ลือสกุล

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวอติพร เสถียรสุต

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางสาวหนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางสาวปาจรี ย ์ ทาชาติ

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นายพิริยะดิศ มานิตย์

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นางสาวนิธิวดี ศรี หงส์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นายรมย์ ภิรมนตรี

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

นางสาวภณิ ตา ศิลปวิทยาดิลก

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นางสาวนาถพร กาญจนภิญโญวงศ์

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นายธนกร แก้ววิภาส

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

16

นายนรุ ตม์ เจ้าสกุล

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

17

นางสาวนันทนา อนันต์โกศล

อ.

รศ.ดร.

รศ.
ผศ.

อ.ดร.
อ.
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ภาควิชา
ภาษาตะวันตก

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
18 นายวรรณชัย คาภีระ

ตาแหน่ ง
อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

19

นายสรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์

ผศ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นางถนอมนวล โอเจริ ญ

ศ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

21

นางวรรณา แสงอร่ ามเรื อง

รศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

22

นายสถาพร ทิพยศักดิ์

รศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

23

นางสาวสิ ริวรรณ จุฬากรณ์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

24

นางชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

รศ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

25

นางสาววิลิตา ศรี อุฬารพงศ์

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

26

นางสาวหนึ่งฤดี โลหผล

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

27

นางสาวสุวรรณา สถาปั ตย์พฒั นา

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

28

นางสาวอารตี แก้วสัมฤทธิ์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

29

นางจันทรา ประมูลทรัพย์

อ.

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

30

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

31

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

32

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

33

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

34

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

35

ภาษาตะวันตก

พนักงานวิสามัญ

36

ปรัชญา

ข้าราชการ

1

นางอันท์เยอ เลารา ลูอีเซอ ซไตรท์
Dr.Antje Laura Luise Streit
นางสาวไรซา ซาไนวา
Ms.Raisa Dzanaeva
นายเปาโล ยูรอล
Mr.Paolo Euron
นางโซฟี เอล็กซานดร้า โคลเอ้ รารู ท
วินเซนต์
นางจูลี รัชตรณชัย ปงโปนี
Ms. Julie Rujataronajai - Pomponi
นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริ โอ อินา
ซุนกา มาร์กา
Ms.Catalina del Rosadio Inazunta
Marca
นางสาวเลารา กัสโตร ซานเชส
Ms. Luura Castro Sanchez
นายสมภาร พรมทา

ศ.ดร.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางกนิษฐ์ ศิริจนั ทร์

อ.ดร.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นายเกษม เพ็ญภินนั ท์

อ.ดร.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวศิรประภา ชวะนะญาณ

อ.ดร.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวศิริญญา อรุ ณขจรศักดิ์

อ.ดร.
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ปรัชญา

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
6 นายวศิน บุญพัฒนากรณ์

ตาแหน่ ง
อ.

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางเนื่องน้อย บุณยเนตร

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นางสาวสิ ริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ

ผศ.ดร.

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นางสุวรรณา สถาอานันท์

รศ.ดร.

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นายโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

รศ.ดร.

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

11

นางสาวธิดาวดี สกุลโพน

อ.

บรรณารักษศาสตร์

ข้าราชการ

1

นางดวงเนตร วงศ์ประทีป

อ.

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวอรนุช เศวตรัตนเสถียร

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวเนณุภา สุภเวชย์

อ.

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาววชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

อ.

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวเสาวภา หลิมวิจิตร

อ.

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นายทรงพันธ์ เจิมประยงค์

อ.ดร.

บรรณารักษศาสตร์

ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นายสมศักดิ์ ศรี บริ สุทธิ์สกุล

ผศ.ดร.

บรรณารักษศาสตร์

ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นางจินดารัตน์ เบอรพันธุ์

บรรณารักษศาสตร์

ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นางสาวพิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์

ศิลปการละคร

ข้าราชการ

1

นางสาวจารุ ณี หงส์จารุ

รศ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการ

2

นายฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ผศ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการ

3

นายดังกมล ณ ป้ อมเพชร

อ.

ศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวพันพัสสา ธูปเทียน

อ.

ศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวปริ ดา มโนมัยพิบูลย์

อ.ดร.

ศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นายปิ ยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

อ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

6

นายกฤษรา วริ ศราภูริชา

ผศ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางพรรัตน์ ดารุ ง

รศ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นายปวิตร มหาสาริ นนั ทน์

อ.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

รศ.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางผ่องศรี จัน่ ห้าว
นางศิริวไิ ล ธีระโรจนารัตน์

ผศ.ดร.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางพรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์

ผศ.ดร.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

อ.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวฐิติรัตน์ ปั้ นบารุ งกิจ
นางสาวชนิตา ดวงยิหวา

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวอารี รัตน์ แพทย์นุเคราะห์

อ.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวพุทธพร อารี ประชากุล

อ.

ภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางสาวสุดา รังกุพนั ธุ์

รศ.

อ.ดร.

ผศ.
ผศ.ดร.

อ.

ผศ.ดร.
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ภาษาศาสตร์

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
2 นางสาวธีราภรณ์ รติธรรมกุล

ตาแหน่ ง
ผศ.ดร.

ภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นายพิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

อ.ดร.

ภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวภาวดี สายสุวรรณ

อ.

ภาษาศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

5

นางธีระพันธ์ เหลืองทองคา

ศ.ดร.

ภาษาศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

6

นางสาวกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

รศ.ดร.

ภาษาศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นายวิโรจน์ อรุ ณมานะกุล

รศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางสาวถนอมนวล หิ รัญเทพ

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวศิริพร ศรี วรกานต์

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวชุติมา ประกาศวุฒิสาร

ผศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นายสุรเดช โชติอุดมพันธ์

ผศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวทอแสง เชาว์ชุติ

ผศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวแพร จิตติพลังศรี

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางอนงค์นาฎ เถกิงวิทย์

รศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นางสาวตรี ศิลป์ บุญขจร

รศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นางจาตุรี ติงศภัทิย ์

ผศ.ดร.

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

ข้าราชการ

1

นายสถาพร อรุ ณวิลาศ

อ.

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

อ.

ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางสาวเพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
นางทองทิพย์ พูลลาภ

ผศ.

อ.ดร.
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รายชื่ ออาจารย์ชาวต่ างประเทศ ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย
ภาควิชา
สถานภาพ
หลักสูตรอักษรศาสตร
ลูกจ้างชัว่ คราวเหมาจ่าย
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม ( BALAC )
หลักสูตรอักษรศาสตร
ลูกจ้างชัว่ คราวเหมาจ่าย
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม ( BALAC )

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
1 นายเบร็ท แอนดรู ว์ ฟาร์เมอร์
Mr.Brett Andrew Farmer
2

นายอัลเบิร์ต บอกซอเรอ

ตาแหน่ ง
อ.ดร.

อ.
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รำยชือ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกำรดำเนินกำรกิจกรรมกำรประกันคุณภำพในกรรรมกำรชุดต่ำงๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่ อคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
กรรมการ
นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่ อคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
กรรมการ
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
8. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
กรรมการ
กรรมการ
9. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
10. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
11. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ
12. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
13. หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
กรรมการ
14. หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
กรรมการ
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร
หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิลลา วิลยั ทอง
อาจารย์สมจิต จิระนันทิพร
อาจารย์ ดร. ธีรนุช โชคสุ วนิช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุ ณี อุดมศิลป
อาจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินนั ท์
อาจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พิทยาภรณ์
อาจารย์ปวิตร มหาสาริ นนั ทน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพร ปริ ญญาวุฒิชยั
อาจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
ผูอ้ านวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา
ผูอ้ านวยการศูนย์ไทยศึกษา
ผูอ้ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผูอ้ านวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
ผูอ้ านวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
ผูอ้ านวยการศูนย์บริ การวิชาการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารคณะอักษรศาสตร์
นายสุ ธรรม โตฤกษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่ อคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สานักคณบดี
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
ปรัชญา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ปรี มา มัลลิกะมาส
ศูนย์การแปลฯ
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ภาษาตะวันตก
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
ประวัติศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณิ ดา ติรณสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ
กรรมการ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

อาจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ
อาจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์
รศ.ดร.อรรถยา สุ วรรณระดา
อาจารย์ อภิรดี เจริ ญเสนีย ์
อาจารย์พนั พัสสา ธูปเทียน
นางปัทมา ฮอว์กินส์
นางสาวภูษณิ ศา ไชยแก้ว
นายสรคม ดิสสะมาน
นางสาววณิ ชยา สนธิใจ
นางจุฑามาศ จันทร์ แก้ว
นางสาวภัทรวดี บุญประเสริ ฐ
นางวิภา หอมศิริ
นางสาวสุ ดารัตน์ โคตรสมบัติ
นางวรรณภา จัดสนาม
นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์
นางสุ ปริ ญา ลุลิตานนท์
นางวีณา เสลาคุณ
นางสาวกมลวรรณ อักษร
นางสาวนิภาพร อางควนิช
นายรพีพฒั น์ กุศลสมบูรณ์
นางสาวสิ ริรัตน์ ผลหมู่
นายฉลอง แสงสิ ริวจิ ารณ์
นายดนุสิทธิ์ ชาตยาทร
นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาตะวันออก
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
อารยธรรมไทย
งานคลังและพัสดุ
งานบริ หารและธุรการ
บริ การการศึกษา
ฝ่ ายวางแผน
ฝ่ ายวิจยั
ฝ่ ายวิรัชกิจ
ศูนย์สารนิเทศฯ
ศูนย์ไทยศึกษา
ศูนย์การแปลและการล่าม
ศูนย์การแปลและการล่าม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วรรณคดีศึกษา
ศูนย์วจิ ยั ประมวลผล
หน่วยโสตฯ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะผู้จดั ทารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
ปี งบประมาณ 2556
1. อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
2. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ออกแบบปกโดย
ภาพปกโดย

อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
นายดนุสิทธิ์ ชาตยาทร

ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกส่ วนงานในคณะฯและทุกท่านที่ช่วยรวบรวมข้อมูล

