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ค ำน ำ 
 
 

  ในช่วงปีงบประมาณ  2556 น้ี มีเหตุการณ์ กิจกรรมส าคญัหลายกิจกรรมดว้ยกนั เหตุการณ์
ส าคญัเหตุการณ์หน่ึง คือ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 เป็นวนัครบรอบ 96 ปี คณะอกัษรศาสตร์ คณะฯได้
จดัการบ าเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคล และอุทิศแด่ปาจาริยาจารย ์และมีนิทรรศการ “๙๖ ปี คณะอกัษรศาสตร์ 
๒๔๖๐-๒๕๕๖” แสดงถึงประวติัพฒันาการของคณะฯ จนถึงปีน้ี  รายงานประจ าปีฉบบัน้ี ซ่ึงไดร้วบรวม
ขอ้มูลทุกดา้นของคณะอกัษรศาสตร์ ทั้งเร่ืองตวัช้ีวดัในระบบประกนัคุณภาพโดยตรง  และขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ
อนัเป็นผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจของคณะฯ   ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้สดงวา่ คณะอกัษรศาสตร์กา้วหน้าอย่างไม่
หยุดย ั้ง มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจ านวนมาก คณาจารยมี์คุณภาพสูง เขา้ร่วมประชุมวิชาการ/เสนอ
ผลงานวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  ให้บริการวิชาการทั้งในรูปแบบกรรมการวิชาการ 
กรรมการวชิาชีพ ผูท้รงคุณวฒิุ วทิยากร รวมถึงโครงการบริการวชิาการต่างๆ ท่ีศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยก์าร
แปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ และโครงการบริการวิชาการท่ีภาควิชาต่างๆจดัเป็นจ านวนมาก แสดง   
“การเป็นท่ีพึ่งของสังคมทางวชิาการ” อยา่งมัน่คงตลอดมา 
  รายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยบุคลากรทุกฝ่ายในคณะอกัษรศาสตร์ และคณะผูจ้ดัท าร่วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบขอ้มูล คณะผูจ้ดัท าไดทุ้่มเทเวลาเป็นอยา่งมากตรวจสอบขอ้มูลจากทุกแหล่ง 
เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล หวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับน้ี จะท าให้เห็น
สถานภาพ และคุณภาพท่ีก้าวหน้าของคณะอกัษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
ร่วมกนัท ารายงานประจ าปีอนัเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคณะอกัษรศาสตร์และวิชาการดา้นน้ีให้สืบเน่ือง
เป็นหลกัของบา้นเมืองสืบไป 
 
 

           
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววรุิฬหการ) 

     คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2556 เป็นจ านวนมาก เม่ือเทียบ
กบัจ านวนอาจารย ์จ านวน 190 คน และนิสิตปัจจุบนั จ านวน  2,063 คน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 33) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 6 คน  

ระดบัชาติ       4 คน  
ระดบันานาชาติ       2  คน 

 อาจารยเ์ป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารยพ์ิเศษ วทิยากร ฯลฯ รวม 386 รายการ 
ระดบัชาติ  353 รายการ 
ระดบันานาชาติ    33  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 130 รายการ 
ระดบัชาติ     22 รายการ 
ระดบันานาชาติ    108 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพูนความรู้  23 คน รวม 33 รายการ 
 

ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 72) 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   

นิสิตปัจจุบนั  57 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   71 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  10 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  10 รายการ  
ศิษยเ์ก่า    8  คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ     8 รายการ 
ศิษยเ์ก่า     3 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ    3 รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จ านวน 47 คน 

 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จ านวน 3 คน   ไดส้ าเร็จ
การศึกษาไป 5 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 6 - รุ่นท่ี 9   มีจ  านวนทั้งหมด   20  คน 

 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2556  
(ภาคปลาย 2555-ภาคตน้ 2556)  
ระดบัปริญญาโท 38 คน      จ  านวน  42 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก   9 คน      จ  านวน    9 รายการ 
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ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 90) 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม 17 คร้ัง 

ระดบัชาติ 9 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  9 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา  56 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 337  กิจกรรม 
 

ด้านการวจัิย  (ดูรายละเอียดหน้า 132) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จ านวน 31 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 46 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2556 จ านวน 64 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จ านวน 33 รายการ  
บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 22 รายการ 
ผลงานวชิาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์9 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 145) 
 โครงการบริการวชิาการแบบมีรายได ้รวม 70 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวนรวม 8,739 คน* 
 โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้รวม 73โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวนรวม 37,185 คน  

*ในโครงการบริการวชิาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงาน
แปล จ านวน 2,179 งาน  
 

ด้านนานาชาติ     (ดูรายละเอียดหน้า 157) 
 มหาวทิยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสัญญาความร่วมมือระดบัคณะ 16 สัญญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 25 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 45 คน 
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จากผลการด าเนินงานต่างๆขา้งตน้น้ี สะทอ้นให้เห็นถึงผลงานและคุณภาพของคณะฯ ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2556 น้ี มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และสมศ. โดยเป็นการตรวจ
ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2555 
 ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ ์สกอ. คณะอกัษรศาสตร์ ด าเนินการในทุกดา้นไดใ้น
ระดบัดีและดีมาก และมีผลการประเมินเฉล่ียทุกองคป์ระกอบในระดบัดีมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่มีพฒันาการท่ีดีข้ึน ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี 
 

องคป์ระกอบ ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 52 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 53 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 54 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 55 

องคป์ระกอบท่ี 1 กระบวนการพฒันาแผน ยงัไม่ได้คุณภาพ ด ี ดี ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต ดี ดี ดี ดี 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวชิาการแก่สงัคม ดีมาก พอใช้ ดี ดี 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  ดี  ดี ดีมาก ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ 

ดีมาก ด ี ดี ดี 

   สรุปรวมทุกตวัช้ีวดั/องค์ประกอบ ดีมาก ดี ดี ดีมาก  

 
 ส าหรับการตรวจประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
ระดบัอุดมศึกษา มีผลการด าเนินงานในทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี และดีมากเช่นกนั และมีผลการด าเนินงานเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัดีมาก 
ตวับ่งช้ีคุณภาพ คะแนนหลงัการตรวจประเมนิ 

ปีการศึกษา 54 
คะแนนหลงัการตรวจประเมนิ 

ปีการศึกษา 55 
ดา้นคุณภาพบณัฑิต ดี ดี 
ดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ ดีมาก ดีมาก 
ดา้นงานการบริการวชิาการแก่สงัคม ดีมาก ดีมาก 
ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ดีมาก ดี 
ดา้นการบริหารและพฒันาสถาบนั ดี ดี 
ดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน ดี ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ ดีมาก - 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ดีมาก - 

    เฉลีย่ ดมีาก ดมีาก 
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1.4 ระบบคุณภำพของคณะอักษรศำสตร ์ 15 
1.5 ทรัพยำกร 16 
1.6 ผลผลิต 20  
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1.1 ประวตั ิและโครงสร้ำงหน่วยงำน 
จากคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะอกัษรศาสตร์ 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จพระราช

ด าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบญัชาการโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้า
เจา้อยูห่วั (ตึกอกัษรศาสตร์ 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบนั) และในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2459 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัสังกดัในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามวา่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อีก 1 ปีต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืนชยันาท
นเรนทร ซ่ึงเป็นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลยัในกระทรวงธรรมการพระองคแ์รกไดท้รงตั้งคณะอกัษรศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ข้ึนซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีคณะท่ีไดมี้การจดัตั้งข้ึน อีกสามคณะไดแ้ก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจา้พูนศรีเกษม เกษมศรี ทรงเป็นคณบดีของคณะอกัษร
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์องคแ์รก ระหวา่ง พ.ศ. 2461-2468  

เม่ือแรกก่อตั้ง คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรียมแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ วิชาท่ีจดั
สอนมี เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส และประวติัศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงไดเ้ปิด
สอนวิชาอกัษรศาสตร์ หลกัสูตรสามปี ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยม
อกัษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปีแรกวิชาท่ีสอนเป็นวิชาอกัษรศาสตร์โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร์ ในภายหลงัไดเ้พิ่ม
ภาษาเยอรมนัข้ึนอีกวิชาหน่ึง หลงัจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหน่ึงปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผูส้ าเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูมธัยมอกัษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473น้ีไดเ้ปิดสอนวิชา
วทิยาศาสตร์ หลกัสูตรสามปี โดยจดัสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปีแรกและวิชาครูในปีท่ี  3 ท านองเดียวกนั
กบัวชิาอกัษรศาสตร์ ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยมเช่นกนั 

ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกจากกนัเป็น
สองคณะ คือ คณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์แบ่งออกเป็นแผนกอกัษรศาสตร์
และแผนกฝึกหดัครู แต่ในปีเดียวกนันั้นเองคณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ไดก้ลบัยุบรวมเป็นคณะ
เดียวกนัอีกและแบ่งงานออกเป็น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิสิกส์ 
แผนกชีววิทยา แผนกคณิตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกภาษาปัจจุบนั แผนก
ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ และแผนกฝึกหดัครู 
 

ในดา้นการสอน มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอนถึงขั้นปริญญาบณัฑิตใน พ.ศ. 2477 อกัษรศาสตร
บณัฑิตรุ่นแรกท่ีส าเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ.2478 มีจ านวน 33 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ไดเ้ปิดสอนในขั้นปริญญามหาบณัฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ 
มีผูส้ าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2487 จ านวน 2 คน  
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ในปี พ.ศ. 2486 ไดมี้การแยกคณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์ออกเป็นคณะอกัษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกนัอีกคร้ังหน่ึง แต่ยงัมีคณบดีคนเดียวกนัและมีการบริหารงานร่วมกนัต่อมาในปี 
พ.ศ.2491 คณะอกัษรศาสตร์ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ เพื่อเปิดการสอนในขั้น
ปริญญาครุศาสตรบณัฑิตข้ึน ในขณะนั้นคณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์และ
ประวติัศาสตร์ และแผนกวชิาครุศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2493 คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ไดแ้ยกการบริหารเป็นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ไดจ้ดัตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์เพิ่มข้ึนอีกแผนกหน่ึงในคณะอกัษร
ศาสตร์ และ ครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2500 แผนกวชิาครุศาสตร์ไดรั้บการยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ แยกตวัออกไปจากคณะอกัษรศาสตร์  
พ.ศ. 2504 มีการจดัแบ่งแผนกวชิาในคณะอกัษรศาสตร์ใหม่ ประกอบดว้ย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา

ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวนัออก แผนกวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาภาษาตะวนัตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวติัศาสตร์ และแผนกวชิาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจดัตั้งแผนกวิชาปรัชญาข้ึน รวมทั้ง
จดัตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปีเดียวกนัน้ีเอง ไดแ้ยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ออกมาเป็น
แผนกวชิาหน่ึงต่างหากดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2517 คณะอกัษรศาสตร์เปิดสอนระดบัปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตเป็นคร้ังแรกใน
แผนกวชิาภาษาไทย แขนงวชิาภาษาและวรรณคดี มีผูจ้บการศึกษาคนแรกเม่ือ พ.ศ. 2521 

ปี พ.ศ. 2520 จดัตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปล่ียนจากค าว่า “แผนกวิชา” เป็น 
“ภาควิชา” ตามพระราชบญัญติัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จดัตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) คณะอกัษรศาสตร์ไดผ้ลิตอกัษรศาสตรบณัฑิตไปแลว้ 77 รุ่น  มีหลกัสูตร           
อกัษรศาสตรบณัฑิตประกอบดว้ยสาขาวิชาเอก 14  สาขา วิชาโท 26 สาขา  และมีหลกัสูตรนานาชาติ  1 
หลกัสูตร ส าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต  16  หลกัสูตร และระดบัดุษฎี
บณัฑิต  8  หลกัสูตร  ในจ านวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษอยู ่2 หลกัสูตร และ
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส  1 หลกัสูตร   เป็นหลกัสูตรสหสาขาวชิาท่ีรับผิดชอบร่วมกบัคณะและ
สถาบนัอ่ืน ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในระดบัมหาบณัฑิต  6  หลกัสูตรและในระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 
หลกัสูตร 
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โครงสร้างคณะอกัษรศาสตร์ใหม่ ตาม พ.ร.บ. จุฬาฯ 2551  11 
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1.2 รำยชือ่ผู้บริหำรคณะอกัษรศำสตร์  
 

คณบด ี

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์  อศัววรุิฬหการ 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
 

รองคณบด ี

   
ผศ. ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ ผศ.ดร. ชมนาด  ศีติสาร ผศ.สุนิจ  สุตณัฑวบูิลย ์

                        ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพฒันา                         ฝ่ายวชิาการ 
 

    
รศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน ์ ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงศ ์ รศ.สุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ อ.เนณุภา  สุภเวชย ์
                 ฝ่ายวจิยั ฝ่ายกจิการนิสิต ฝ่ายวรัิชกจิ ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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หัวหน้าภาควชิา 

 

 

 

 
อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผศ.ปทมา อตันโถ ผศ.สุวมิล รุ่งเจริญ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ประวตัศิาสตร์ 
 

   
ผศ.ดร.พรรณี ชีวนิศิริวฒัน์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ ศรีบริสุทธ์ิสกลุ อ.ดงักมล  ณ  ป้อมเพชร 

ภูมศิาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปการละคร 
 

   
อ.ดร.กนิษฐ ์ ศิริจนัทร์ รศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกลุ ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวฒิุสาร 

ปรัชญา ภาษาศาสตร์ วรรณคดเีปรียบเทยีบ 
 

 

 

รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศไ์พศาล     ผศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล 
                       ภาษาตะวนัออก            ภาษาตะวนัตก 
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1.3 วสิยัทัศน์/พันธกจิ/ภำรกจิหลกัของหน่วยงำน  
  

 

 

วสัิยทัศน์ 

คณะอกัษรศาสตร์จะด ารงความเป็นเลิศทางวชิาการในระดบัชาติและพฒันาสู่ระดบันานาชาติ 
 

ปรัชญา/ ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้ าในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาการและภูมิปัญญาของสังคม 

 
พนัธกจิ 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวชิาการขั้นสูงท่ีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนองความตอ้งการของสังคมทั้งดา้น
วชิาการและวชิาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื   

 
วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบณัฑิตทุกระดบัท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
สามารถคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นผูน้ าสังคมได้ มีโลก
ทศัน์กวา้ง สามารถประยกุตค์วามรู้และปรับตนใหเ้ขา้กบัพลวตัของการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้น 

2) สร้างองคค์วามรู้และผลิตงานวชิาการท่ีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ 
3) ใหบ้ริการทางวชิาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาบุคคลและองคก์รในสังคม 
4) สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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1.4 ระบบคุณภำพของคณะอกัษรศำสตร์ 
ตลอดระยะเวลา 97 ปีท่ีไดด้ าเนินการมา คณะอกัษรศาสตร์ไดใ้ห้ความส าคญัแก่คุณภาพของอาจารย ์

นิสิต การจดัการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยแ์ละการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นอยา่งยิง่ เม่ือสภาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดมี้มติเห็นชอบระบบประกนัคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมคร้ังท่ี 576 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอกัษรศาสตร์ก็ไดด้ าเนินการตามระบบท่ีก าหนดข้ึน
ในขณะนั้นในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น และไดใ้ชม้าตรฐานประกนัคุณภาพส าหรับหน่วยงานดา้นการเรียนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็นมาตรฐานส าหรับด าเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอ านวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2544 เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ซ่ึงต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ดงักล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขา้ดว้ยกนัจนเหลือระบบเพียงหน่ึงเดียว
ในช่ือระบบประกนัคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84 ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ และตวัช้ีวดัความเส่ียงทั้ง
กระบวนการหลัก (หลักสูตร-การเรียนการสอน กระบวนการวิจัย  การให้บริการและสนับสนุน) และ
กระบวนการสนบัสนุน (การบริหารจดัการหน่วยงาน การบริหารขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ การบริหาร
สินทรัพยแ์ละกายภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม 
การป้องกนั และการรับมือ)  คณะอกัษรศาสตร์ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลอยา่งครบถว้น และด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุ่มตรวจตวัช้ีวดัปีละ 2 ดา้นตามนโยบายของมหาวทิยาลยั  

ในปี 2551 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดก้ าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาน า
ตวัช้ีวดัและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นการพฒันาการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป จึงถือวา่ระบบดงักล่าวเป็นมาตรฐานส าหรับการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
เป็นตน้มา คณะอกัษรศาสตร์ยงัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดบัอุดมศึกษา (พ.ศ.2554-2558) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) อีกดว้ย   

จนกระทัง่ในปีงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลยัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบของระบบประกนัคุณภาพ CU-
QA อีกคร้ัง โดยยุบรวมตวัช้ีวดัดา้นต่างๆ และบูรณาการระบบดงักล่าวกบัระบบประกนัคุณภาพของ สกอ. 
และ สมศ. โดยใหจ้ดัเก็บและรายงานขอ้มูลคุณภาพไปพร้อมๆกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพทั้งสอง  

ปัจจุบนั คณะอกัษรศาสตร์จึงด าเนินการประกนัคุณภาพดว้ยกนั 3 ระบบคือ ระบบของจุฬากลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั ระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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1.5 ทรัพยำกร  

งบประมำณ  
 

แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2556   
งบประมาณเงินรายได ้  85,000,000 ลา้นบาท  
งบประมาณเงินแผน่ดิน   29,356,040 ลา้นบาท 
รวมงบประมาณท่ีไดรั้บ  114,356,040  ลา้นบาท 

85,000,000

29,356,040

          

           

 
 

บคุลำกร  

  จ านวนเจ้าหน้าทีส่นับสนุน  

ล าดบัที ่ ประเภท จ านวน 
1 ขา้ราชการสายสนบัสนุน 1 
2 พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน 73 
3 พนกังานเปล่ียนสถานภาพ  32 
4 ลูกจา้งประจ างบประมาณแผน่ดิน 8 

  รวม 114 
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จ านวนอาจารย์ ปีงบประมาณ 2556  จ าแนกตามภาควชิา/ต าแหน่งวชิาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  

 
หน่วยงาน 

ขา้
รา
ชก

าร
 ส
าย
 ก.

 

พน
กัง
าน

มห
าวิ
ทย

าล
ยั 

พน
กัง
าน

เป
ลี่ย
นส

ถา
นภ

าพ
 

ลูก
จา้
งช
าว
ต่า
งป

ระ
เท
ศ 

พน
กัง
าน

วิส
าม
ญั 

รวม 

ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

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

1 ภาควิชาภาษาไทย 7 9 4 0 0 20 2 2 3 13 20 16 4 0 20 

2 ภาควิชาภาษาตะวนัออก 4 18 8 2 1 33 0 5 9 19 33 21 11 1 33 

3 ภาควิชาภาษาองักฤษ 1 7 15 11 0 34 0 3 11 20 34 10 18 6 34 

4 ภาควิชาประวติัศาสตร์ 1 6 4 0 0 11 0 3 3 5 11 8 3 0 11 

5 ภาควิชาภาษาตะวนัตก 1 17 11 6 1 36 1 3 6 26 36 20 14 2 36 

6 ภาควิชาปรัชญา 1 5 5 0 0 11 1 3 1 6 11 8 3 0 11 

7 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 1 5 3 0 0 9 0 0 3 6 9 4 5 0 9 

8 ภาควิชาศิลปการละคร 3 3 3 0 0 9 0 2 2 5 9 1 8 0 9 

9 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0 7 0 0 0 7 0 1 2 4 7 3 4 0 7 

10 ภาควิชาภาษาศาสตร์ 0 4 3 0 0 7 1 2 2 2 7 6 0 1 7 

11 
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

0 6 4 0 0 10 0 2 5 3 10 9 1 0 10 

12 หน่วยวิชาอารยธรรมไทย 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 

13 ศูนยก์ารแปลและการล่ามฯ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

รวมทั้งส้ิน 20 89 60 19 2 190 5 26 47 112 190 107 73 10 190 

 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจ านวนอาจารยต์ามตารางน้ี ไม่รวม นายเบร็ท แอนดรูว ์ฟาร์เมอร์ , นายอลัเบิร์ต บอกซอเรอ และ 

นายโลเวลล ดี สการ์  เน่ืองจากเป็นลูกจา้งชัว่คราวเหมาจ่าย      
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สำรนเิทศ 

การพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ    ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัหาหนงัสือ วารสาร  ส่ือโสต
ทศัน์ และ    ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามการคดัเลือกของคณาจารยป์ระจ าภาคและหลกัสูตร  รวมทั้งรับบริจาคและ
ไดจ้ดัระบบ   ท ารายการพร้อมใหบ้ริการ  ดงัตารางท่ี 1 และ 2 

 

ตารางที่ 1    จ านวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ์ ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 
ประเภท หน่วย ทรัพยากรทีจั่ดซ้ือ ทรัพยากรทีไ่ด้รับบริจาค ทรัพยากรทีม่ีทั้งหมด 

  2555 2556 2555 2556 2555 2556 

หนงัสือ เล่ม 2,307 2,465 6,400 10,800 214,770 228,035 

วทิยานิพนธ์/ 
รายงานการวิจยั 

เล่ม - - 52 195 5,431 5,626 
 

วารสาร ช่ือ 57 63 184 161 241 224 

วดิีทศัน์  เร่ือง - - 1 - 2,771 2,771 

เทปบนัทึกเสียง เร่ือง - - - - 804 804 

ซีดีรอม  เร่ือง 23 56 82 42 1,234 1, 332 

ดีวดีี/วซีีดี เร่ือง 9 15 60 57 584 656 
สไลด ์ เร่ือง - - - - 11 11 

เคร่ืองแต่งกาย  /
ผา้ทอมือ 

ช้ิน - - - - 325 
 

325 

เกมฝึกสมอง เกม 2 1 - - 7 8 

 
หมายเหตุ   ได้จัดแยกหนังสือเกีย่วกบัภาษาและวรรณกรรมอาเซียนเป็น Collection พเิศษ  จ านวน 507 เล่ม 
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ตารางที่ 2   ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจดัซ้ือในปีงบประมาณ 2556 แยกตามสาขาวชิา (Subject)                 
 สาขาวชิา หนังสือ 

(เล่ม) 
วารสาร 
(ช่ือเร่ือง) 

ซีดีรอม 
(ช่ือเร่ือง) 

ดีวดีี/วซีีดี 
(ช่ือเร่ือง) 

การละคร 48    
ความรู้ทัว่ไป 23 27 1 1 
บรรณารักษศาสตร์ 33 1   
ปรัชญา 41 6   
ประวติัศาสตร์ 334 2  e-book  19 2 
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี 14  1  
ภาษาและวรรณคดีจีน 79  2  
ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่น 103 4 5 4 
ภาษาและวรรณคดีทิเบต     
ภาษาและวรรณคดีไทย 476 3   
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สนัสกฤต 13    
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส 19    
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 122 3 3 1 
ภาษาและวรรณคดีพม่า 47    
ภาษาและวรรณคดีมาเลย ์ 60  3 3 
ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั 28 4   
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 46  2  
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 24    
ภาษาและวรรณคดีสเปน 58  6  
ภาษาและวรรณคดีองักฤษ 410  6 3 
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ 3    
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 47  7  
ภาษาศาสตร์ 154 5   
ภูมิศาสตร์ 42 4 1 1 
วิทยาศาสตร์ 15 1   
ศาสนา 23 1   
ศิลปะและดนตรี 3    
สงัคมศาสตร์ 200 2   

รวม 2,465 63 56 15 
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1.6 ผลผลติ  

หลกัสตูร    
จ านวนหลกัสูตรและรายช่ือหลกัสูตรท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2555  และภาค

การศึกษาตน้ ปีการศึกษา  2556 
 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
 1.1  สาขาวชิาภาษาไทย 
 1.2  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
 1.3  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 
 1.4  สาขาวชิาภูมิศาสตร์ 
 1.5  สาขาวชิาสารนิเทศศึกษา 
 1.6  สาขาวชิาปรัชญา 
 1.7  สาขาศิลปการละคร 
 1.8  สาขาวชิาภาษาบาลีและสันสกฤต 
 1.9  สาขาวชิาภาษาจีน 
 1.10  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
 1.11  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
 1.12  สาขาวชิาภาษาเยอรมนั 
 1.13  สาขาวชิาภาษาสเปน 
 1.14  สาขาวชิาภาษาอิตาเลียน 
 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2551 
 
 

หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาศิลปการละคร (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549)  
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7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ   (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาบาลีและสันสกฤต  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2545) 
10.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
11.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548) 
12.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549) 
13.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
14.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552)           
15.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแปลและการล่าม  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
 

หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท)  หลกัสูตรนานาชาต ิ
16.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553      
 

หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549)      
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาประวติัศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2551) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2546) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2546) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาไทยศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2548  
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จ ำนวนนสิติ 
จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้น  ปีการศึกษา 2556  แยกตามสาขาวชิา 
สาขาวิชา ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่  2 ช้ันปีที่  3 ช้ันปีที่ 4 รวมทั้งหมด 

ยงัไม่แยกสาขาวิชา 269 2 - - 271 

สาขาวิชาภาษาไทย 14 19 13 6 52 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 100 96 91 287 
สาขาวิชาประวติัศาสตร์ - 8 12 25 45 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 16 15 19 25 75 

สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา - 16 11 16 43 
สาขาวิชาปรัชญา - 4 9 3 16 

สาขาวิชาศิลปการละคร - 6 17 12 35 
สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต - 1 - 1 2 
สาขาวิชาภาษาจีน - 29 34 31 94 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 49 36 61 146 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส - 16 18 6 40 
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั - 15 8 15 38 

สาขาวิชาภาษาสเปน 9 16 10 14 49 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 12 13 14 39 

                                                    รวม 308 308 296 320 1,232 
 
 

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาต ิภาคต้น  ปีการศึกษา 2555   

สาขาวชิา ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่  2 ช้ันปีที่  3 ช้ันปีที ่4 รวมทั้งหมด 
สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม 94 91 75 75 335 

 
 
 

รวมนิสิตปริญญาตรีทั้งหมด        1,567 คน 
 
 
 
 
 
 
 



  23 

จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2556  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา  14 16 30 
ภาษาไทย   48 35 83 
ภาษาองักฤษ  26 - 26 
ประวติัศาสตร์  10 7 17 
ภูมิศาสตร์  - - - 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 17 - 17 
ปรัชญา  20 7 27 
ศิลปการละคร 21 - 21 
ภาษาศาสตร์  20 44 64 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  31 - 31 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 16 16 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  8 - 8 
ภาษาจีน   18 8 26 
ภาษาญ่ีปุ่น 9 - 9 
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 13 - 13 
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 9 - 9 
ภาษาเยอรมนั   4 3 7 
การแปลและการล่าม  92 - 92 
พุทธศาสนศึ์กษา - - - 

รวม 360 136 496 
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จ ำนวนบณัฑติ 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2555  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวิชา จ านวน 

ภาษาไทย   18 

ภาษาองักฤษ  84 

ประวติัศาสตร์  16 

ภูมิศาสตร์  23 

สารนิเทศศึกษา  7 

ปรัชญา  2 

ศิลปการละคร 10 

ภาษาบาลีและสนัสกฤต  - 

ภาษาจีน   37 

ภาษาญ่ีปุ่น 38 

ภาษาฝร่ังเศส  17 

ภาษาเยอรมนั   9 

ภาษาสเปน 18 

ภาษาอิตาเลียน 7 

                                                                     รวม 286 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2555  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา 6 2 8 
ภาษาไทย   13 4 17 
ภาษาองักฤษ  5 - 5 
ประวติัศาสตร์  8 1 9 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 7 - 7 

ปรัชญา  - - - 

ภาษาศาสตร์  5 2 7 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  7 - 7 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  - 2 2 
ศิลปการละคร 6 - 6 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  1 - 1 
ภาษาจีน   - - - 

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  4 - 4 

ภาษาญ่ีปุ่น  4 - 4 
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส - - - 
ภาษาเยอรมนั   3 - 3 
การแปลและการล่าม   24 - 24 
พุทธศาสนศึ์กษา - - - 

                                                              รวม 93 11 104 
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ผลงำนทีต่พีมิพใ์นโครงกำรเผยแพรผ่ลงำนวชิำกำร 
 จดัพิมพห์นงัสือและวารสารในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 21 รายการ ดงัน้ี 

ล ำดับ
ที่ 

เดือน/ปีที่พิมพ ์ รำยกำรหนังสือ ผู้แต่ง พิมพ์ครั้งที่ จ ำนวน
พิมพ ์

1 ธ.ค. 2555 วารสารอักษรศาสตร์  
ปีที่ 41 ฉบับที ่1 

กองบรรณาธิการ 
วารสารอักษรศาสตร์ 

- 500 

2 ก.พ. 2556 มนุษย์กับศาสนา ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน 
ศ.ดร.สมภาร พรมทา 

พิมพ์ครั้งที่ 5 1,000 

3 เม.ย. 2556 วารสารอักษรศาสตร์  
ปีที่ 41 ฉบับที ่2 

กองบรรณาธิการ 
วารสารอักษรศาสตร์ 

- 500 

4 พ.ค. 2556 ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 3,000 
5 พ.ค. 2556 อารยธรรมไทย หน่วยบรหิารวิชาอารยธรรมไทย พิมพ์ครั้งที่ 6 600 
6 พ.ค. 2556 อารยธรรมตะวันออก อ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 

รศ.พิพาดา ยังเจริญ 
ผศ.สาวิตร ีเจริญพงศ์ 
อ. ดร.ดินาร ์บุญธรรม 

พิมพ์ครั้งที่ 3 1,000 

7 พ.ค. 2556 ปริทัศน์ศิลปการละคร  ภาควิชาศิลปการละคร พิมพ์ครั้งที่ 3 1,000 
8 พ.ค. 2556 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเท่ียว รศ.ชูศร ีมีวงศ์อุโฆษ พิมพ์ครั้งที่ 3 300 
9 พ.ค. 2556 วารสารอักษรศาสตร์  

ปีที่ 42 ฉบับที ่1 
กองบรรณาธิการ 
วารสารอักษรศาสตร์ 

- 300 

10 มิ.ย. 2556 ระบบค าภาษาไทย รศ.ดร.สุนันท ์อัญชลีนุกูล พิมพ์ครั้งที่ 4 500 
11 ก.ค. 2556 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนว

ภาษาศาสตร์: แนวคิดและการน ามาศึกษา
วาทกรรมในภาษาไทย 

ผศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง พิมพ์ครั้งที่ 1 300 

12 ก.ค. 2556 วารสารอักษรศาสตร์  
ปีที่ 42 ฉบับที ่2 

กองบรรณาธิการ 
วารสารอักษรศาสตร์ 

- 500 

13 ส.ค. 2556 ระบบเสียงภาษาไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา 
นาคสกุล 

พิมพ์ครั้งที่ 7 2,000 

14 ส.ค. 2556 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 12 2,000 
15 ก.ย. 2556 การแปลกบัการสอนภาษาอังกฤษ  รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส พิมพ์ครั้งที่ 3 1,000 
16 ก.ย. 2556 ระบบหน่วยค าในภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ พิมพ์ครั้งที่ 2 500 
17 ก.ย. 2556 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนว

ภาษาศาสตร์: แนวคิดและการน ามาศึกษา
วาทกรรมในภาษาไทย 

ผศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง พิมพ์ครั้งที่ 2 700 

18 ก.ย. 2556 ก าเนิดการรถไฟในประเทศไทย ศ.ถนอมนวล โอเจริญ และ ผศ. ดร.
วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ 

พิมพ์ครั้งที่ 2 500 

19 ก.ย. 2556 ต านานประจ าถิ่นริมแม่น้ าและชายฝั่งทะเล
ภาคกลาง 

สายป่าน ปุริวรรณชนะ พิมพ์ครั้งที่ 2 300 

20 ก.ย. 2556 หวังสร้างศิลป์นฤมิต เพริศแพรว้ รศ. ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 2 500 
21 ก.ย. 2556 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 29 

(ธันวาคม 2555) 
ผศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
ผศ. ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข 

พิมพ์ครั้งที่ 1 300 

 
 

นอกจากน้ี ยงัมีผลงานของคณาจารยท่ี์ตีพิมพท่ี์แหล่งอ่ืนๆอีก โปรดดูรายละเอียดท่ีหวัขอ้ ผลงานท่ี
ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2556 อีก จ านวน 64 รายการ ท่ีหนา้ 139
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บทที ่2 

กจิกรรมกำรด ำเนนิกำรดำ้นคณุภำพ
และควำมเสีย่งของหนว่ยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 กิจกรรมด้ำนคุณภำพท่ีมีกำรด ำเนินกำร 29 
2.2 กิจกรรมท่ีสร้ำงควำมโดดเด่น/กิจกรรมเด่นของหน่วยงำนในปีท่ีสะท้อนกำรพัฒนำคุณภำพ 31 

ด้ำนอำจำรย ์ 33 
ด้ำนนิสิต 72 
ด้ำนกิจกรรม 90 
ด้ำนกำรวิจัย 132 
ด้ำนบริกำรวิชำกำร 145 
ด้ำนนำนำชำต ิ 157 

2.3 สรุปผลกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและผลลัพธ์ด้ำนควำมเส่ียง 162
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2.1 กจิกรรมดำ้นคุณภำพท่ีมีกำรด ำเนินกำร  
ในปีงบประมาณ 2556 งานประกนัคุณภาพ มีการด าเนินการกิจกรรมดา้นคุณภาพ ดงัน้ี 

ดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 รายงานผลการด าเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2555”  

 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัท า “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การด าเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556” ในเดือนตุลาคม 2555  

 น า “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การด าเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556” เวียน
เสนอคณะกรรมการด าเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั เม่ือ 31 ตุลาคม 2555 

 น า “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การด าเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556” เวียน
เสนอคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพพิจารณา เม่ือ 13 พฤศจิกายน 2555 

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556 จ  านวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2556 และ ตุลาคม 2556 

 

ดำ้นกำรจดัเกบ็ขอ้มลูประกนัคณุภำพ 

 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลตลอดปี ดงัน้ี 
o ขอ้มูลประกนัคุณภาพทัว่ไป เช่น บริการวิชาการจากการเป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการ

วชิาชีพ การร่วมประชุมวิชาการ การจดักิจกรรม/ประชุมวิชาการ อาจารยไ์ดร้างวลั นิสิตได้
รางวลั งานท่ีไดรั้บการปรับปรุง ฯลฯ รวบรวมและส่งให้ส่วนงานต่างๆตรวจสอบขอ้มูล 3 
คร้ัง เม่ือตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 และ มิถุนายน 2556 

o ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจยักบัการเรียนการสอน การ 
บูรณาการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน และการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัการ
เรียนการสอน เม่ือตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 และ มิถุนายน 2556 

o ขอ้มูลทุนวิจยั ผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่และ Citation รวบรวมและส่งให้ส่วนงานต่างๆ
ตรวจสอบขอ้มูล เม่ือ มกราคม 2556 

o ส ารวจภาระงานอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เม่ือ มีนาคม 2556 
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ดำ้นกำรตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ตำมเกณฑ ์สกอ. 
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีก าหนดการดงัน้ี 

30 พฤษภาคม 2556 ประชุมและอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง เกณฑต์วัช้ีวดัและการจดัท ารายงานประเมินตนเอง  
30 พฤษภาคม-10 กรกฎาคม 2556     ภาควชิา/ศูนย ์จดัท ารายงานประเมินตนเอง องคป์ระกอบท่ี 2-5  
 คณะฯ จดัท ารายงานประเมินตนเอง องคป์ระกอบท่ี 1-9 
20 มิถุนายน 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอกัษรศาสตร์ ประจ าปี 2556 
 แจง้ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

อกัษรศาสตร์ คร้ังท่ี 10/2556 และก าหนดหน่วยงานท่ีจะตรวจประเมินคุณภาพ  
8 กรกฎาคม 2556 ประชุมเชิงปฏิบติัการ หวัหนา้ภาควิชา/คณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ 

หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดท า รายงานประเมินตนเอง ของภาควิชา นัดกันท ารายงาน
ประเมินตนเอง องคป์ระกอบท่ี 2-5 ดว้ยกนั ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ หอ้ง 712 อาคารมหาจกัรีสิรินธร  

10 กรกฎาคม 2556 ภาควิชา/ศูนยท่ี์มีหลกัสูตร ส่งรายงานประเมินตนเอง (รายงาน พร้อม CD) ท่ีงาน
ประกนัคุณภาพ ส านกัคณบดี 

10-17 กรกฎาคม 2556  คณะรวบรวมขอ้มูลจากภาควชิาเพื่อจดัท ารายงานประเมินตนเอง 
19 กรกฎาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมส่งรายงานประเมินตนเองใหผู้ต้รวจ 
25-26 กรกฎาคม 2556 ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ 
 

ดำ้นกำรตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยนอก สมศ. รอบสำม (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเป็นการตรวจข้อมูลการด าเนินงาน รอบปี

การศึกษา 2555 ซ่ึงไดด้ าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 
 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน หรือ Common Data Set (CDS) เม่ือ ตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 

และ มิถุนายน 2556 
 จดัท ารายงานประเมินตนเอง 30 พฤษภาคม-17 กรกฎาคม 2556   
 ตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 
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2.2 กจิกรรมท่ีสร้ำงควำมโดดเด่น/กจิกรรมเด่นของหน่วยงำนในปท่ีีสะท้อนกำรพัฒนำ
คุณภำพ 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2556 เป็นจ านวนมาก ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 33) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 6 คน  

ระดบัชาติ       4 คน  
ระดบันานาชาติ       2  คน 

 อาจารยเ์ป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารยพ์ิเศษ วทิยากร ฯลฯ รวม 386 รายการ 
ระดบัชาติ  353 รายการ 
ระดบันานาชาติ    33  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 130 รายการ 
ระดบัชาติ     22 รายการ 
ระดบันานาชาติ    108 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพูนความรู้  23 คน รวม 33 รายการ 
 

ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 72) 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   

นิสิตปัจจุบนั  57 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   71 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  10 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  10 รายการ  
ศิษยเ์ก่า    8  คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ     8 รายการ 
ศิษยเ์ก่า     3 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ    3 รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จ านวน 47 คน 

 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จ านวน 3 คน   ไดส้ าเร็จ
การศึกษาไป 5 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 6 - รุ่นท่ี 9   มีจ  านวนทั้งหมด   20  คน 

 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2556  
(ภาคปลาย 2555-ภาคตน้ 2556)  
ระดบัปริญญาโท 38 คน      จ  านวน  42 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก   9 คน      จ  านวน    9 รายการ 
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ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 90) 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม 17 คร้ัง 

ระดบัชาติ 9 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  9 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา  56 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 337  กิจกรรม 
 

ด้านการวจัิย  (ดูรายละเอียดหน้า 132) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จ านวน 31 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 46 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2556 จ านวน 64 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จ านวน 33 รายการ  
บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 22 รายการ 
ผลงานวชิาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์9 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 145) 
 โครงการบริการวชิาการแบบมีรายได ้รวม 70 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวนรวม 8,739 คน* 
 โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้รวม 73โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวนรวม 37,185 คน  

*ในโครงการบริการวชิาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงาน
แปล จ านวน 2,179 งาน  
 

ด้านนานาชาติ     (ดูรายละเอียดหน้า 157) 
 มหาวทิยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสัญญาความร่วมมือระดบัคณะ 16 สัญญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 25 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 45 คน 
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ดำ้นอำจำรย ์
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 6 คน  

ระดบัชาติ       4 คน  
ระดบันานาชาติ       2  คน 

 
รางวลัระดับชาติ    4  คน 

ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อำจำรย ์ ชือ่ผลงำน ชือ่รำงวัล/ประกำศ     
เกยีรตคิณุ  

หน่วยงำนทีใ่ห ้
รำงวัล 

วันเดอืนปีที่
ไดร้ับรำงวัล 

1 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.ณัฐมำ 
พงศไ์พโรจน ์

วทิยำนพินธเ์รือ่ง "กำร
ใชค้ ำน ำหนำ้นำมทีไ่ม่

ถกูตอ้ง: กำร
เปรยีบเทยีบผูเ้รยีนชำว
ไทยและชำวฝรั่งเศสที่
เรยีนภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำทีส่อง" ของ The 
University of York 
สหรำชอำณำจักร 

รำงวัลวทิยำนพินธร์ะดับ
ด ี

สภำวจัิยแหง่ชำต ิ 2-ก.พ.-56 

2 ศลิปกำรละคร อ.พันพัสสำ ธูป
เทยีน  

บทละครดัดแปลงเรือ่ง 
The Odd Couple 
(Queer Version) จำก
บทเดมิของ Neil Simon 
เรือ่ง The Odd Couple 
(Female Version) 

รำงวัลบทละครดัดแปลง
ยอดเยีย่ม (Best 
Adapted Script of a 
Play/Performance)  

International 
Association of 

Theatre Critics-
Thailand Centre 
รว่มกับ ส ำนักงำน
ศลิปวัฒนธรรมร่วม

สมัย (สศร.) 
กระทรวงวัฒนธรรม 
หอศลิปวัฒนธรรม
กรงุเทพมหำนคร 

(BACC) และ Arrow 
University 

5-ก.พ.-56 

3 ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

รศ.ดร.วัลยำ 
ววัิฒนศ์ร 

นักแปลดเีดน่ รำงวัลสรุนิทรำชำ พ.ศ. 
2556 

สโมสรมติรภำพ
วัฒนธรรมสำกล 

28 เม.ย. 56 

4 ภำษำตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย  
แรงผลสัมฤทธิ ์

Improving Interpreter 
provision to enhance 
access to public 
services 

ผูเ้สนอผลงำนวจัิยดมีำก 
แบบโปสเตอรข์อง 
ซปูรำคลสิเตอร ์ดำ้น
สังคมศำสตร ์

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
อดุมศกึษำ 

8-พ.ค.-56 

 

รางวลัระดับนานาชาติ    2  คน 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อำจำรย ์ ชือ่ผลงำน ชือ่รำงวัล/ประกำศ

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงำนทีใ่ห ้

รำงวัล 
วันเดอืนปีที่
ทีป่ระกำศ

รำงวัล 

1 ภำษำ
ตะวันออก 

อำจำรย์
อัษฎำยทุธ ชศูร ี

ผลงำนประเภท Poster 
Presentation ในหัวขอ้ 
"กำรศกึษำภำษำญีปุ่่ นใน
ประเทศไทยกับค ำบอก
บทบำท"（タイにおける日

本語教育とキャラ語）ใน

งำนประชมุนำนำชำต ิAsia 
Future Conference 
(AFC) ครัง้ที ่1  

ไดร้ับกำรคัดเลอืกใหเ้ป็น
หนึง่ในสำมผลงำนที่
ไดร้ับรำงวัลชนะเลศิ
ประเภท Best Poster 
Award  

Atsumi 
International 
Scholarship 
Foundation 

2556 

2 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ. ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

ผลงำนสำขำภำษำและ
วรรณกรรมเอเชยีและ 
อัฟรกิำ  

ศำสตรำจำรยก์ติตมิศักดิ ์
สำขำภำษำและวรรณกรรม
เอเชยีและอัฟรกิำ  

คณะ
ภำษำตำ่งประเทศ                    
มหำวทิยำลัยชน
ชำตกิวำ่งซ ี
สำธำรณรัฐ

ประชำชนจนี 

29-ก.ย.-56 
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 อาจารยเ์ป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารยพ์ิเศษ วทิยากร ฯลฯ รวม 386 รายการ 
ระดบัชาติ  353 รายการ 
ระดบันานาชาติ    33  รายการ 

อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วทิยากร ฯลฯ ระดบัชาต ิ  353  รายการ 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. งำนบรกิำรวชิำกำรทีท่ ำ หน่วยงำนทีเ่ชญิ ชว่งเวลำทีเ่ชญิ 

1 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

ผศ.ดร.พมิพร์ ำไพ 
เปรมสมทิธ ์

วทิยำกรบรรยำยในกำรสัมมนำในรำยวชิำ 
1302 กำรวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงู
ทำงสำรสนเทศศำสตร ์

มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรร
มำธริำช 

20-21 ก.ค. 56 
เวลำ 9.00-
16.00 น. 

2 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

ผศ.ดร.พมิพร์ ำไพ 
เปรมสมทิธ ์

วทิยำกรบรรยำยในหัวขอ้ "กำรประกัน
คณุภำพกับหอ้งสมดุ" ในกำรประชมุเชงิ
ปฏบัิตกิำรพัฒนำมำตรฐำนหอ้งสมดุ
สถำนศกึษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชวีศกึษำ 
กระทรวงศกึษำธกิำร 

29-ก.ค.-56 

3 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

ผศ.ดร.สมศักดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูร้ว่มผลติและปรับปรงุเนือ้หำเอกสำร
กำรสอนชดุวชิำ 13401 ประสบกำรณ์
วชิำชพีสำรสนเทศศำสตร ์หน่วยที ่1 
ประเด็นส ำคัญเกีย่วกับวชิำชพี
สำรสนเทศศำสตร ์

มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรร
มำธริำช 

จ. 18 ม.ีค. 56 
เวลำ 08.00 - 
16.00 น. 

4 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

ผศ.ดร.สมศักดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

วทิยำกร เสวนำ เรือ่ง กำรจัดเตรยีม
หอ้งสมดุและกจิกรรมสง่เสรมิกำรอำ่น
เพือ่เขำ้สูป่ระชำคมอำเซยีนรู ้ณ โรงเรยีน
สตรศีกึษำ จังหวัดรอ้ยเอ็ด และโรงเรยีน
นำงรองพทิยำคม อ ำเภอนำงรอง จังหวัด
บรุรีัมย ์

บรษัิท สถำพรบุค๊ส ์จ ำกัด อ. 28 พ.ค. 56 
และพฤ. 30 
พ.ค. 56  

5 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

ผศ.ดร.สมศักดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุใินกำรน ำเสนอโครงรำ่ง
งำนวจัิยทำงดำ้นบรรณำรักษศำสตรข์อง
นักศกึษำสำขำวชิำสนเทศศำสตรเ์พือ่
กำรศกึษำ  

บัณฑติวทิยำลัย 
มหำวทิยำลัยศลิปำกร 
วทิยำเขตพระรำชวัง
สนำมจันทร ์

อำ 1 ก.ย. 56 
เวลำ 09.00 - 
12.00 น.  

6 บรรณำรักษ

ศำสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์

เจมิประยงค ์

บรรยำยเรือ่งบรกิำรสำรสนเทศส ำหรับ

กำรปฏบัิตงิำนเชงิประจักษ์ 

กรมวทิยำศำสตรบ์รกิำร 3-ต.ค.-55 

7 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูเ้ชีย่วชำญตรวจแบบสอบถำม ปรญิญำ
นพินธ ์

มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

8-ก.พ.-56 

8 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

บรรยำยและอบรมเชงิปฏบัิตกิำรเรือ่ง
บทบำทและทักษะของนักวชิำกำรในกำร
จัดกำรและเผยแพรค่วำมรู ้

ศนูยม์นุษยวยิำสรินิธร 
(องคก์ำรมหำชน) 

อ. 26 ม.ีค. 56 
เวลำ 09.00 - 
12.00 น.  

9 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

รว่มเสวนำหัวขอ้ "ลขิสทิธิก์ ำพรำ้ใน
บรบิทสังคมไทย" 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 2-เม.ย.-56 

10 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

โครงกำรพัฒนำองคค์วำมรู ้ใหแ้ก่
ขำ้รำชกำร ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
บรรยำยในหัวขอ้ "เสน้ทำงสูก่ำรเป็น
องคก์รแหง่กำรเรยีนรู ้: กำรจัดกำรขอ้มลู
เชงิประจักษ์" 

ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วฒุสิภำ 

พฤ.23 พ.ค. 
56 เวลำ 09.00 
- 12.00 น.  

11 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

งำนเสวนำ เรือ่ง "คยุกันเบำ ๆ กับ
อำจำรย ์บรกิำรหอ้งแบบโดน๊....โดน 

(ใจ)" 

หอสมดุและคลังควำมรู ้
มหำวทิยำลัยมหดิล 

พฤ. 13 ม.ิย. 
56 เวลำ 13.30 

- 15.30 น. 

12 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

กองบรรณำธกิำรวำรสำรสำรบรรณศำสตร ์
มศว. (บทควำมวจัิย 1 เรือ่ง) 

มศว. ต.ค.-55 

13 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่พจิำรณำบทควำม
วชิำกำรของวำรสำรสำรสนเทศศำสตร ์
มข.(บทควำมวชิำกำร 1 เรือ่ง) 

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ ม.ีค.-56 

14 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดวงเนตร วงศ์

ประทปี 
อนุกรรมกำร Cleaning house ทปอ. ภำคปลำย 55 

15 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดวงเนตร วงศ์

ประทปี 
อนุกรรมกำรกำรคัดเลอืกบคุคลเขำ้ศกึษำ
ตอ่ในมหำวทิยำลัยของรัฐ 
 

ทปอ. ภำคปลำย 55 

16 บรรณำรักษ
ศำสตร ์ 

ผศ.จนิดำรัตน ์
เบอรพันธุ ์ 

ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่พจิำรณำบทควำม/
ผลงำนทำงวชิำกำรในกำรประชมุวชิำกำร
ระดับชำตแิละนำนำชำต ิ“The National 
and International SMARTS 
Conference ครัง้ที ่3” 
 

คณะวทิยำกำรจัดกำร
มหำวทิยำลัยเกษตรศำส
ตร ์วทิยำเขตศรรีำชำ    

15-16 ก.พ. 56 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. งำนบรกิำรวชิำกำรทีท่ ำ หน่วยงำนทีเ่ชญิ ชว่งเวลำทีเ่ชญิ 

17 บรรณำรักษ
ศำสตร ์ 

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูเ้ชีย่วชำญประเมนิโครงรำ่งวทิยำนพินธ ์ ส ำนักงำนกองทนุ
สนับสนุนกำรวจัิย (สกว.) 

12-ต.ค.-55 

18 บรรณำรักษ
ศำสตร ์ 

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

ผูเ้ชีย่วชำญตรวจสอบแบบสอบถำม
วทิยำนพินธ ์

ม.ขอนแกน่ 1-ก.พ.-56 

19 ประวัตศิำสตร ์ ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์
จุฬำรัตน ์

บรรยำยพเิศษเรือ่ง "กำรจัดกำรน ้ำใน
สมัยกรงุศรอียธุยำ" ในกำรประชมุ 
"เวทวีจัิยมนุษยศำสตรไ์ทย ครัง้ที ่6" 

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยหอกำรคำ้
ไทย 
รว่มกับ ชดุโครงกำรเวท ี
วจัิยมนุษยศำสตรไ์ทย 

29 พ.ย. 55 
14.30-15.30 
น. 

20 ประวัตศิำสตร ์ ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์
จุฬำรัตน ์

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธ ์เรือ่ง 
“ประวัตศิำสตรอ์สิลำมในกำรรับรูข้องนัก
ประวัตศิำสตรไ์ทย” ของ นำยอำมนี ลอ
นำ เลขทะเบยีน 5406030055 นักศกึษำ
ปรญิญำโท สำขำวชิำประวัตศิำสตร ์คณะ
ศลิปศำสตร ์

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 

พฤ. 28 ม.ีค. 
56 เวลำ 13.00 
- 16.00 น. 

21 ประวัตศิำสตร ์ ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์
จุฬำรัตน ์

วทิยำกรหัวขอ้เรำเรยีนรูอ้ะไรจำก
ประวัตศิำสตร ์

คณะแพทยฯ์ ม.สงขลำฯ 20 พ.ค. 56 
เวลำ 09.30 - 
14.00 น. 

22 ประวัตศิำสตร ์ ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์
จุฬำรัตน ์

ใหส้ัมภำษณ์เกีย่วกับประวัตศิำสตรต์รุก ี บ.แทลเลนท ์แมสมเีดยี 6 ส.ค. 56 
11.00 น. 

23 ประวัตศิำสตร ์ ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์
จุฬำรัตน ์

วทิยำกรรว่มสนทนำในหัวขอ้"วเิครำะห์
ยทุธศำสตรแ์ละปัจจัยควำมส ำเร็จในกำร
กอบกูเ้อกรำชของสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ
มหำรำช" 
ในรำยกำร "ยอ้นรอย(กำร)เมอืงไทย 

ส ำนักงำนเลขำธกิำร 
สภำผูแ้ทนรำษฎร 
รว่มกับ บ.โกลบอล 
อนิเตอรค์อมมวินเิคชัน่ 

20 ส.ค. 56 
13.00 น. 

24 ประวัตศิำสตร ์ รศ.ดร.สธุำชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธ ์เรือ่ง 
"รำ่งกำยทำงสังคมของคนเสือ้แดงอสีำน
กับกำรพัฒนำ" 

มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 6 ธ.ค. 55 
09.00 น. 

25 ประวัตศิำสตร ์ รศ.ดร.สธุำชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

บรรยำยพเิศษ หัวขอ้ประวัตศิำสตร์
ควำมสัมพันธไ์ทย-เวยีดนำม หลักสตูร
เสนำธกิำรทหำร รุน่ที ่54 

วทิยำลัยเสนำธกิำรทหำร 
สถำบันวชิำกำรป้องกัน
ประเทศ 

21 ม.ค. 56 

26 ประวัตศิำสตร ์ รศ.ดร.สธุำชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

กรรมกำรสอบวทิยำนพินธ ์เรือ่ง "กำรใช ้

รำ่งกำยปฏบัิตกิำรทำงสังคมของคน
ชนบทอสีำนในนำมคนเสือ้แดง" ของ
นำงสำวฐวิำร ีวรียะสบประสงค ์

มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 9 พ.ค. 56 
09.30 น. 

27 ประวัตศิำสตร ์ รศ.ดร.สธุำชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

กรรมกำรตรวจสอบวทิยำนพินธเ์รือ่ง 
"ภำพลักษณ์ของฮติเลอรใ์นวรรณกรรม
ไทย" ของนำงสำวปิยวด ีเพ็ชรฉำย 

บัณฑติวทิยำลัย  
มหำวทิยำลัยศลิปำกร 

13 พ.ค. 56 

28 ประวัตศิำสตร ์ รศ.พพิำดำ ยัง
เจรญิ 

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธเ์รือ่ง 
"กำรขึน้สูอ่ ำนำจและกำรรักษำอ ำนำจ
ของเซงโกคไุดเมยีวในชว่งสมัยสงครำม
กลำงเมอืง 
ค.ศ.1467-1573" 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

28 ส.ค. 56 
10-12 น. 

29 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ดนิำร ์บญุ
ธรรม 

บรรยำยพเิศษ หัวขอ้ประวัตศิำสตร์
ควำมสัมพันธไ์ทย-มำเลเซยี หลักสตูร
เสนำธกิำรทหำร รุน่ที ่54 

วทิยำลัยเสนำธกิำรทหำร 
สถำบันวชิำกำรป้องกัน
ประเทศ 

24 ม.ค. 56 

30 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ดนิำร ์บญุ
ธรรม 

บรรยำยพเิศษหลักสตูรนำยทหำร
ประวัตศิำสตรแ์ละพพิธิภัณฑท์หำร รุน่ที ่
22 เรือ่ง  
1. ประวัตศิำสตรเ์อเชยีและเอเชยี
อำคเนย ์
2. ประวัตศิำสตรช์ำตไิทยกอ่นอำณำจักร
สโุขทัยและสมัยสโุขทัย และ
ประวัตศิำสตรส์มัยอำณำจักรอยธุยำ
ตอนตน้ 
3. ประวัตศิำสตรช์ำตไิทยสมัยอำณำจักร
อยธุยำตอนปลำย ประวัตศิำสตรช์ำตไิทย
สมัยกรงุธนบรุ ี

กองประวัตศิำสตรแ์ละ
โบรำณ 
คดทีหำร กองบัญชำกำร 
สถำบันวชิำกำรป้องกัน
ประเทศ 

24 ม.ค. 56  
29 ม.ค. 56 
30 ม.ค. 56 

31 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ดนิำร ์บญุ
ธรรม 

ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่พจิำรณำบทควำม/
ผลงำนทำงวชิำกำรในกำรประชมุวชิำกำร
ระดับชำตแิละนำนำชำต ิ“The National 
and International SMARTS 
Conference ครัง้ที ่3” 

คณะวทิยำกำรจัดกำร
มหำวทิยำลัยเกษตรศำส
ตร ์วทิยำเขตศรรีำชำ    

15-16 ก.พ. 56 
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32 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ดนิำร ์บญุ
ธรรม 

คณะท ำงำนจัดท ำหนังสอืประวัตศิำสตร์
กำรทตูไทย 

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ พ.ค. 56 

33 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ธนำพล ลิม่
อภชิำต 

ผูด้ ำเนนิกำรเสวนำและบรรยำยเพิม่เตมิ
ในหัวขอ้ "สังคมไทยทีไ่มเ่หมอืนเดมิ 
แลว้เรำจะเดนิทำงไปสูห่นทำงใด" 

คณะกรรมกำรคำทอลกิ 
เพือ่ควำมยตุธิรรมและ 
สันต ิ(ยส.) 

7 ส.ค. 56 
8-12 น. 

34 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ภำวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

บรรยำยหัวขอ้ "กำรรวมกลุม่อำเซยีน ใน
สำยตำนักประวัตศิำสตร"์ ในกจิกรรมวัน
วชิำกำร หัวขอ้ ACT ASEAN 
Knowledge Fair 

โรงเรยีนอัสสัมชญัธนบรุ ี 29 พ.ย. 55 
10.00-12.00 น. 

35 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ภำวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

กรรมกำรสอบวทิยำนพินธ ์เรือ่ง "บันทกึ
ควำมทรงจ ำของขนุนำงชำว เยอรมันผู ้
ถกูขับไลห่ลังสงครำมโลกครัง้ทีส่อง" 
ของนำงสำวรตพิร  
ทพิยะวัฒน์ 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

24 เม.ย. 56 
13-16 น. 

36 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
บรรยำยเรือ่ง "อัตลักษณ์ชำตพิันธุ ์
กับรัฐชำต"ิ ในลักษณะวชิำ มธ.110 
สหวทิยำกำรมนุษยศำสตร ์

คณะพำณชิยศำสตรแ์ละ 
กำรบัญช ีมหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร ์

30 พ.ย. 55 
09.30-12.30 
น. 

37 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
ผูบ้รรยำยพเิศษ วชิำ CH 764 
ควำมสัมพันธไ์ทย-จนี ยคุปัจจุบันใน
หัวขอ้ “ชำวจนีโพน้ทะเลกับ
ควำมสัมพันธไ์ทย-จนี” ใหแ้กนั่กศกึษำ
ปรญิญำโท สำขำวชิำวัฒนธรรมจนีศกึษำ  

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 

วันที ่9 และ 16 
ธ.ค.  55  เวลำ 
13.30 -16.30 
น.  

38 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
บรรยำยพเิศษหัวขอ้ "คำทอลกิ: ดำวรำ้ย
ใน 
ประวัตศิำสตรน์พินธข์องพรรค
คอมมวินสิตจ์นี" 
ในกำรประชมุวชิำกำร เรือ่ง "ดำวรำ้ยใน 
ประวัตศิำสตรวั์ฒนธรรมจนี" 

สถำบันเอเชยีตะวันออก
ศกึษำ
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์
ศนูยรั์งสติ 

5 ก.พ. 56 

39 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วลิลำ วลิัย
ทอง 

บรรยำยพเิศษหลักสตูรนำยทหำร
ประวัตศิำสตรแ์ละพพิธิภัณฑท์หำร รุน่ที ่
22 เรือ่ง ประวัตศิำสตรช์ำตไิทยชว่ง
รัตนโกสนิทร ์
สมัยใหม ่

กองประวัตศิำสตรแ์ละ
โบรำณ 
คดทีหำร กองบัญชำกำร 
สถำบันวชิำกำรป้องกัน
ประเทศ 

31 ม.ค. 56 

40 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วลิลำ วลิัย
ทอง 

วจิำรณ์รำ่งวทิยำนพินธ ์เรือ่ง "กำรบรโิภค
สนิคำ้และวัฒนธรรมญีปุ่่ นในสังคมไทย 
ชว่งทศวรรษ 2510-2530 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

13 ก.พ. 56 

41 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วลิลำ วลิัย
ทอง 

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธเ์รือ่ง 
"กำรบรโิภคสนิคำ้และวัฒนธรรมญีปุ่่ นใน
สังคมไทย 
ทศวรรษ 2510-2520" 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

20 ม.ิย. 56 
13.30- 
16.30 น. 

42 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ภำวรรณ 
เรอืงศลิป์  

ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่พจิำรณำบทควำม/
ผลงำนทำงวชิำกำรในกำรประชมุวชิำกำร
ระดับชำตแิละนำนำชำต ิ“The National 
and International SMARTS 
Conference ครัง้ที ่3” 

คณะวทิยำกำรจัดกำร
มหำวทิยำลัยเกษตรศำส
ตร ์วทิยำเขตศรรีำชำ    

15-16 ก.พ. 56 

43 ปรัชญำ ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 

พริยิจติรกรกจิ 

กรรมกำรสอบปำกเปลำ่วทิยำนพินธ ์ บัณฑติวทิยำลัย คณะ

ปรัชญำและศำสนำ 
มหำวทิยำลัยอัสสัมชญั 

14-พ.ย.-55 

44 ปรัชญำ ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

อำจำรยพ์เิศษ วชิำ NSID 601: Applied 
Philophy in Nursing and Health Care 
Knowledge Development 

คณะพยำบำลศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล 

23-พ.ย.-55 

45 ปรัชญำ ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

วทิยำกรบรรยำยพเิศษ มหำวทิยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณ์รำชวทิยำลัย 

20-ธ.ค.-55 

46 ปรัชญำ ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

อำจำรยพ์เิศษรำยวชิำ RANS 806: 
Philosophy of Science and Nursing 
Science 

คณะแพทยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล 

ภำคตน้ 56 

47 ปรัชญำ ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

อำจำรยพ์เิศษ หัวขอ้ Philosophy of 
Science 

คณะพยำบำลศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล 

20-ก.ย.-56 

48 ปรัชญำ ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ  

อำจำรยพ์เิศษสอนหัวขอ้เรือ่ง 
“Philosophy of science” 

คณะพยำบำลศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล  

ศ. 23 พ.ย.  55 
เวลำ 09.00 -  
16.00 น.  

49 ปรัชญำ ผศ.ดร.สภุัควด ี
อมำตยกลุ 

วทิยำกร ในงำน "มหำธรีรำชเจำ้สดดุ:ี 
ภำรตสรรพวทิย ์วจิติรนำฏกรรม" 

ศนูยอ์นิเดยีศกึษำแหง่
จุฬำลงกรรม์หำวทิยำลัย 

15 ม.ีค. 56 
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50 ปรัชญำ รศ.ดร.สวุรรณำ 
สถำอำนันท ์

กรรมกำรวทิยำนพินธ ์เรือ่ง"ชวีติบัน้
ปลำยในเมอืงกำรคำ้: ชวีติสว่นตัวและใน
พืน้ทีส่ำธำรณะของผูส้งูอำยเุชือ้สำยจนี 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ" 

คณะสังคมวทิยำและ
มนุษยวทิยำ ม.
ธรรมศำสตร ์

ปี 2556 

51 ปรัชญำ รศ.ดร.สวุรรณำ 
สถำอำนันท ์

ประชมุระดมควำมคดิ "นโยบำยภำษำ
ของประเทศ: ภำวะวกิฤตทีต่อ้งแก:้ 
นำนำทัศนะวกิฤตภำษำไทย" 

สภำวจัิยแหง่ชำต ิ 19-21 เม.ย.56 

52 ปรัชญำ รศ.ดร.สวุรรณำ 
สถำอำนันท ์

อำจำรยพ์เิศษ คณะพยำบำลศำสตร ์
มหำวทิยำลัยขอนแกน่ 

28-ม.ิย.-56 

53 ปรัชญำ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดำรมภ ์
กรรมกำรในคณะกรรมกำรสง่เสรมิ
จรยิธรรมดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหง่ชำต ิ

ปี 2556 

54 ปรัชญำ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดำรมภ ์
วทิยำกร เรือ่ง กำรคดิอยำ่งมี
วจิำรณญำณกับกำรสอืสำรผ่ำนสอื
อนิเทอรเ์น็ต 

คณะพยำบำลศำสตร ์ 14-ก.ค.-56 

55 ปรัชญำ รศ.เนือ่งนอ้ย 
บณุยเนตร 

ผูร้ว่มอภปิรำยในหัวขอ้ “นเิวศจรยิศำสตร ์
: ทัศนะจำกปรัชญำตะวันตก พทุธ
ศำสนำและฮนิด ู

สมำคมปรัชญำและ
ศำสนำแหง่ประเทศไทย  

พฤ. 25 ต.ค. 
55 

56 ปรัชญำ รศ.เนือ่งนอ้ย 
บณุยเนตร 

อำจำรยพ์เิศษ บรรยำยรำยวชิำ 
2308304 

คณะวทิยำศำสตร ์ 9,16,23 ส.ค. 
56 

57 ปรัชญำ ศ.ดร.สมภำร พรม
ทำ 

ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบเครือ่งมอืวัดกำร
ตัดสนิใจในระยะสดุทำ้ยของชวีติผูป่้วย
โรคเรือ้รังในประเทศไทยทีนั่บถอืศำสนำ
พทุธ 

คณะพยำบำลศำสตร ์ม.
สงขลำนครนิทร ์

ปี 2555 

58 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อำจำรยพ์เิศษ คณะพยำบำลศำสตร ์ม.
มหดิล 

23-พ.ย.-55 

59 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อำจำรยพ์เิศษสอนหัวขอ้เรือ่ง 
“Postmodernism”  

คณะพยำบำลศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล  

ศ. 30 พ.ย. 55 
เวลำ 13.00 – 
16.00 น.  

60 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

วทิยำกรบรรยำยพเิศษ วชิำ สม.617 
สัมมนำทฤำฏแีละประเด็นทำงสังคม
วทิยำ 

คณะสังคมวทิยำและ
มนุษยวทิยำ 

10,17 ม.ค.56 

61 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

คณะท ำงำนศกึษำวจัิยเรือ่ง กำรแกไ้ข
รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย ฉบับ 
พ.ศ. 2550 ตำมค ำวนิจิฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญ 

ม.รำมค ำแหง ปี 2556 

62 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

วทิยำกรโครงกำรเสรมิสรำ้งควำมเป็น
พลเมอืงในระบอบประชำธปิไตยตำมวถิี
รัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมกำรดำ้นกำร
สือ่สำรทำงกำรเมอืง 

19 ม.ีค. 56 
เวลำ 09.00 - 
16.00 น. 

63 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

กรรมกำรสอบวทิยำนพินธ ์เรือ่ง "กำร
อบรมบม่เพำะในควำมคดิของปัญญำชน
ฝ่ำยปกครองสยำม ทศวรรษ 1900-
1920" ของนำยภ ูรอ้ยแกว้ 

คณะศลิปศำสตร ์ม.
ธรรมศำสตร ์

22 ม.ีค. 56 

64 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

ผูบ้รรยำยรำยวชิำ สห.810(ปรัชญำ
สังคม) 

วทิยำลัยสหวทิยำกำร ม.
ธรรมศำสตร ์

27 ม.ีค. 56 

65 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

กรรมกำรสอบปำกเปลำ่ กำรคน้ควำ้อสิระ
เฉพำะเรือ่ง ของนำยกลุชำต ิทักษ
ไพบลูย ์

คณะรัฐศำสตร ์ม.
ธรรมศำสตร ์

3-พ.ค.-56 

66 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อำจำรยพ์เิศษรำยวชิำ RANS 806: 
Philosophy of Science and Nursing 
Science 

คณะแพทยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล 

ภำคตน้ 56 

67 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

บรรยำยพเิศษ วชิำ ท.763 วรรณกรรม
ประวัตศิำสตรข์องไทย 

คณะศลิปศำสตร ์มวทิำ
ลัยธรรมศำสตร ์

23-ส.ค.-56 

68 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อำจำรยพ์เิศษ หัวขอ้ Postmodernism 
ในรำยวชิำ พยคร ๖๐๑ ปรัชญำประยกุต์
ในกำรพัฒนำควำมรูท้ำงกำรพยำบำล
และกำรดแูลสขุภำพ 

คณะพยำบำลศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล 

27-ก.ย.-56 

69 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อำจำรยพ์เิศษ รำยวชิำ LCCS510 
Principle Concepts in Cultural 
Studies หัวขอ้เรือ่ง แดรร์ดิำ: กำรรือ้

สรำ้ง Deconstruction 
 

ส ำนักงำนบัณฑติ
วทิยำลัย 
มหำวทิยำลัยมหดิล  

30-ก.ย.-56 
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70 ปรัชญำ อ.ดร.ศรญิญำ 
อรณุขจรศักดิ ์

วทิยำกร เรือ่ง เหตเุกดิในรำชวงศซ์ง่  สถำบันเอเชยีตะวันออก
ศกึษำ 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

22 ม.ิย. 56 
เวลำ 9.00-
16.30 

71 ปรัชญำ อ.ดร.ศริประภำ 
ชวะนะญำณ 

ผูท้รงคณุวฒุสิอบเคำ้โครงปรญิญำนพินธ ์ คณะมนุษยศำสตร ์ม.ศรี
นครนิทรวโิรฒ 

27 กย. 56  

72 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.วรณุี อดุม
ศลิป 

วทิยำกรบรรยำยในหัวขอ้ "อกีครัง้กับ 
เรือ่งสัน้ตะวันออก: เรือ่งเลำ่จำกกรซี"  
ในงำนสัมมนำทำงวชิำกำรดำ้นฝร่ังเศส
ศกึษำและกำรแปล (Journée 2013: 
études françaises et traduction) 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

พฤ. 21 ก.พ. 
56 /เวลำ 
14.30-15.30 
น. 

73 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.วรณุี อดุม
ศลิป  

วทิยำกรบรรยำยหัวขอ้ เรือ่ง “อกีครัง้กับ 
เรือ่งสัน้ตะวันออก : เรือ่งเลำ่จำกกรซี” 
ในงำนสัมมนำทำงวชิำกำรดำ้นฝร่ังเศส
ศกึษำ และกำรแปล (Journée 2013: 
etudes françaises et traduction) 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

21 ก.พ.  56 
เวลำ 14.30 – 
15.30 น.   

74 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.วรรณชยั 
ค ำภรีะ 

วทิยำกรบรรยำย อบรมนักเรยีน นักศกึษำ 
อำจำรยท์ีจ่ะเดนิทำงไปเรยีนในประเทศ
ฝรั่งเศส 

สถำนเอกอัครรำชทตู
ฝรั่งเศสประเทศไทย 

ศ. 27 ก.ย. 56 
เวลำ 14.00-
17.00 น. 

75 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จุฬำกรณ์ 

ผูด้ ำเนนิกำรจัดกำรอบรม ณ ศนูย์
วปัิสสนำกรรมฐำนสวุรรณำ 

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนำ
กรรมฐำนในพระสังฆรำ
ชปูถัมภ ์

19-31 ม.ีค. 56 

76 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จุฬำกรณ์ 

ผูด้ ำเนนิกำรจัดกำรอบรม ณ ศนูยบ์ ำบัด
น ้ำเสยีเทศบำลนครหำดใหญ่ 

ศนูยบ์ ำบัดน ้ำเสยีเทศบำล
นครหำดใหญ่ 

7-18 เม.ย. 56 

77 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จุฬำกรณ์ 

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธใ์น
หัวขอ้ "กำรควบคมุกำรประกอบอำชพี
ลำ่มในกระบวนกำรยตุธิรรม" 

มหำวทิยำลัยอัสสัมชญั พฤ. 20 ม.ิย. 
56 / เวลำ 
17.00 น. 

78 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จุฬำกรณ์ 

ผูจั้ดกำรหลักสตูรวปัิสสนำ และลำ่ม
ภำษำฝรั่งเศส อังกฤษ  

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนำ
กรรมฐำนในพระสังฆรำ
ชปูถัมภ ์

 1-14 ก.ค. 56  

79 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จุฬำกรณ์ 

คณะกรรมกำรตัดสนิกำรแขง่ขันพดูสนุทร
พจนภ์ำษำฝรั่งเศส 

ภำควชิำภำษำฝรั่งเศส 
คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยรังสติ 

ศ. 30 ส.ค. 56 

80 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จุฬำกรณ์ 

วทิยำกรในกำรอบรม ณ ศนูยว์ปัิสสนำ
กรรมฐำนสมีันตะ  

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนำ
กรรมฐำนในพระสังฆรำ
ชปูถัมภ ์

25-29 ก.ย. 56 

81 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.นำถพร กำญจน
ภญิโญวงศ ์

กรรมกำรสอบพดูวัดระดับ DELF ภำษำ
ฝรั่งเศส ระดับ A2 

สถำนทตูฝรั่งเศส 20 ม.ค. 2556 

82 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ดร.วลิติำ ศรี
อฬุำรพงศ ์

กรรมกำรกลั่นกรองขอ้สอบ Pat 7.2  
(ภำษำเยอรมัน) 

สทศ ต.ค.-ธ.ค. 55 

83 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ชศูร ีมวีงศ์

อโุฆษ 
รำยกำรวทิยเุผยแพรง่ำนวจัิยออกอำกำศ
วันที ่22 ธันวำคม 2555 

ฝ่ำยวจัิย คณะอักษร
ศำสตร ์

28-พ.ย.-55 

84 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ชศูร ีมวีงศ์

อโุฆษ 
คณะกรรมกำรเพือ่กำรคัดเลอืกมัคคเุทศก์
ดเีดน่ระดับภำค ครัง้ที ่7 ประจ ำปี 2556 

กำรทอ่งเทีย่วแหง่
ประเทศไทย (ททท.) 

30-ก.ค.-56 

85 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณำ แสง
อรำ่มเรอืง 

ผูท้รงคณุวฒุใินกำรตรวจอำ่นงำน
วชิำกำร 
และวจัิยของมหำวทิยำลัยรำมค ำแหง 

มหำวทิยำลัยรำมค ำแหง  ต.ค.- ธ.ค. 55 

86 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณำ แสง
อรำ่มเรอืง 

ผูท้รงคณุวฒุใินกำรตรวจอำ่นงำนวจัิย
และ วชิำกำรของมหำวทิยำลัยขอนแกน่ 

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ ส.ค.-ธ.ค. 55 

87 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณำ แสง
อรำ่มเรอืง 

ผูท้รงคณุวฒุใินกำรตรวจอำ่นงำนวจัิย
และ วชิำกำรของ
มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร ์

มหำวทิยำลัยสงขลำนคริ
นทร ์

ม.ค.-ม.ีค. 56 

88 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

กรรมกำรกลั่นกรองขอ้สอบ Pat 7.2  
(ภำษำเยอรมัน) 

สทศ ต.ค.-ธ.ค. 55 

89 ภำษำ

ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล โอ

เจรญิ 

กรรมกำรมลูนธิวัิฒนธรรมไทย-เยอรมัน มลูนธิวัิฒนธรรมไทย-

เยอรมัน 

ม.ค.-ธ.ค. 55 
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90 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

พจิำรณำผลงำนวชิำกำรเพือ่พมิพ์
เผยแพร่ 

ส ำนักพมิพม์หดิล ม.
มหดิล 

19-ต.ค.-55 

91 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิำรณำโครงกำรวจัิยเรือ่ง 
"ปัญหำในกำรแปลเพลงลกูทุง่ไทยเป็น
ภำษำเยอรมัน"  

คณะอักษรศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศลิปำกร 

15 ก.ค.-15 
ส.ค.56 

92 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิำส 

- กรรมกำรสมำคมครภูำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย 
- บรรณำธกิำรวำรสำรสมำคมครู
ภำษำเยอรมัน 
ในประเทศไทย 

สมำคมครภูำษำเยอรมัน
ในประเทศไทย 

ตัง้แตเ่ดอืน 
ต.ค. 55-ก.พ. 
56 

93 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิำส 

กรรมกำรกลั่นกรองขอ้สอบ Pat 7.2  
(ภำษำเยอรมัน) 

สทศ. ตัง้แตเ่ดอืน 
ต.ค. 55-ก.พ. 
56 

94 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิำส 

วทิยำกรกจิกรรมคำ่ยภำษำเยอรมัน
นำนำชำต ิ

สมำคมครภูำษำเยอรมัน
ในประเทศไทย 

 12-19 พ.ค. 
56 

95 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิำส 

วทิยำกรใหค้วำมรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษำเพือ่เตรยีมควำมพรอ้ม
ใหแ้กนั่กเรยีนเขำ้รว่มโครงกำร
ภำษำเยอรมันโอลมิปิกวชิำกำร ครัง้ที ่8 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษำ 13-19 ส.ค. 56 
และวันที ่27-
29 ส.ค. 56 

96 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อำรต ีแกว้
สัมฤทธิ ์

กรรมกำรสมำคมครภูำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย 

สมำคมครภูำษำเยอรมัน
ในประเทศไทย 

- ต.ค. 55-ก.พ. 
56 

97 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อำรต ีแกว้
สัมฤทธิ ์

กรรมกำรกลั่นกรองขอ้สอบ Pat 7.2  
(ภำษำเยอรมัน) 

- สทศ. ต.ค.-ธ.ค. 55 

98 ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ภริ
มนตร ี

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง "วัฒนธรรมรัสเซยี" 
ทีบ่รษัิทกำรบนิไทย จ ำกัดมหำชน 

บรษัิทกำรบนิไทย จ ำกัด
มหำชน 

5 ก.ค. 56/ 
เวลำ 9-16 น.  

99 ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ไรซำ ซำไนวำ คณะกรรมกำรเพือ่กำรคัดเลอืกมัคคเุทศก์
ดเีดน่ระดับภำค ครัง้ที ่7 ประจ ำปี 2556 

กำรทอ่งเทีย่วแหง่
ประเทศไทย (ททท.) 

30-ก.ค.-56 

100 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถำพร 
ทพิยศักดิ ์

วทิยำกร "Translating Luso-Hispanic 
Literature into Thai" ในงำน 
Literature in Spanish and 
Portuguese : Experience and 
explore the Luso-Hispanic World  

สำขำวชิำภำษำสเปนและ
โปรตเุกส 

วันที ่2 ส.ค. 56 

101 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถำพร 
ทพิยศักดิ ์

วทิยำกรใหค้วำมรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษำ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษำ  วันที ่2-4 ส.ค. 
56 

102 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.Albert Bosch วทิยำกรใหค้วำมรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษำ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษำ  2-4 ส.ค. 56 

103 ภำษำ
ตะวันตก/

สเปน 

อ.Catalina 
Inazunta 

วทิยำกรใหค้วำมรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษำ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษำ  2-4 ส.ค. 56 

104 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.Laura Castro 
sanchez 

วทิยำกรใหค้วำมรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษำ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษำ  2-4 ส.ค. 56 

105 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.ภำสรุ ีลอื
สกลุ 

ผูด้ ำเนนิรำยกำรในงำน  Literature in 
Spanish and Portuguese : 
Experience and explore the Luso-
Hispanic World  

สำขำวชิำภำษำสเปนและ
โปรตเุกส 

วันที ่2 ส.ค. 56 

106 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

วทิยำกรโครงกำรสัมมนำเชงิปฏบัิตกิำร
เพือ่พัฒนำศักยภำพในกำรปฏบัิตงิำน
สง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทมี และ
เสรมิสรำ้งทัศนคตทิีด่ใีนกำรใหบ้รกิำร
ดำ้นแปลและลำ่มทีม่คีณุภำพ 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

28 ก.พ. 56 – 
2 ม.ีค. 56 

107 ภำษำ
ตะวันตก/

สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

วทิยำกรกำรฝึกอบรมล่ำมส ำหรับกำร
คุม้ครองสวัสดภิำพผูท้ีต่กเป็นเหยือ่

กำรคำ้มนุษย ์(ภำษำพมำ่) 
 

ส ำนักป้องกันและแกไ้ข
ปัญหำกำรคำ้หญงิและ

เด็ก 

 26-28 ก.ค. 
56 
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108 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

คณะกรรมกำรเพือ่กำรคัดเลอืกมัคคเุทศก์
ดเีดน่ระดับภำค ครัง้ที ่7 ประจ ำปี 2556 

กำรทอ่งเทีย่วแหง่
ประเทศไทย (ททท.) 

30-ก.ค.-56 

109 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

วทิยำกรในกำรอภปิรำยเรือ่ง: กำร
ปฏบัิตงิำนลำ่ม: เทคนคิกำรเป็นลำ่ม 

ส ำนักงำนศำลยตุธิรรม 31 ก.ค. 56 / 
เวลำ 9.15-
12.15 น. 

110 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

วทิยำกรใหค้วำมรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษำ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษำ  วันที ่2-4 ส.ค. 
56 

111 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

วทิยำกรในกำรอภปิรำยเรือ่ง "กำร
ปฏบัิตงิำนลำ่ม: เทคนคิกำรลำ่ม" 

ส ำนักงำนศำลยตุธิรรม วันที ่30 ส.ค. 
56 

112 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์ 

วทิยำกรโครงกำรอบรมล่ำมภำษำไทย-
เมยีนมำร ์ระดับธุรกจิ ในหัวขอ้ “เทคนคิ
กำรพัฒนำศักยภำพล่ำม”  

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยนเรศวร  

14-ก.พ.-56 

113 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

ลำ่มในกำรสัมมนำโครงกำรพัฒนำ
ผลติภัณฑผ์ำ้ผนืไทย Thai Tex Trend 
(T3): Textile Trends in Progress; 
Spring/Summer 2014 

บรษัิท มวิท ์จ ำกัด 14-ม.ีค.-56 

114 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

คณะกรรมกำรปรับปรงุหลักเกณฑก์ำรทับ
ศัพทภ์ำษำอติำล ี 

รำชบัณฑติยสถำน ม.ิย. 56 เป็น
ตน้ไป เวลำ 
9.00-11.00 น.  

115 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

คณะกรรมกำรเพือ่กำรคัดเลอืกมัคคเุทศก์
ดเีดน่ระดับภำค ครัง้ที ่7 ประจ ำปี 2556 

กำรทอ่งเทีย่วแหง่
ประเทศไทย (ททท.) 

30-ก.ค.-56 

116 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

ผศ.สรรควัฒน ์
ประดษิฐพงศ ์

วทิยำกรภำษำอติำเลยีนในหลักสตูร
เรง่รัด (Intensive Pre-Posting Course) 

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เดอืนก.พ. 56 

117 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

อ.ดร.เปำโล ยรูอน  คณะกรรมกำรปรับปรงุหลักเกณฑก์ำรทับ
ศัพทภ์ำษำอติำล ี 

รำชบัณฑติยสถำน ม.ิย. 56 เป็น
ตน้ไป เวลำ 
9.00-11.00 น.  

118 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

อ.ลกูำ เด มอร ิ คณะกรรมกำรปรับปรงุหลักเกณฑก์ำรทับ
ศัพทภ์ำษำอติำล ี 

รำชบัณฑติยสถำน ม.ิย. 56 เป็น
ตน้ไป เวลำ 
9.00-11.00 น.  

119 ภำษำ
ตะวันออก/
เกำหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ อำจำรยพ์เิศษ สอนรำยวชิำ KOR 101 
ภำษำเกำหลเีพือ่กำรสือ่สำรประจ ำวัน 

มหำวทิยำลัยรังสติ ภำคกำรศกึษำ
ที ่1/56 

120 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญำวฒุชิัย 

คณะท ำงำนเพือ่จัดท ำและพัฒนำสือ่และ
ต ำรำกำรเรยีนกำรสอน ภำษำจนี
ระดับอดุมศกึษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอดุมศกึษำ (สกอ.) 

2552-ปัจจุบัน 

121 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญำวฒุชิัย 

คณะท ำงำนพจนำนุกรมศัพทปั์จจบัุน
ภำษำไทยและภำษำจนี 

รำชบัณฑติยสถำน 2552-ปัจจุบัน 

122 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญำวฒุชิัย 

กรรมกำรบรหิำรสมำคมครภูำษำจนี แหง่
ประเทศไทย 

สมำคมครภูำษำจนีแหง่
ประเทศไทย 

2552-ปัจจุบัน 

123 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญำวฒุชิัย 

คณะท ำงำนโครงกำร A Study of Royal 
Siamese Maps: China (1) and China 
(2) 

สมำคมครภูำษำจนีแหง่
ประเทศไทย 

2553-ปัจจุบัน 

124 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะท ำงำนเพือ่จัดท ำและพัฒนำสือ่และ
ต ำรำกำรเรยีนกำรสอน ภำษำจนี
ระดับอดุมศกึษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอดุมศกึษำ 

2552-ปัจจุบัน 

125 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะท ำงำนพจนำนุกรมศัพทปั์จจบัุน
ภำษำไทยและภำษำจนี 

รำชบัณฑติยสถำน 2552-ปัจจุบัน 

126 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสตูรและ
มำตรฐำนกำรศกึษำหลักสตูรนำนำชำต ิ
กำรบรหิำรกำรโรงแรมและกำรทอ่งเทีย่ว 
มหำวทิยำลัยสยำม 

มหำวทิยำลัยสยำม 2553-ปัจจุบัน 

127 ภำษำ
ตะวันออก/

จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

กรรมกำรก ำกับมำตรฐำนวชิำกำร วทิยำลัยเซนตห์ลยุส ์ มวีำระ 2 ปี 
ตัง้แต ่1 ม.ิย. 

55 จนถงึ 31 
พ.ค. 2557 
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128 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงำนทำงวชิำกำร มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ ภำคปลำย 55 

129 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

กรรมกำรพัฒนำหลักสตูรและมำตรฐำน 
สำขำวชิำกำรโรงแรมและกำรทอ่งเทีย่ว  

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยสยำม 

ภำคปลำย 55 

130 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

กรรมกำรก ำกับมำตรฐำนวชิำกำร
สำขำวชิำภำษำจนีเพือ่เศรษฐกจิและ
กำรคำ้ 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยอัญสัมชญั 

ภำคปลำย 55 

131 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิำรณำโครงกำรวจัิย สถำบันวจัิย มหำวทิยำลัย
รังสติ 

10-ต.ค.-55 

132 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุวิพิำกษ์หลักสตูรศลิป
ศำสตรบั์ณฑติ สำขำวชิำภำษำจนีธุรกจิ 

มหำวทิยำลัยพำรอ์สี
เทอรน์ 

11-ธ.ค.-55 

133 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิำรณำโครงกำรวจัิย คณะอักษรศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศลิปำกร 

13-ธ.ค.-55 

134 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

กรรมกำรสอบป้องกันวทิยำนพินธ ์และ
ประธำนกรรมกำรสอบเคำ้โครง
วทิยำนพินธ ์

มหำวทิยำลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ

ส. 26 ม.ค. 56 
เวลำ 8.30-
18.30 น.   

135 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ประธำนกรรมกำรสอบป้องกันโครง
วทิยำนพินธ ์

มหำวทิยำลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ

อ. 28 พ.ค. 56 
เวลำ 13.00 -
15.00 น.   

136 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ท ำหนำ้ที่
ประเมนิผลงำนทำงวชิำกำร 

มหำวทิยำลัย
อบุลรำชธำน ี

วันเวลำและ
สถำนทีท่ำง
มหำวทิยำลัย
อบุลฯจะ
ก ำหนดอกีครัง้ 

137 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

บรรยำยในรำยวชิำ TC 8293 วรรณกรรม
แปลและกำรแปลขัน้สงู  

มหำวทิยำลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ

ทกุวันอำทติย ์
ตลอดภำค
กำรศกึษำที ่
1/56 เวลำ 
08.30-15.30 น.  

138 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

บรรยำยหัวขอ้ "ภำษำจนี": บันไดสุม่หำ
วทิยำลัยในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
ส ำหรับนักเรยีนมัธยมไทย 

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์ ศ. 23 ส.ค. 56 
เวลำ 09.00-
11.00 น.  

139 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ประพณิ 
มโนมัยวบิลูย ์

คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ท ำหนำ้ที่
ประเมนิผลงำนทำงวชิำกำร 

มหำวทิยำลัย
อบุลรำชธำน ี

วันเวลำและ
สถำนทีท่ำง
มหำวทิยำลัย
อบุลฯจะ
ก ำหนดอกีครัง้ 

140 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู

กรรมกำรวชิำกำรผูท้รงคณุวฒุ ิของ
ภำควชิำภำษำจนีธุรกจิ คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธุรกจิบัณฑติย ์

มหำวทิยำลัยธุรกจิ
บัณฑติย ์

ภำคตน้ 56 

141 ภำษำ

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนำด ศตีิ

สำร 

วทิยำกรบรรยำยพเิศษ ในหัวขอ้ "Cross 

Culture Awareness" 

บรษัิทอซีซูมุอเตอร ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ศ. 9 พ.ย. 55 

เวลำ 09.00-
11.00 น. ณ 
หอ้งประชมุ Big 
conference 
ชัน้ 7 

142 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนำด ศตีิ
สำร 

คณะกรรมกำรจัดกำรประชมุ 
Symposium “Human-Chicken Multi-
Relationships based on H.I.H Prince 
Akishino Research Project under the 
Royal Patronage of H.R.H. Princess 
Maha Chakri Sirindhorn” ในกำร
ประชมุวชิำกำรปศสุัตวน์ำนำชำต ิครัง้ที ่
15 “The 15th AAAP Animal Science 
Congress 2012” ระหวำ่ง 

สมำคมสัตวบำลแหง่
ประเทศไทย ในพระ
รำชปูถัมภ ์สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำร ี

26-30 พ.ย. 55 

143 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดำธำนนท ์

กรรมกำรตัดสนิกำรประกวดสนุทรพจน์
ภำษำญีปุ่่ นในงำน “มหกรรมญีปุ่่ น รังสติ  
ครัง้ที ่5” (RSU Japanese Fair 2012 

มหำวทิยำลัยรังสติ ศ. 23 พ.ย. 55 
เวลำ 08.30 – 
16.30 น.  
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144 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวุฒ ิจริำ
สมบัต ิ

กรรมกำรก ำกับมำตรฐำนวชิำกำร วทิยำลัยเซนตห์ลยุส ์ มวีำระ 2 ปี
กำรศกึษำ  
ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
55 จนถงึ 31 
พ.ค. 2557 

145 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยำ 
สวุรรณระดำ 

ผูว้พิำกษ์บทควำมในกำรประชมุวชิำกำร
ญีปุ่่ นศกึษำครัง้ที ่6 ของเครอืขำ่ยญีปุ่่ น
ศกึษำในประเทศไทย 

สมำคมญีปุ่่ นศกึษำใน
ประเทศไทย 

11-12 ต.ค 55 

146 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยำ 
สวุรรณระดำ 

บรรยำยในรำยวชิำ ญ.753 สัมมนำ
วรรณกรรมญีปุ่่ น ระดับปรญิญำโท 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 
ถนนพระจันทร ์

ภำคเรยีนที ่2 ปี
กำรศกึษำ 2555  
ทกุวันพธุ ตัง้แต ่
7 พ.ย. 55- 26 
ธ.ค. 55  เวลำ 
09.30-12.30 น.  

147 ภำษำ

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 

เลำหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

บรรยำย หัวขอ้เรือ่ง"รปูและส ำนวนใน

ระดับตน้ทีพ่บเจอในกำรสือ่สำร:กำรใช ้

ภำษำญีปุ่่ นของชำวไทย" 

เจแปนฟำวนเ์ดชัน่ ส. 23-อำ.24 

ม.ีค. 2556 
เวลำ 09.00-
16.00 น. 

148 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศำล 

ผูว้พิำกษ์บทควำมในกำรประชมุวชิำกำร
ญีปุ่่ นศกึษำครัง้ที ่6 ของเครอืขำ่ยญีปุ่่ น
ศกึษำในประเทศไทย 

สมำคมญีปุ่่ นศกึษำใน
ประเทศไทย 

11-12 ต.ค 55 

149 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศำล 

กรรมกำรสมำคม สมำคมญีปุ่่ นศกึษำใน
ประเทศไทย 

2555-2557 

150 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศำล 

ผูท้รงคณุวฒุปิระจ ำวำรสำรวชิำกำร
มนุษยศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเกษตรศำส
ตร ์

2553-ปัจจุบัน 

151 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.อัษฎำยทุธ 
ชศูร ี

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง “เสน้ทำงสูก่ำรเป็น
นักศกึษำปรญิญำโทและเจำะลกึกำร
เขยีนแผนงำนวจัิย”  

หอกำรคำ้ญีปุ่่ นประจ ำ
ประเทศไทย (JCC) และ
ศนูยแ์นะแนวศกึษำตอ่
ประเทศญีปุ่่ นเจเอ็ด
ดเูคชัน่ 

อำ. 25 ส.ค. 
56 ในงำน 
“Japan 
Education and 
Job Fair 
2013”  

152 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อัศววริฬุหกำร 

วทิยำกรบรรยำยพเิศษ หัวขอ้เรือ่ง 
“ภำษำและวรรณคดไีทย : กำรสบืสำน
ทำงวัฒนธรรม”  

โรงเรยีนนำยรอ้ยพระ
จุลจอมเกลำ้  

ศ. 9 พ.ย. 55 
เวลำ 10.00–
12.00 น.  

153 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อัศววริฬุหกำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรของศนูยร์ะดับ
ภมูภิำควำ่ดว้ยกำรพัฒนำคณุภำพและบุ
คลกรทำงกำรศกึษำ 

กระทรวงศกีษำธกิำร 1 ก.ค. - 30 
ม.ิย. 56 

154 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยำกรในโครงกำร "ท ำดว้ยใจ (Care 
with heart)" 

ศนูยก์ำรแพทยส์มเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำร ีคณะ
แพทยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ  องครักษ์  

3 ต.ค. 55   

155 ภำษำ

ตะวันออก/
บำล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 

บรรณรจุ ิ

วทิยำกรพเิศษบรรยำย เรือ่ง "กำรภำวนำ

เพือ่อทุศิกศุลแดผู่ล้ว่งลับอันเป็นทีร่ัก" 

ศนูยก์มุำรบรริักษ์ 

ภำควชิำกมุำรเวชศำสตร ์

อำ. 21 ต.ค. 55 

เวลำ 13.15–
14.45 น.  

156 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยำกรบรรยำยกำรจัดอบรมสมำธบิ ำบัด
พลังจติตำนุภำพ ใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีข่อง
โรงพยำบำลชยันำทนเรนทร  เพือ่เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำจติใจและกำร
ด ำเนนิชวีติทีท่ ำใหม้คีวำมสขุ 

โรงพยำบำลชยันำท
นเรนทร      จังหวัด
ชยันำท 

14-15 ม.ีค. 56 
เวลำ 8.30-
16.30 น.  

157 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

อ.ดร.ชำนป์วชิช ์
ทัดแกว้ 

วทิยำกรบรรยำเรือ่ง "ชำดก อวทำน และ
นทิำนสันสกฤต" 

ภำควชิำภำษำไทย คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำฯ 

22-ก.พ.-56 

158 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์
 
 
 
 

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

ประเมนิโครงรำ่งวทิยำนพินธ์
มนุษยศำสตร-์สังคมศำสตร ์
ปีงบประมำณ 2556 

สกว. ต.ค.-56 
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159 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

บรรยำยในรำยวชิำ SE 383 ภำษำ
มำเลเซยีระดับกลำง 2  ในภำค
กำรศกึษำที ่2/2555 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 
ถนนพระจันทร ์

ภำคเรยีนที ่2 ปี
กำรศกึษำ 2555  
ทกุวันอังคำร 
ตัง้แต่ 6  พ.ย. 
55 - 19 ก.พ. 56  
เวลำ 09.30-
12.30 น. 

160 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

กรรมกำรออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ
ทนุโครงกำรพัฒนำก ำลังคนดำ้น
มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร(์ทนุเรยีน
ด ีมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตรแ์หง่
ประเทศไทย)ระดับปรญิญำโท-เอก 
ตำ่งประเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อดุมศกึษำ 

15 ก.พ 56 

161 ภำษำ
ตะวันออก/

มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

ตรวจขอ้สอบคัดเลอืกบคุคลเป็นลกูจำ้ง
ชัว่ครำว 

ส ำนักขำ่วกรองแหง่ชำต ิ 11-ม.ีค.-56 

162 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

ตรวจสอบคัดเลอืกบคุคลเป็นลกูจำ้ง
ชัว่ครำว ของส ำนักขำ่วกรองแหง่ชำต ิ

ส ำนักขำ่วกรองแหง่ชำต ิ 11-ม.ีค.-56 

163 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

วทิยำกร เรอืง "กำรเสรมิสรำ้งควำมรูด้ำ้น
ภำษำและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม่
อำเซยีน 

สำบันเอเชยีศกึษำ ส ำนัก
เลขำนุกำรสถำบัน 

2-3  พ.ค. 56  

164 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

ผูท้รงคณุวฒุฟัิงกำรรำยงำน
ควำมกำ้วหนำ้และใหข้อ้เสนอแนะ
งำนวจัิยมหำบัณฑติ โครงกำรทนุวจัิย
มหำบัณฑติ สกว. ดำ้นมนุษยศำสตร-์
สังคมศำสตร ์ปีงบประมำณ 2556 

ส ำนักงำนกองทนุ
สนับสนุนงำนวจัิย 

25-พ.ค.-56 

165 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

กรรมกำรออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ และ
คัดเลอืก 

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเกษตร 
ศำสตร ์

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

166 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

กรรมกำรออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ และ
สอบคัดเลอืก พนักงำนมหำวทิยำลัย 
ต ำแหน่งอำจำรยส์ำขำวชิำภำษำมลำยู 
สังกัดวชิำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเกษตร 
ศำสตร ์

30-พ.ค.-56 

167 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

บรรยำยรำยวชิำ SE 482 ภำษำมำเลเซยี
ระดับสงู 1   

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

3 ม.ิย. - 21 
ก.ย.56 ทกุวัน
อังคำร เวลำ 
09.30-12.30 
น. (ภำค
กำรศกึษำที ่
1/56) 

168 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ  
หะยยีะโกะ 

อำจำรยพ์เิศษสอนรำยวชิำ LAEN 434 
CONTEMPORARY ASIAN 
LITERATURE คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล 

ฝ่ำยวจัิย คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำฯ 

29 ก.ค.56 
(11.00-11.00 
น.) 

169 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

เขำ้รว่มวพิำกษ์และปรับรปูแบบจำก
ผลกำรวจัิยเรือ่ง “วธิวีทิยำกำรเรยีนกำร
สอนภำษำเวยีดนำมระดับอดุมศกึษำใน
ประเทศไทยโดยใชฐ้ำนเนือ้หำจำกบรบิท
ของประวัตศิำสตร ์ภมูศิำสตร ์วัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และควำมสัมพันธร์ะหวำ่ง
ประเทศ”  

มหำวทิยำลัยรำชภัฎพระ
นคร 

25-26 ต.ค. 55  
เวลำ 09.00-
16.00 น.  

170 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

วทิยำกรบรรยำยในหัวขอ้ “ไทยใน
มมุมองของเวยีดนำมและกัมพชูำ”  

ส ำนักขำ่วกรองแหง่ชำต ิ อ. 27 พ.ย. 55 
เวลำ 09.30 – 
12.00 น.  

171 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธ ์เรือ่ง 
“ฟำนโบย่โจวกับแนวคดิในกำร
ขับเคลือ่นขบวนกำรชำตนิยิมใน
เวยีดนำม ในชว่งปี ค.ศ. 1904 - 1925” 

 
 
 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์
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172 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

บรรยำยหลักสตูรภำษำเวยีดนำมใน
ชวีติประจ ำวัน 

มหำวทิยำลัยหอกำรคำ้
ไทย 

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

173 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

พจิำรณำบทควำมคณุภำพวชิำกำร เรือ่ง 
อัตลักษณ์ควำมเป็นจนีของสตรชีำว
เวยีดนำมเชือ้สำยจนีในชมุชนเจอะเลิน้ 
นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนำมผ่ำนกำร
ใชเ้วทกีำรแสดงรอ้งเพลงจนีกวำงตุง้ 

คณะมนุษยศำสตรแ์ละ
สังคมศำสตร ์
มหำวทิยำลัยขอนแกน่ 

23-ม.ค.-56 

174 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

เสวนำ "เปิดประเทศเพือ่นบำ้นอำ่นงำน
วรรณกรรม" 

สมำคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

ศ. 5 เม.ย. 
2556  

175 ภำษำ

ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 

รำโท 

วทิยำกร เรือ่ง "กำรเสรมิสรำ้งควำมรูด้ำ้น

ภำษำและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม่
อำเซยีน" 

สำบันเอเชยีศกึษำ ส ำนัก

เลขำนุกำรสถำบัน 

วันที ่2-3  พ.ค. 

56  

176 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

เสวนำวชิำกำร เรือ่ง ทศิทำงกำร
ทอ่งเทีย่วประเทศไทยของนักทอ่งเทีย่ว
ชำวเวยีดนำม 

คณะมนุษยศำสตรแ์ละ
สังคมศำสตร ์
มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
อดุรธำน ี    

7 ก.ย. 56 เวลำ 
9.00-12.00 น. 

177 ภำษำ
ตะวันออก/
อำหรับ 

อ.ดร.มำนพ อำดัม แตง่ตัง้เป็นทีป่รกึษำฮำลำล ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กลำงอสิลำมแหง่ประเทศ
ไทย 

1 พ.ค. 56- 1 
พ.ค. 58 

178 ภำษำไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พำนโพธิท์อง 

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธ ์เรือ่ง 
"กำรโทรศัพทแ์จง้เหตฉุุกเฉนิของกอง
ก ำกับกำรศนูยร์วมขำ่วกองบังคับกำรสำย
ตรวจและปฏบัิตกิำรพเิศษ 
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล (191) : 
กำรวเิครำะหบ์ทสนทนำเชงิสถำบัน" 
ของนำงสำวทักษิณำ วฒุเิจรญิ นักศกึษำ

ปรญิญำโท สำขำวชิำภำษำศำสตรเ์พือ่
กำรสือ่สำร คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

7 ม.ีค. 56 
เวลำ 13.00 น.
เป็นตน้ไป  

179 ภำษำไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พำนโพธิท์อง 

อำจำรยพ์เิศษสอนรำยวชิำ 411 742 
Thesis Seminar ใหแ้กนั่กศกึษำระดับ
บัณฑติศกึษำ ภำควชิำภำษำไทย คณะ
อักษรศำสตร ์มหำวทิยำลัยศลิปำกร 

คณะอักษรศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศลิปำกร 

17 ก.ค. 56 
เวลำ 13.00 - 
16.00 น. 

180 ภำษำไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พำนโพธิท์อง 

ผูท้รงคณุวฒุสิอบเคำ้โครงปรญิญำนพินธ์
ของ นำงสำวตณินภำ เสน่หำ (ภำควชิำ
ภำษำศำสตร ์คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ)  เรือ่ง 
"กำรโจมตแีละกำรสนับสนุนทีป่รำกฏใน
วำทกรรมกำรเมอืง: กรณีศกึษำรำยกำรชู
ธงและรำยกำรสำยลอ่ฟ้ำ" 

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

26 ก.ย. 56 
เวลำ 10.00 - 
12.30 น. 

181 ภำษำไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พำนโพธิท์อง  

“กำรศกึษำและกำรวจัิยทำงดำ้น
ภำษำไทยในปัจจุบัน”  

คณะศลิปศำสตร ์ 
มหำวทิยำลัยมหดิล  

พฤ. 6 ธ.ค. 55 
เวลำ 12.30 – 
14.30 น. 

182 ภำษำไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จำรวุร 

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง "กำรใชภ้ำษำไทย
ในกำรบันทกึ : ต ำนำนและควำมรู"้ 

สภำวจัิยแหง่ชำต ิสำขำ
ปรัชญำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวจัิย
แหง่ชำต ิ

3 ส.ค. 56 
เวลำ 13.00 - 
14.30 น.  

183 ภำษำไทย ผศ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีำสขุ  

อำจำรยพ์เิศษสอนรำยวชิำ หัวขอ้ 
“กำรศกึษำและกำรวจัิยคตชินวทิยำใน
ปัจจุบัน”  

คณะศลิปศำสตร ์ 
มหำวทิยำลัยมหดิล  

พฤ. 20 ธ.ค. 
55 เวลำ 12.30 
– 14.30 น.  

184 ภำษำไทย ผศ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีำสขุ  

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธ ์ 
นักศกึษำปรญิญำโท สำขำวชิำ
ภำษำศำสตรเ์พือ่กำรสือ่สำร คณะศลิป
ศำสตร ์มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

6 ม.ีค. 56 
เวลำ 13.00 - 
15.00 น.  

185 ภำษำไทย รศ.ดร.ชลดำ  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

รว่มเสวนำวชิำกำร หัวขอ้ “สขุกับโศก
มไิดส้ิน้อยำ่สงสัย” ชว่ง พรั่งพรอ้มมติร

มทุติำ   

คณะมนุษยศำสตรแ์ละ
สังคมศำสตร ์ 

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ 

ส. 22 ธ.ค.  55  
เวลำ 15.15 – 

16.30 น.  
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186 ภำษำไทย รศ.ดร.ชลดำ  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยำกรในโครงกำรอบรมนักศกึษำสำขำ
กำรสอนภำษำไทยเพือ่เป็นครภูำษำไทย  

รำชบัณฑติยสถำน ภำคใต ้ ส. 19 
ม.ค. 56  
ภำคกลำง  อำ. 
27 ม.ค.56  

187 ภำษำไทย รศ.ดร.ชลดำ  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยำกรและเขำ้ร่วมกำรประชมุระดม
ควำมคดิ เรือ่ง "นโยบำยภำษำของ
ประเทศ : ภำวะวกิฤตทีต่อ้งแก ้: นำนำ
ทัศนะวกิฤตภำษำไทย" 

สภำวจัิยแหง่ชำต ิสำขำ
ปรัชญำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวจัิย
แหง่ชำต ิ

19 - 21 เม.ย. 
56  

188 ภำษำไทย รศ.สกุัญญำ  
สจุฉำยำ 

คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุมิรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรม  

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

19 ก.ย.2552-
ปัจจุบัน 

189 ภำษำไทย รศ.สกุัญญำ  
สจุฉำยำ 

ศกึษำดงูำนพืน้ทีต่น้แบบเพือ่จัดท ำ
มำตรกำรคุม้ครองสทิธิก์ำรใชป้ระโยชน์
จำกทรัพยำกรชวีภำพและภมูปัิญญำ
ทอ้งถิน่ ณ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำ
เศรษฐกจิจำกฐำนชวีภำพ 
(องคก์ำรมหำชน) 

15-16 พ.ย. 55 

190 ภำษำไทย รศ.สกุัญญำ  
สจุฉำยำ 

วทิยำกรเรือ่ง "ประสบกำรณ์ในกำรรับทนุ
โครงกำรทนุวจัิยมหำบัณฑติ สกว. ใน
กำรประชมุปฐมนเิทศผูร้ับทนุรุน่ที ่9 
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 

โครงกำรทนุวจัิย
มหำบัณฑติ สกว. 

15 ธ.ค. 55 
เวลำ 9.00-
10.30 น. 

191 ภำษำไทย รศ.สกุัญญำ  
สจุฉำยำ 

กรรมกำรสอบโครงรำ่งวทิยำนพินธ ์
หัวขอ้ รปูแบบกระบวนกำรนวัตกรรม
จัดกำรทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

สหสำขำวชิำธุรกจิ
เทคโนโลยแีละกำร
จัดกำรนวัตกรรม 

10 เม.ย. 56 
เวลำ 13.00 - 
14.30 น. 

192 ภำษำไทย รศ.สกุัญญำ  
สจุฉำยำ 

คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุอิ ำนวยกำรขึน้
ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญำทำงวัฒนธรรม
ของชำต ิปี พ.ศ. 2556 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

24-ก.ค.-56 

193 ภำษำไทย รศ.สกุัญญำ  
สจุฉำยำ 

อำจำรยพ์เิศษสอนวชิำ RA 824 
Wisdom and Folk Art ในหัวขอ้ “มรดก
วัฒนธรรมทำงภมูปัิญญำ”  

บัณฑติวทิยำลัย 
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ  

ส. 10 ส.ค. 56 
ตัง้แตเ่วลำ 
9.00-16.00 น.  

194 ภำษำไทย รศ.สกุัญญำ  
สจุฉำยำ 

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง ”เศรษฐกจิ
สรำ้งสรรคก์ับกำรจัดกำรวัฒนธรรม” 
ใหแ้กน่สิติมหำบัณฑติ  

วทิยำลัยนวัตกรรม 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 

ส. 24 ส.ค. 56 
ตัง้แตเ่วลำ 
10.00-12.00 น. 

195 ภำษำไทย ศ.ดร.ชลดำ  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง (1) "กำรใช ้

ภำษำไทยในโอกำสพเิศษตำ่งๆ" , (2) 
"กำรใชภ้ำษำไทยในเพลง" , (3) "กำร
ใชภ้ำษำไทยในกำรบันทกึ : ต ำนำนและ
ควำมรู"้ , (4) "แนวทำง - หัวขอ้กำรวจัิย
ควำมภมูใิจในกำรใชภ้ำษำไทย" , (5) 
"นำนำทัศนะปัญหำภำษำไทย" 

สภำวจัิยแหง่ชำต ิสำขำ
ปรัชญำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวจัิย
แหง่ชำต ิ

3 ส.ค. 56 
เวลำ 9.00 - 
16.00 น. 

196 ภำษำไทย ศ.ดร.ชลดำ  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

ผูร้ว่มเสวนำ เรือ่ง เขยีนโครงกำรอยำ่งไร
ใหโ้ดนใจกรรมกำรและไดง้บประมำณ ใน
ประเด็นหัวขอ้ กำรสรำ้งกำรรับรู ้
"ภำษำไทย" ในสังคมไทย และโลกและ
กำรสรำ้งวชิำกำรงำนศลิป์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วจัิยแหง่ชำต ิ

17 ก.ย. 56 
เวลำ 13.00 - 
14.30 น. 

197 ภำษำไทย ศ.ดร.ศริำพร ณ 
ถลำง 

คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุอิ ำนวยกำรขึน้
ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญำทำงวัฒนธรรม
ของชำต ิปี พ.ศ. 2556 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

24-ก.ค.-56 

198 ภำษำไทย ศ.ดร.ศริำพร ณ 

ถลำง  

วทิยำกรบรรยำยพเิศษในกำรบรรยำย

เสรมิองคค์วำมรูด้ำ้นวัฒนธรรมจนีศกึษำ 
ใหแ้กนั่กศกึษำปรญิญำโท โครงกำร
วัฒนธรรมจนีศกึษำ 

คณะศลิปศำสตร ์

มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

13 ก.ค. 56 

เวลำ 13.00 - 
16.00 น.  

199 ภำษำไทย อ.ชยัรัตน ์พลมขุ อำจำรยพ์เิศษสอนรำยวชิำ LAEN 434 
Contemporary Asian Literature ใน
หัวขอ้ "วรรณกรรมลำว" ใหก้ับนักศกึษำ
คณะศลิปศำสตร ์สำขำวชิำภำษำอังกฤษ 
ชัน้ปีที ่3,4  

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล  

19 ส.ค. 56 
เวลำ 12.30 - 
15.30 น. 

200 ภำษำไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  
อำมระดษิ 

อำจำรยพ์เิศษสอนรำยวชิำ LAEN 434 
Contemporary Asian Literature ใน
หัวขอ้ "Cambodian Literature" 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล  

26 ส.ค. 56 
เวลำ 12.30 - 
15.30 น. 

201 ภำษำไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  
อำมระดษิ 

กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ผูเ้ขำ้แขง่ขันใน
โครงกำร "รำงวัลกำรแสดงควำมสำมำรถ
เรยีนรูพ้ระรำชนพินธใ์นรัชกำลที ่6" 
ระดับมัธยมศกึษำปีที ่1-3 รอบชงิ
ชนะเลศิ 
 

วชริำวธุวทิยำลัย 22 ส.ค. 56 
เวลำ 9.30 - 
12.00 น. 
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202 ภำษำไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  
อำมระดษิ 

วทิยำกรบรรยำยในหัวขอ้ “ไทยใน
มมุมองของเวยีดนำมและกัมพชูำ”  

ส ำนักขำ่วกรองแหง่ชำต ิ อ. 27 พ.ย. 55 
เวลำ 09.30 – 
12.00 น.  

203 ภำษำไทย อ.ดร.เทพ ีจรัสจรงุ
เกยีรต ิ

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง "กำรทดสอบ
ภำษำไทย : กำรทดสอบผลสัมฤทธิแ์ละ
กำรทดสอบสมรรถภำพ" 

สภำวจัิยแหง่ชำต ิสำขำ
ปรัชญำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวจัิย
แหง่ชำต ิ

3 ส.ค. 56 
เวลำ 9.00 - 
10.00 น.  

204 ภำษำไทย อ.ดร.เทพ ีจรัสจรงุ
เกยีรต ิ

กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ผูเ้ขำ้แขง่ขันใน
โครงกำร "รำงวัลกำรแสดงควำมสำมำรถ
เรยีนรูพ้ระรำชนพินธใ์นรัชกำลที ่6" 
ระดับมัธยมศกึษำปีที ่1-3 รอบชงิ
ชนะเลศิ 

วชริำวธุวทิยำลัย 22 ส.ค. 56 
เวลำ 9.30 - 
12.00 น. 

205 ภำษำไทย อ.ดร.ธำนรีัตน ์ 
จัตทุะศร ี

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธ ์เรือ่ง 
“กวนีพินธเ์ฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯสยำมบรมรำช

กมุำร ี: กลวธิกีำรสรำ้งวรรณศลิป์กับกำร
สือ่แนวคดิส ำคัญ”  

คณะศลิปศำสตร ์ 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

31 ต.ค. 55 

206 ภำษำไทย อ.ดร.ธำนรีัตน ์ 
จัตทุะศร ี

วทิยำกรกำรสัมมนำ เรือ่ง “วรรณคดี
อเิหนำ : มรดกไทย มรดกรว่มใน
วัฒนธรรมเอเชยีตะวันออกเฉียงใต”้ 

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

21 ก.พ. 56 
เวลำ 08.30 – 
16.00 น.  

207 ภำษำไทย อ.ดร.ธำนรีัตน ์ 
จัตทุะศร ี

กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ผูเ้ขำ้แขง่ขันใน
โครงกำร "รำงวัลกำรแสดงควำมสำมำรถ
เรยีนรูพ้ระรำชนพินธใ์นรัชกำลที ่6" 
ระดับมัธยมศกึษำปีที ่1-3 รอบชงิ
ชนะเลศิ 

วชริำวธุวทิยำลัย 22 ส.ค. 56 
เวลำ 9.30 - 
12.00 น. 

208 ภำษำไทย อ.ดร.วภิำส  
โพธิแ์พทย ์

วทิยำกรบรรยำยในหัวขอ้ "หลักกำรยอ่
ควำม สรปุควำม และกำรจดบันทกึ" 

ส ำนักรำชเลขำธกิำร 
พระบรมมหำรำชวัง 

24 ม.ค. 56 
เวลำ 13.00 - 
16.00 น.  

209 ภำษำไทย อ.ดร.วภิำส  
โพธิแ์พทย ์

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง "กระบวนกำรเกดิ
ค ำใหมใ่นภำษำไทย" 

ภำควชิำภำษำไทย คณะ
ศลิปศำสตร ์ 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์
ทำ่พระจันทร ์

8 ก.ค. 56 
เวลำ 13.00 - 
16.00 น.  

210 ภำษำไทย อ.ดร.วภิำส  
โพธิแ์พทย ์

อำจำรยพ์เิศษ วชิำท.611 ภำษำศำสตร์
กับกำรศกึษำวเิครำะหภ์ำษำไทย ใหแ้ก่
นักศกึษำปรญิญำโท  

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

27 ส.ค. 56 
เวลำ 13.30-
16.30 น. 

211 ภำษำไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลำ่เลศิวรกลุ 

คณะกรรมกำรพัฒนำรหัสบัญชจี ำแนก
โรคระหวำ่งประเทศ (ICD) ฉบับประเทศ
ไทยและเขำ้รว่มประชมุสัมมนำนำนำชำต ิ
เอเซยี-แปซฟิิค 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสขุ  

18-19 ก.ค. 56  

212 ภำษำไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลำ่เลศิวรกลุ 

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง กำรวเิครำะห์
ขอ้สอบ NT, PISA (ครผููส้อนภำษำไทย 
ชัน้ ป.2 - ป.3) ในโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรยีน : พัฒนำกำร
เรยีนกำรสอนภำษำไทย 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำ
กำญจนบรุ ีเขต 1 

17-ก.ย.-56 

213 ภำษำไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลำ่เลศิวรกลุ 

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง กำรวเิครำะห์
ขอ้สอบ O-NET, LAS, PISA (ครผููส้อน
ภำษำไทย ชัน้ ป.4 - ม.3) ในโครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรยีน : 
พัฒนำกำรเรยีนกำรสอนภำษำไทย 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำ
กำญจนบรุ ีเขต 1 

18-ก.ย.-56 

214 ภำษำไทย อ.ดร.อำทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

อำจำรยพ์เิศษสอนวชิำ TLL346 Jataka 
Literature 3(3-0)  กลุม่ B01  

คณะมนุษยศำสตร ์ 
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ  

7 พ.ย. 55 
เวลำ 08.30-
11.20 น. ณห ้
อง263 ชัน้ 6   

215 ภำษำศำสตร ์ ผศ.ดร.สดุำ รังกุ
พันธุ ์

คณะอนุกรรกำรสภำกำรศกึษำ และเขำ้
รว่มประชมุดำ้นนโยบำยและแผนกำร
ศกึษำ 

กระทรวงศกึษำธกิำร 26-ม.ิย.-56 

216 ภำษำศำสตร ์ รศ.ดร.กิง่กำญจน ์
เทพกำญจนำ 

รับเชญิเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร
เครอืขำ่ยจุฬำนำนำชำต ิครัง้ที ่3/2555 
 
 

บรหิำรเครอืขำ่ยจุฬำ
นำนำชำต ิ

6-พ.ย.-55 
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217 ภำษำศำสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มำนะกลุ 

วทิยำกรในกำรบรรยำย เรือ่งฐำนขอ้มลู
ภำษำไทยและกำรใชฐ้ำนขอ้มลู
ภำษำไทยในกำรสอนภำษำไทย ในงำน
สัมมนำทำงวชิำกำรเรือ่งนำนำทัศนะ
ปัญหำภำษำไทย  

จัดโดยคณธกรรมกำร
สำขำปรัชญำและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วจัิยแหง่ชำต ิ

2-3ส.ค.56 

218 ภำษำศำสตร ์ อ.ดร.พทิยำวัฒน ์
พทิยำภรณ์ 

กรรมกำรสอบเคำ้โครงวทิยำนพินธ ์เรือ่ง 
“กำรออกเสยีงและกำรรับรูเ้สยีง 
วรรณยกุตภ์ำษำไทยของเด็กไทย”  

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 

9 ต.ค. 55 
เวลำ 14.00 – 
16.00 น.  

219 ภำษำศำสตร ์ อ.ดร.พทิยำวัฒน ์
พทิยำภรณ์ 

อำจำรยพ์เิศษสอนวชิำ thesis seminar  ภำควชิำภำษำไทย คณะ
อักษรศำสตร ์
มหำวทิยำลัยนครปฐม 
วทิยำเขตพระรำชวัง
สนำมจันทร ์จ.นครปฐม 

7-ส.ค.-56 

220 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.จริันธรำ  
ศรอีทุัย 

ออกขอ้สอบภำษำอังกฤษ ก.พ. 9-ส.ค.-56 

221 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.จริันธรำ  
ศรอีทุัย 

ประเมนิแบบเรยีนภำษำอังกฤษ กระทรวงศกึษำธกิำร 16-ก.ย.-56 

222 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.น ้ำทพิย ์
ภงิคำรวัฒน์ 

บรรยำยหัวขอ้ World Englishes in the 
Thai Context 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

9-ม.ีค.-56 

223 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

ผูป้ระเมนิคณุภำพบทควำมวำรสำร 
Social Science 

มหำวทิยำลัยสรุนำร ี ม.ิย.-56 

224 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

อำจำรยพ์เิศษ วชิำ English Discourse 
Analysis 

มหำวทิยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ก.ค.-56 

225 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

ผูส้อบโครงรำ่งวทิยำนพินธม์หำบัณฑติ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ ก.ย.-56 

226 ภำษำอังกฤษ ผศ.ปทมำ อัตนโถ กรรมกำรคัดเลอืกผูแ้ปลของศำลยุตธิรรม ศำลยตุธิรรม ม.ค.-56 

227 ภำษำอังกฤษ ผศ.ปทมำ อัตนโถ กรรมกำรประเมนิขอ้สอบวชิำ
ภำษำอังกฤษ 

มหำวทิยำลัย เทเรซำ  
อนิต ิ

ตลอดปี
กำรศกึษำ 

228 ภำษำอังกฤษ ผศ.ปทมำ อัตนโถ กรรมกำรออกขอ้สอบกรมศลุกำกร กรมศลุกำกร ส.ค 56 

229 ภำษำอังกฤษ ผศ.ปทมำ อัตนโถ กรรมกำรออกขอ้สอบเขำ้มหำวทิยำลัย สทศ. ก.ย.-56 

230 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  
พงศไ์พโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุใินกองบรรณำธกิำรจัดท ำ
รำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำร
ในวันคลำ้ยวันสถำปนำสถำบัน ครบรอบ 
47 ปี ประจ ำปี 2556 

สถำบันบัณฑติพัฒนบริ
หำรศำสตร ์

ปี 2556  

231 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  
พงศไ์พโรจน ์

กรรมกำรกองบรรณำธกิำรวำรสำร 
Journal of English Studies, Volume 
8, 2013 

ภำควชิำภำษำอังกฤษ 
คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

ภำคตน้ 56 

232 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  
พงศไ์พโรจน ์

ผูป้ระเมนิต ำรำภำษำอังกฤษ มหำวทิยำลัยสงขลำนคริ
นทร ์

ม.ิย.-56 

233 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  
พงศไ์พโรจน ์

กรรมกำรภำยนอกสอบวทิยำนพินธ์
มหำบัณฑติ หลักสตุร TEFL 

มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ ม.ิย.-56 

234 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  
พงศไ์พโรจน ์

ผูป้ระเมนิบทควำมวจัิย 2 เรือ่ง มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ ก.ค.-56 

235 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  
พงศไ์พโรจน ์

ผูป้ระเมนิวทิยำนพินธด์เีดน่ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ ก.ค.-56 

236 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  

พงศไ์พโรจน ์

ผูป้ระเมนิโครงรำ่งวจัิยของอำจำรย ์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ ส.ค.-56 

237 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  
พงศไ์พโรจน ์

ผูอ้อกขอ้สอบภำษำอังกฤษ  กรมศลุกำกร ส.ค.-56 

238 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ  
พงศไ์พโรจน ์

ผูป้ระเมนิบทควำมวจัิย รำชบัณฑติยสถำน 27-ก.ย.-56 

239 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตรำภรณ ์

กำรก ำกับมำตรฐำนกำรศกึษำ คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธุรกจิ
บัณฑติ 

ม.ค. 56  ถงึ
ปัจจุบัน 

240 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตรำภรณ ์

กำรก ำกับมำตรฐำนกำรศกึษำ คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยสยำม 

ม.ค. 56  ถงึ
ปัจจุบัน 

241 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตรำภรณ ์

กรรมกำรพัฒนำหลักสตูรและมำตรฐำน
กำรศกึษำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556-
2557 ของ หลักสตูรคณะศลิปศำสตร ์
สำขำวชิำภำษำอังกฤษสือ่สำรธุรกจิ 
 

 
 

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยสยำม 

พฤ. 14 ม.ีค. 
26 เวลำ 08.00 
– 16.00 น. 
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242 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตรำภรณ ์

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงำนวจัิยดเีดน่ใน
กำรประเมนิผลงำนวจัิยดเีดน่ของ
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ พ.ค.-ต.ค. 56 

243 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตรำภรณ ์

ผูด้ ำเนนิรำยกำรในพธิเีปิดกำรอบรม
ผูบ้รหิำรระดับสงูของประเทศ "ภมูพิลัง
แผน่ดนิ" 

ศนูยบ์รกิำรวชิำกำรแหง่
จุฬำฯ  

13-ม.ิย.-56 

244 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตรำภรณ ์

วทิยำกรบรรยำยและอบรมเชงิปฏบัิตกิำร 
ในหัวขอ้ “Presentations in English at 
international conferences and 
meetings” ใหแ้กแ่พทยแ์ละบคุลำกร
สำยกำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ 

กรมควบคมุโรค กระทรวง
สำธำรณสขุ 

  17-19 ก.ค. 
56  

245 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตรำภรณ ์

วทิยำกรบรรยำย ในหัวขอ้ “กำรใชเ้สยีง
ในกำรอำ่นและตคีวำมบทกวนีพินธ์
ภำษำอังกฤษ” แกน่สิติเอกวชิำวรรณคด ี

และนสิติทีจ่ะเขำ้แขง่ขันกำรอำ่นบทกวี
นพินธภ์ำษำอังกฤษ  

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเกษตรศำส
ตร ์ 

4-ก.ย.-56 

246 ภำษำอังกฤษ อ.ดร.ปรณีำ 
แขง่ขัน 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิำรณำบทควำมวชิำกำรที่
จะน ำเสนอในกำรประชมุวชิำกำร
ระดับชำตแิละนำนำชำต ิ

คณะวทิยำกำรจัดกำร 
มหำวทิยำลัยเกษตรศำส
ตร ์วทิยำเขตศรรีำชำ 

มกรำคม-
กมุภำพันธ ์
2556 

247 ภำษำอังกฤษ อ.ดร.ปรณีำ 
แขง่ขัน 

กรรมกำรสอบวทิยำนพินธ ์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 2-ม.ิย.-56 

248 ภำษำอังกฤษ อ.ดร.ปรณีำ 
แขง่ขัน  

ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่พจิำรณำบทควำม/
ผลงำนทำงวชิำกำรในกำรประชมุวชิำกำร
ระดับชำตแิละนำนำชำต ิ“The National 
and International SMARTS 
Conference ครัง้ที ่3” 

คณะวทิยำกำรจัดกำร
มหำวทิยำลัยเกษตรศำส
ตร ์วทิยำเขตศรรีำชำ    

15-16 ก.พ. 56 

249 ภำษำอังกฤษ อ.ดวงฤด ีเจรญิ
บัณฑติ 

กรรมกำรพจิำรณำประเมนิขอ้สอบวชิำ
ภำษำอังกฤษ  

มหำวทิยำลัยเซนท ์เทเร
ซำ อนิต ิ 

ตัง้แตภ่ำค
กำรศกึษำปลำย 
54 ถงึภำค
กำรศกึษำปลำย 
2556 

250 ภำษำอังกฤษ อ.รศนำภรณ์ 
วรีวรรณ 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำน
วชิำกำร สำขำวชิำภำษำอังกฤษ 

วทิยำลัยเซนตห์ลยุส ์ ตัง้แต่ 1 ม.ิย. 
55 จนถงึ 31 
พ.ค. 2557 

251 ภำษำอังกฤษ อ.สเุบญจำ เผำ่
เหลอืงทอง 

กรรมกำรออกขอ้สอบเขำ้มหำวทิยำลัย สทศ. ก.ย.-56 

252 ภมูศิำสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวัิฒน์ 

โครงกำรปรับปรงุขอ้มลูแนวเขตกำร
ปกครองในระบบภมูสิำรสนเทศ 
ปีงบประมำณ 2555 

กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย 

1 ส.ค.55-26 
ก.พ.56 

253 ภมูศิำสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนำรัตน ์

กรรมกำรในชดุอักขรำนุกรมภมูศิำสตร์
ไทย 

รำชบัณฑติยสถำน
(กรรมกำรอักขรำนุกรม
ภมูศิำสตร)์ 

ทกุวันพฤหัสบด ี
เวลำ 13.00-
16.00 

254 ภมูศิำสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนำรัตน ์

กรรมกำรในชดุคณะบรรณำธกิำรจัดท ำ
สำรำนุกรมไทย 

รำชบัณฑติยสถำน ทกุวันอังคำร
9.30-11.30 น.
ตัง้แต ่54 ไมม่ี

ก ำหนด 

255 ภมูศิำสตร ์ อ.ดร.ฐติริัตน ์ปัน้
บ ำรงุกจิ 

วทิยำกรบรรยำย เรือ่ง "กำรวเิครำะห์
โครงขำ่ย (Network Analysis) ใน
หลักสตูรกำรวเิครำะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่
และกำรสรำ้งแบบจ ำลองในระบบ
สำรสนเทศภมูศิำสตร ์

ส ำนักงำนเทคโนโลยี
อวกำศและภมูสิำรสนเทศ 
(องคก์ำรมหำชน) 
กระทรวงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี
(GISTDA) 

31-พ.ค.-56 

256 ภมูศิำสตร ์ อ.ดร.ฐติริัตน ์ปัน้
บ ำรงุกจิ 

บรรยำยพเิศษ ในรำยวชิำทรัพยำกรทีด่นิ
และกำรใชป้ระโยชน ์(ES 3303) 

โรงเรยีนนำยรอ้ยพระ
จุลจอมเกลำ้ 

กย.-ธค. 

257 ภมูศิำสตร ์ อ.ดร.ฐติริัตน ์ปัน้
บ ำรงุกจิ 

วทิยำกรบรรยำย เรือ่ง "กำรวเิครำะห์
โครงขำ่ย (Network Analysis) ใน
หลักสตูรกำรวเิครำะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่
และกำรสรำ้งแบบจ ำลองในระบบ
สำรสนเทศภมูศิำสตร ์ส ำหรรับ
กองทัพบก 
 
 

ส ำนักงำนเทคโนโลยี
อวกำศและภมูสิำรสนเทศ 
(องคก์ำรมหำชน) 
กระทรวงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี
(GISTDA) 

20-ก.ย.-56 
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258 ภมูศิำสตร ์ อ.ดร.พรรณ ีชวีนิศิ

รวัิฒน์ 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรจัดท ำ
พจนำนุกรมศัพทร์ะบบสำรสนเทศ
ภมูศิำสตร ์

รำชบัณฑติยสถำน ตัง้แต่ 23 ก.ค. 
53 เป็นตน้ไป 

259 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จำตรุ ีตงิศ
ภัทยิ ์

วทิยำกร รำยวชิำ มธ.110 สหวทิยำกำร
มนุษยศำสตร ์บรรยำยในหัวขอ้ "ลัทธิ
สมัยใหม ่Modernism"  ใหแ้กน่สิติ
ปรญิญำตร ีคณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำร
บัญช ีมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ 

คณะพำณชิยศำสตรแ์ละ
กำรบัญช ี
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

26-ม.ค.-56 

260 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จำตรุ ีตงิศ
ภัทยิ ์

บรรยำยพเิศษ เรือ่ง “กำรอำ่นวรรณกรรม
ภำษำอังกฤษในเอเชยี : อำ่นอะไร อำ่น
อยำ่งไร” และเขำ้รว่มกำรประชมุวชิำกำร
ระดับนำนำชำต ิ(WUICAS II)  

มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์ 17-21 ก.พ. 56  

261 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จำตรุ ีตงิศ
ภัทยิ ์

วทิยำกรรำยวชิำ TU 110 สหวทิยำกำร
มนุษยศำสตร ์บรรยำยในหัวขอ้ "มนุษย์
กับวัฒนธรรม-ศลิปกรรม แขนง

จติรกรรม" ในวนอังคำรที ่13 สงิหำคม 
2556 

วทิยำลัยสหวทิยำกำร 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

13-ส.ค.-56 

262 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิำ 
ประกำศวฒุสิำร 

อำจำรยพ์เิศษรำยวชิำ สต.605 ผูห้ญงิ 
เพศสถำนะ และเพศวถิใีนวรรณกรรม
ศลิปะและสือ่สำรมวลชน  

วทิยำลัยสหวทิยำกำร 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

12-ก.ย.-56 

263 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

กรรมกำรตัดสนิกำรประกวดบทวจิำรณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจ ำปี 2556 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพยสวุรรณ 

2556 

264 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยำกรบรรยำยหัวขอ้ "อำณำนคิมกับ
เงือ่นปม: กรงุเทพมหำนครในนวนยิำย
ชดุของจอหน์ เบอรเ์ดตต"์ ในโครงกำร
ประชมุวชิำกำรระดับชำต ิ"พพิธิพรรณำ
วรรณำ: ควำมทรงจ ำและสยำม-ไทย
ศกึษำในบรบิทสำกล" ในวันศกุรท์ี ่16 
สงิหำคม 2556 ณ สยำมสำมคมในพระ
บรมรำชปูถัมภ ์

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเกษตรศำส
ตร ์

16-ส.ค.-56 

265 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

คณะกรรมกำร "วรรณกรรมแหง่ชำต"ิ กองกองทนุสง่เสรมิงำน
วัฒนธรรม  
กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

21-ธ.ค.-55 

266 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมกำรรอบคัดเลอืก โครงกำร Young 
Thai Artist Award 2012 

SCG จ. 12 พ.ย. 55 
เวลำ 13.30 น. 

267 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรประกวด
หนังสอืดเีดน่ ประจ ำปี พ.ศ.2556 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
กระทรวงศกึษำธกิำร 

2556 

268 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรตัดสนิกวี
รำงวัลสนุทรภูเ่ชดิชเูกยีรตกิวอีำเซยีน 

กระทรวงวัฒนธรรม 21-ม.ค.-56 

269 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

วทิยำกรบรรยำยในหัวขอ้ "กำรวจัิย
วรรณคดไีทยในวรรณคดเีปรยีบเทยีบ" 
รำยวชิำ THL522 Comparative Thai 
Literature ใหแ้กน่สิติปรญิญำโท 
ภำควชิำภำไทยและภำษำตะวันออก 

คณะมนุษยศำสตร ์มหำวทิยำลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ  

ภำควชิำภำไทยและ
ภำษำตะวันออก คณะ
มนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

ศ. 1 ก.พ.  56  
เวลำ 17.00 – 
19.50 น.  

270 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

คณะกรรมกำรตัดสนิรำงวัลเซเวน่บุ๊คสอ์ะ
วอรด์ 

บรษัิทซพีอีอลล ์ ภำคปลำย 55 

271 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

วทิยำกรในกำรประชมุใหญส่ำมัญ
ประจ ำปี สมำคมภำษำและหนังสอืแหง่
ประเทศไทยในพระบรมรำชปูถัมภ ์
พทุธศักรำช 2555 รว่มอภปิรำยในหัวขอ้ 
"ทศิทำงและบทบำทวรรณกรรมไทยใน
อำเซยีน" 

สมำคมภำษำและหนังสอื
แหง่ประเทศไทยในพระ
บรมรำชปูถัมภ ์

9-ก.พ.-56 

272 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมกำรพจิำรณำผลงำนทำงวชิำกำร คณะมนุษยศำสตรแ์ละ
สังคมศำสตร ์
มหำวทิยำลัยสงขลำนคริ
นทร ์

2556 

273 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรตัดสนิกวี
รำงวัลสนุทรภูเ่ชดิชเูกยีรตกิวอีำเซยีน 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 2556 
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274 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรประกวด
หนังสอืดเีดน่ ประจ ำปี พ.ศ.2556 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
กระทรวงศกึษำธกิำร 

2556 

275 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมกำรตัดสนิกำรประกวดบทวจิำรณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจ ำปี 2556 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพยสวุรรณ 

2556 

276 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง "จำกวรรณคดถีงึ
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย: มรดกแหง่ภมูิ
ปัญญำไทย" ในงำนประชมุเพือ่
เตรยีมกำรจัดงำนสัปดำหห์อ้งสมดุ ครัง้ที ่
37 พทุธศักรำช 2556 ภำยใตหั้วขอ้ 
"มรดกล ้ำคำ่วรรณคดไีทย ในวันศุกรท์ี ่2 
สงิหำคม 2556 ณ โรงแรมแอมบำสซำ
เดอร ์กรงุเทพฯ 

สมำคมหอ้งสมดุแหง่
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชปูถัมภข์องสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำร ี

2-ส.ค.-56 

277 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

ผูพ้จิำรณำประเมนิบทควำมวชิำกำรเรือ่ง 
"ควำมเป็นไทยในศลิปะกำรแสดงร่ำวมส

มัย" 

สถำบันเอเชยี จุฬำฯ 2-ต.ค.-56 

278 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรตัดสนิโครงกำร
ประกวดรำงวัลวรรณกรรม "แวน่แกว้" 
ครัง้ที ่10 ปี 2556 ประเภทนวนยิำย
ส ำหรับเยำวชนและประเภทนวนยิำย
ส ำหรับผูใ้หญ ่

บรษัิท นำนมบีุค๊ส ์จ ำกัด 8-พ.ย.-56 

279 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ถนอมนวล 
หริัญเทพ 

รว่มรำยกำร "สยำมสำระพำ" ในประเด็น 
" 'สทิธัตถะ เอเมอรัล' ผูพ้กิำรสมองที่
ออกรำยกำรไทยแลนดก็์อตทำเลนท"์ 

บรษัิท เนชัน่ บรอดแค
สติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด 
(มหำชน) 

6-ม.ิย.-56 

280 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร จติติ
พลังศร ี

เป็นวทิยำกรบรรยำยในกจิกรรม"พีพ่บ
นอ้ง" ใหก้ับนักเรยีนโรงเรยีนเซนตโ์ย
เซฟคอนแวนต ์ในวันพฤหัสบดทีี ่5 
กันยำยน 2556 ณ หอประชมุของ
โรงเรยีน 

โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ
คอนแวนต ์

5-ก.ย.-56 

281 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร จติติ
พลังศร ี

วทิยำกรบรรยำยหัวขอ้"กำรแปล
วรรณกรรมใหเ้ขำ้กับวัฒนธรรมไทย" 
ของใหแ้กนั่กศกึษำหลักสตูรศลิปศำสต
รมหำบัณฑติ สำขำวชิำกำรแปลเพือ่
กำรศกึษำและธุรกจิ  

หลักสตูรศลิปศำสตรมหำ
บัณฑติ สำขำวชิำกำร
แปลเพือ่กำรศกึษำและ
ธุรกจิ ภำควชิำภำษำ 
คณะศลิปศำสตรป์ระยกุต ์
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้พระนคร
เหนอื 

20-ก.ย.-56 

282 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร จติติ
พลังศร ี 

วทิยำกรรำยวชิำ LCCD 681 
Translation of Literature แกนั่กศกึษำ
บัณฑติวทิยำลัย สำขำวชิำภำษำและ
วัฒนธรรมเพือ่กำรสือ่สำรและกำรพัฒนำ 
สถำบันวจัิยภำษำและวัฒนธรรมเอเชยี 

ส ำนักงำนบัณฑติ
วทิยำลัย 
มหำวทิยำลัยมหดิล 
ศำลำยำ 

28-ก.พ.-56, 
7 -ม.ีค.-56 

283 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.กฤษรำ วรศิรำ
ภรูชิำ 

ทีป่รกึษำในกำรสรำ้งโรงละครนำฏย
ศำลำ หุน่ละครเล็ก (โจหลยุส)์ 

โครงกำรเอเชยีตคิ ซอย
เจรญิกรงุ 93  นำฏยศำลำ 
หุน่ละครเล็ก (โจหลยุส)์ 

ก.พ.  - ธ.ค. 
55 

284 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.กฤษรำ วรศิรำ
ภรูชิำ 

กรรมกำรก ำกับมำตรฐำนวชิำกำร 
สำขำวชิำสือ่กำรแสดง 

คณะนเิทศศำสตร ์
มหำวทิยำลัยรังสติ 

4 เม.ย.56  
เวลำ 9.00-
11.00 น. 

285 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.กฤษรำ วรศิรำ
ภรูชิำ 

อนุกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงในกำรจัดงำน 
มหำดรุยิำงคไ์ทย-สำกล เฉลมิพระเกยีรติ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูหั่ว 

ฝ่ำยพัฒนำนสิติ ส ำนัก
บรหิำรงำนกจิกำรนสิติ 
จุฬำฯ 

พ.ค.-ม.ิย. 56 
ณ สยำมนริมติ 

286 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิำ
กำนนท ์

น ำนสิติหลักสตูรศลิปศำสตรมหำบัณฑติ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม ไป
ศกึษำดงูำนตำ่งประเทศ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 

บัณฑติวทิยำลัย ปีกำรศกึษำ 55 

287 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิำ
กำนนท ์

กรรมกำรพจิำรณำผลงำนวจัิย เรือ่ง "กำร
ใชศ้ลิปะกำรละครเพือ่เสรมิสรำ้ง
คณุลักษณะคนไทยทีพ่งึประสงค ์: กำร
วจัิยเชงิปฏบัิตกิำรแบบมสีว่นรว่ม "แม่
หวำนกำรละคร" 

ศนูยบ์รกิำรวชิำกำรสำถ
บันสง่เสรมิกำรวจัิยและ
พัฒนำนวัตกรรม ม.
กรงุเทพ 

4 ม.ค. 56 

288 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิำ
กำนนท ์

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรก ำกับ
มำตรฐำน เพือ่พจิำรณำผลกำรสอบ
ปลำยภำค  

ภำควชิำศลิปะกำรแสดง 
คณะศลิปกรรมศำสตร ์
ม.รัตนบัณฑติ 

5 ม.ีค. 56 
เวลำ 13-16 น.  
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289 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิำ
กำนนท ์

วทิยำกรโครงกำรอบรมแนวทำงกำร
บรหิำรและสือ่สำรภำพลักษณ์องคก์รแก่
สำธำรณชนของผูบ้รหิำรองคก์ร หัวขอ้ 
"แนวทำงกำรบรหิำรภำพลักษณ์อยำ่งมอื
อำชพี" 

บรษัิท วเีสจ  จ ำกัด (ที่
ปรกึษำดำ้น
ประชำสัมพันธข์องทเีส็บ) 

อ. 11 ม.ิย. 56 
เวลำ 13-16 น. 

290 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ วทิยำกรบรรยำยวชิำ PA430 : Voice 
Training   

ภำควชิำศลิปะกำรแสดง 
คณะนเิทศศำสตร ์ม.
กรงุเทพ 

15,22,29 ต.ค. 
2, 12 พ.ย. 55 
เวลำ 11.20-
16.30 น.  

291 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ กรรมกำรในงำนประกวดรอ้งเพลงชงิ
ชนะเลศิแหง่จุฬำฯ ครัง้ที ่21 (CU 
Singing Contest 21) 

สโมสรนสิติคณะ
แพทยศำสตร ์จุฬำฯ 

11 ม.ค. 56 
เวลำ 16-21 น.  

292 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ ผูอ้ ำนวยเพลงเพือ่ฝึกซอ้มคณะนักรอ้ง
ประสำนเสยีงครสิตชน ในงำนอธษิฐำน
ภำวนำเพือ่เอกภำพครสิตชน 

คณะกรรมกำรคำทอลคิ
เพือ่ศำสนสัมพันธแ์ละ
ครสิตศำสนำจักรสัมพันธ ์

ฝึกซอ้ม 
13,15,19-20 
ม.ค. แสดง 20 

ม.ค. 56  

293 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ ผูอ้ ำนวยเพลงร่วมกับคณะนักรอ้งประสำน
เสยีง รร.เตรยีมอดุมศกึษำ ในงำนเลีย้ง
อำหำรค ่ำ แกน่ำยกรัฐมนตรสีำธำรณรัฐ
ฝรั่งเศสและภรยิำ พรอ้มคณะ 

ส ำนักแบบพธิแีละรับรอง 
กลุม่แบบแผนพธิกีำร 
ส ำนักเลขำธกิำร
นำยกรัฐมนตร ี

5 ก.พ. 56 
เวลำ 19.45 น.  

294 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ รว่มเป็นผูก้ ำกับกำรขับรอ้งกำรแสดง
ละครเพลงเฉลมิพระเกยีรต ิ“ไกลกังวล 
มวิสคัิล ออน เดอะ บชี” วันที ่20 - 24 
กมุภำพันธ ์ 2556 ณ สวนหลวงรำชนิ ี
อ ำเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ ์  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม กองสำรนเิทศ 

20-24 ก.พ. 56  

295 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรปรับปรงุ
เพลงไทยนมัสกำร 

สภำครสิตจักรในประเทศ
ไทย 

23 ก.พ. 56 
เวลำ 13-15.30 
น.  

296 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรปรับปรงุเพล
ไทยนมัสกำร 

สภำครสิตัจักรในประเทศ
ไทย 

ส. 4 พ.ค.56 
เวลำ 8.30-16 
น.  

297 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ ผูฝึ้กเสยีงนักแสดงและนักรอ้ง งำนกำร
แสดงละครประกอบแสงเ เสยีง ชดุ 
"เวยีงกมุกำม นครโบรำณใตพ้ภิพ" ใน
งำนเลีย้งรับรอง "กำรจัดประชมุระดับ
ผูน้ ำดำ้นน ้ำแหง่ภมูภิำคเอเซยี-แปซฟิิค 
คัง้ที ่2" 

บรษิ ท มำยดแ์มทเทอรส์ 
จ ำกัด 

18-19 พ.ค. 56 
เวลำ 14-22 น.   

298 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ วทิยำกรโครงกำรพัฒนำบคุลำกร 
ประจ ำปี 2556 หัวขอ้ "เทคนคิและ
วธิกีำรในกำรอกแบบกระบวนงำนจัดกำร
แสดงวงดรุยิำงคส์ำกล" 

ส ำนักำรสังคตี กรม
ศลิปำกร 

27-29 พ.ค. 56  

299 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ ประชมุคณะกรรมกำรปรับปรงุเพลงไทย
นมัสกำร 

สภำครสิตัจักรในประเทศ
ไทย 

22 ก.ค. 56  
12 ส.ค. 56 

300 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ กรรมกำรตัดสนิกำรประกวดดนตรี
ธนำคำรโรงเรยีน รอบคัดเลอืก ประจ ำปี 
2556 

ฝ่ำยพัฒนำและ
สิง่แวดลอ้ม สว่นธนำคำร
โรงเรยีน ธนำคำรออมสนิ  

อ. 30 ก.ค. 56 

301 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ วทิยำกรโครงกำรพัฒนำคณุภำพชวีติ
ขำ้รำชกำร เพือ่กำรศือ่สำรทีส่รำ้งสรรค ์
สง่เสรมิคณุภำพชวีติ สรำ้งพลังควำมรัก 
ควำมสำมัคค ีและควำมเป็นหนึง่เดยีว
ของส ำนักงำน ก.พ. 

กลุม่งำนกำรเจำ้หนำ้ที ่
ส ำนักงำน ก.พ. 

ทกุวันพฤหัสบด ี
เวลำ 11.30-
13.30 น. 
ระหวำ่ง พ.ย. 
55 - ส.ค. 56  

302 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ กรรมกำรออกรำงวัลสลำกออมสนิพเิศษ 
5 ปี และสลำกออมสนิกศุล งวดที ่2 

ฝ่ำยกำรสลำกออมสนิและ
เงนิฝำก ธนำคำรออมสนิ 

พฤ. 1 ส.ค. 56 
ณ ธนำคำรออม
สนิ ส ำนักงำน
ใหญ่ 

303 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ ผูอ้ ำนวยกำรดนตรแีละรว่มกำร
บันทกึเสยีงและวดิทีัศนใ์นหัวขอ้ "เพลง
สวดในครสิตศำสนำนกิำยโปรเตสแตนด"์ 

มลูนธิหิอสมดุดนตรี
พระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูหั่ว รัชกำลที ่9 

26 ส.ค. 56 
เวลำ 15-24 น. 

304 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำรุ พจิำรณำควำมสมบรูณ์ของตน้ฉบับ
พจนำนุกรมศัพทด์นตรสีำกล 

รำชบัณฑติยสถำน ทกุวันจันทร ์เวลำ 
13-16.30 น. 
ตัง้แต ่ก.ย. 56 
เป็นตน้ไปจนกวำ่
จะแลว้เสร็จ 
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305 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ไดรั้บเชญิเป็นผูว้พิำกษ์หลักสตูร   มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม ต.ค.-55 

306 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ ์เรือ่ง "กำรทดลอง
สรำ้งละครเวทแีสดงเดีย่ว (Solo 
Performance) เรือ่ง พระเทวทัต" ของ 
นำยสชุำญวุฒ ิกิง่แกว้ หลักสตูรศลิปศำ
สตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำ
ศลิปะกำรแสดง 

บัณฑติวทิยำลัย ม.รำช
ภัฎสวนสนัุนทำ 

  

307 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ผูท้รงคณุวฒุพิจิำรณำบทควำมวชิำกำร 
เรือ่ง "ศลิปะกำรแสดง: ควำมจรงิ VS 
ควำมลวง" เพือ่ลงพมิพใ์นวำรสำรนัก
บรหิำร  

กองบรรณำธกิำรวำรสำร
นักบรหิำร ม.กรงุเทพ 

พ.ย. 55 

308 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ กรรมกำรพจิำรณำผลงำนวจัิย เรือ่ง "กำร
ใชศ้ลิปะกำรละครเพือ่เสรมิสรำ้ง
คณุลักษณะคนไทยทีพ่งึประสงค ์: กำร

วจัิยเชงิปฏฺบัตกิำรแบบมสีว่นรว่ม "แม่
หวำนกำรละคร"" 

สถำบันสง่เสรมิกำรวจัิย
และพัฒนำนวัตกรรม 
ศนูยบ์รกิำรวชิำกำร ม.

กรงุเทพ 

พ.ย.-55 

309 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ประชมุคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่
รับรองผลกำรคัดเลอืกรำยกำรมรดกภมูิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำปี พ.ศ.
2555 

ส ำนักวัฒนธรรมศกึษำ 
กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม  

พ. 21 พ.ย. 55 

310 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ วทิยำกรในงำนเสวนำ หัวขอ้ "บทบำท
ของวัฒนธรรมและศลิปะกำรละครเพือ่
สรำ้งกำรเรยีนรูสู้ก่ำรเปลีย่นแปลงสังคม" 
ในโครงกำรเทศกำลดนตรแีละกำรแสดง
มหำวทิยำลัยบูรพำ ประจ ำปี พ.ศ.2555 
(ครัง้ที ่6) ROAD TO ASEAN  

สถำบันวจัิยวัฒนธรรมและ
ศลิปะ ม.บรูพำ จ. ชลบรุ ี

ส. 25 พ.ย. 55 
เวลำ 13-16 น.  

311 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ วทิยำกรบรรยำยในหัวขอ้ “วรรณคดกีับ
กำรละครรว่มสมัย” 

คณะดรุยิำงคศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศลิปำกร  

30 พ.ย.  55  
เวลำ 13.00 – 
14.50 น.  

312 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำร
ผูท้รงคณุวฒุมิรดกภมูปัิญญำทำง
วัฒนธรรม สำขำศลิปะกำรแสดง 

สถำบันวัฒนธรรมศกึษำ 
กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 

15 ม.ค. 56 
เวลำ 9.30 น.  

313 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ คณะกรรมกำรประเมนิผลงำนทำง
วชิำกำรของ น.ส.ปิยรัฐ มรรคยำธร เพือ่
บรรจุเป็น พนม. ต ำแหน่งอำจำรย ์
สำขำวชิำกำรละคอน คณะศลิปกรรม
ศำสตร ์ม.ธรรมศำสตร ์

คณะศลิปกรรมศำสตร ์ม.
ธรรมศำสตร ์

21 ม.ค. 56 

314 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ทีป่รกึษำโครงกำรกจิกรรม ศลิป์อำสำ
เสวนำ ครัง้ที ่5 

โครงกำรศลิป์อำสำ 26-27 ม.ค. 56  

315 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรประเมนิผล
กำรศกึษำเพือ่พจิำรณำขอ้สอบปลำย
ภำค 

สำขำวชิำศลิปะกำรแสดง 
คณะมนุษยศำสตร ์ม.
หอกำรคำ้ไทย 

14 ก.พ. 56 
เวลำ 9.30-13 
น.  

316 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ วทิยำกรโครงกำรบรรยำยพเิศษหัวขอ้ 
"ต ำนำน-นทิำน-วรรณคด"ี แนวคดิและ
กลวธิดีัดแปลงเพือ่กำรแสดง 

ภำควชิำวรรณคด ีคณะ
มนุษยศำสตร ์ม.
เกษตรศำสตร ์

19 ก.พ. 56 
เวลำ 9-12 น.  

317 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ประธำนตรวจงำนนำฎศลิป์นพินธ ์ของ
นสิติสำขำวชิำดนตรแีละกำรแสดง 
วชิำเอกนำฎศลิป์ไทยและกำรก ำกับลลีำ 
ชัน้ปีที ่4 

คณะศลิปกรรมศำสตร ์ม.
บรูพำ 

28 ก.พ. 56 
ตัง้แตเ่วลำ 
18.30 น.  

318 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ผูท้รงคณุวฒุพิจิำรณำผูส้มัครรับทนุ
สนับสนุนกำรเผยแพรง่ำนวจัิย (ENITS 
Scholarship)  

โครงกำรววัิฒนไ์ทย
ศกึษำนำนำชำตเิพือ่กำร
พัฒนำสังคมไทย 
(ENITS) สถำบันไทย
ศกึษำ 

11 ม.ีค. 56 

319 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ผูเ้สวนำหลังกำรแสดงละครเวทเีรือ่ง 
"สำวติร"ี ในกำรจัดสัมมนำทำงวชิำกำร
และกำรแสดง "มหำธรีรำชเจำ้สดุด ี: 
ภำรตสรรพวทิย ์วจิติรนำฎกรรม" 

ศนูยอ์นิเดยีศกึษำแหง่
จุฬำฯ 

15 ม.ีค. 56 
เวลำ 17-19.30 
น.  

320 ศลิปกำร
ละคร 
 
 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ผูว้พิำกษ์หลักสตูร   มหำวทิยำลัยศลิปำกร พ.ค.-56 
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321 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ผัทรงคณุวฒุเิพือ่ประเมนิผลกำร
ด ำเนนิงำนดำ้นหลักสตูรตำมกรอบ
มำตรฐำนคณุวุฒริะดับอดุมศกึษำ 
หลักสตูรอักษรศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำ
กำรละคร 

คณะอักษรศำสตร ์ม.
ศลิปำกร 

ศ. 3 พ.ค. 56 
เวลำ 11 น.  

322 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ กลั่นกรองบทควำมวจัิยเรือ่ง "กลวธิกีำร
แสดงละครชำตร"ี ของ คณะ ส.บัวนอ้ย 
อ.แหลมสงิห ์จ.จันทบรุ ี

คณะศลิปกรรมศำสตร ์ม.
บรูพำ 

วำรสำร
ศลิปกรรมบรูพำ 
ฉบับที ่1 ปีที ่
16 ม.ิย.-พ.ย. 
56 

323 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ผูท้รงคณุวฒุใินกำรประชมุคณะกรรมกำร
ผูท้รงคณุวฒุมิรดกภมูปัิญญำทำง
วัฒนธรรม สำขำศลิปะกำรแสดง ครัง้ที ่
2/2556  

สถำบันวัฒนธรรมศกึษำ 
(ส ำนักมรดกภมูปัิญญำ
ทำงวัฒนธรรม) กรม
สง่เสรมิวัฒนธรรม 

จ. 17 ม.ิย. 56 
เวลำ 13.30-
16.30 น.  

324 ศลิปกำร

ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ สอนรำยวชิำ 430251 Acting and 

Directing in Applied Theatre 

คณะอักษรศำสตร ์ม.

ศลิปำกร วทิยำเขตสนำม
จันทร ์จ.นครปฐม 

พฤ. 4, 11, 18 

ก.ค. และ 1, 8, 
15, 22 ส.ค. 
56 เวลำ 8.30-
12.05 น.  

325 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ บรรยำยเรือ่ง "ศลิปะกำรแสดงรว่มสมัย
จำกรำกวถิไีทย" 

สถำบันวจัิยวัฒนธรรมและ
ศลิปะ ม.บรูพำ 

อำ. 14 ก.ค.56  

326 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุอิ ำนวยกำรขึน้
ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญำทำงวัฒนธรรม
ของชำต ิปี พ.ศ. 2556 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

24-ก.ค.-56 

327 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ประชมุคณะอนุกรรมกำรบรหิำรศนูย์
เรยีนรูส้ขุภำวะ ครัง้ที ่7/2556 

ส ำนักสนับสนุนกำรเรยีนรู ้
สขุภำวะ สสส. 

พ. 14 ส.ค. 56 
เวลำ 13.30-16 
น. 

328 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ วทิยำกรโครงกำรสรำ้งสรรค์
ศลิปะกำรแสดงสูช่มุชน 

คณะศลิปกรรมศำสตร ์ม.
ทักษิณ 

26-28 ส.ค. 56 
ณ ม.ทักษิณ 
วทิยำเขต
สงขลำ 

329 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ประชมุคณะอนุกรรมกำรบรหิำรศนูย์
เรยีนรูส้ขุภำวะ ครัง้ที ่8/2556 

ส ำนักสนับสนุนกำรเรยีนรู ้
สขุภำวะ สสส. 

พ. 18 ก.ย. 56 
เวลำ 13.30-16 
น.  

330 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ประชมุคณะกรรมกำรประเมนิผล
กำรศกึษำเพือ่พจิำรณำขอ้สอบไล ่ภำค
ตน้ 2556 

สำขำวชิำศลิปะกำรแสดง 
คณะมนุษยศำสตร ์ม.
หอกำรคำ้ไทย 

ศ. 27 ก.ย. 56 
เวลำ 13.30-
16.30 น.  

331 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดร.ปรดิำ 
มโนมัยพบิลูย ์

สอนรำยวชิำ PC 3303 Script writing in 
Thai และ  PC 3304 Script writing in 
English 

คณะนเิทศศำสตร ์
ม.อัสสัมชญั 

24 ต.ค. 55 - 
29 ม.ีค. 56 
เวลำ 9-12 น. 
และ 13.30-
16.30 น. 

332 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดร.ปรดิำ 
มโนมัยพบิลูย ์

สอนรำยวชิำ PC 4310 Seminar in 
Performance Communication 

คณะนเิทศศำสตร ์
ม.อัสสัมชญั 

2-11 ม.ค. 56 

333 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดร.ปรดิำ 
มโนมัยพบิลูย ์

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรประเมนิผล
กำรศกึษำเพือ่พจิำรณำขอ้สอบปลำย

ภำค 

สำขำวชิำศลิปะกำรแสดง 
คณะมนุษยศำสตร ์ม.

หอกำรคำ้ไทย 

14 ก.พ. 56 
เวลำ 9.30-13 

น.  

334 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดร.ปรดิำ 
มโนมัยพบิลูย ์

ประชมุคณะกรรมกำรประเมนิผล
กำรศกึษำเพือ่พจิำรณำขอ้สอบไล ่ภำค
ตน้ 2556 

สำขำวชิำศลิปะกำรแสดง 
คณะมนุษยศำสตร ์ม.
หอกำรคำ้ไทย 

ศ. 27 ก.ย. 56 
เวลำ 13.30-
16.30 น.  

335 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมกำรประกวดรำคำจำ้งโดย
วธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิส ์ 

รำชบัณฑติยสถำน ค ำสั่ง 
รำชบัณฑติยสถ
ำน ที ่177/55 
ลส. 3 ธ.ค. 55 

336 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมกำรก ำหนดขอบเขตของงำน 
(Terms of Reference : TOR) และรำ่ง
เอกสำรกำรประกวดรำคำ จำ้งผลติสือ่
เสรมิทักษะกำรใชภ้ำษำไทยในรปูแบบ
บทเรยีนอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์(e-
Learning) 

รำชบัณฑติยสถำน ตัง้แตวั่นที ่11 
ม.ค. 56 เป็น
ตน้ไป 

337 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมกำรพจิำรณำกำรเผยแพรอ่งค์
ควำมรูข้องรำชบัณฑติยสถำน 
 

รำชบัณฑติยสถำน ก.พ.-56 
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338 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

กรรมกำรก ำหนดรำ่งขอบเขตของงำน 
(Terms of Reference : TOR) และรำ่ง
เอกสำรกำรประกวดรำคำ ดังค ำสั่งของ
รำชบัณฑติยสถำน ที ่12/2556 ลงวันที ่
4 กมุภำพันธ ์2556 เรือ่ง แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรก ำหนดรำ่งขอบเขตของ
งำน (Terms of Reference : TOR) 
และรำ่งเอกสำรกำรประกวดรำคำ   

รำชบัณฑติยสถำน ค ำสั่งของ
รำชบัณฑติยสถ
ำน ที ่12/2556 
ลงวันที ่4 ก.พ. 
2556  

339 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมกำรประกวดรำคำจำ้งโดย
วธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิสแ์ละ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

รำชบัณฑติยสถำน ตัง้แตวั่นที ่8 
ก.พ. 56 เป็น
ตน้ไป 

340 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

กรรมกำรก ำหนดรำ่งขอบเขตของงำน 
(Terms of Reference : TOR) และรำ่ง
เอกสำรกำรประกวดรำคำ จำ้งผลติ
รำยกำรโทรทัศนป์ระเภทสำระบันเทงิ 

รำยกำร "แมวเหมยีวเล่ำเรือ่งไทย" 

รำชบัณฑติยสถำน ตัง้แตวั่นที ่19 
ก.พ. 56 เป็น
ตน้ไป 

341 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมกำรประกวดรำคำจำ้งผลติสือ่
เสรมิทักษะกำรใชภ้ำษำไทยในรปูแบบ
บทเรยีนอเิล็กทรอนกิส ์(e-
Learning)ดว้ยวธิกีำรอเิล็กทรอนกิส ์

รำชบัณฑติยสถำน ภำคตน้ 56 

342 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

กรรมกำรก ำหนดรำ่งขอบเขตของงำน 
(Terms of Reference : TOR) และรำ่ง
เอกสำรกำรประกวดรำคำ จำ้งผลติ
รำยกำรโทรทัศนป์ระเภทสำระบันเทงิ 
รำยกำร "วรรคทอง" ในโครงกำร รู ้รัก 
ภำษำไทย 

รำชบัณฑติยสถำน ค ำสั่ง ที ่
132/56 ลว. 20 
ส.ค. 56 

343 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร  

คณะกรรมกำรก ำหนดขอบเขตของงำน 
(Terms of Reference : TOR) และรำ่ง
เอกสำรกำรประกวดรำคำดังค ำสั่ง
รำชบัณฑติยสถำน 

รำชบัณฑติยสถำน 31  ต.ค.  55  

344 ศลิปกำร

ละคร 

อ.ปวติร มหำสำริ

นันทน ์

วทิยำกรเสวนำหลังกำรแสดง หัวขอ้ 

"ละครกับศำสนำ สภำวธรรมในกำรชม
ละคร ควำมส ำคัญของบรบิทกับละคร
แปล : กรณีศกึษำละครเรือ่ง Waiting 
For Godot"  

คณะศลิปกรรมศำสตร ์

มรภ.สวนสนัุนทำ 

14 พ.ย. 55 

เวลำ 13-16.30 
น.  

345 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำริ
นันทน ์

วทิยำกรเสวนำหลังกำรแสดง หัวขอ้ 
"กำรแปลละครขำ้มวัฒนธรรม : 
กรณีศกึษำละครเรือ่ง Waiting For 
Godot"  

คณะศลิปกรรมศำสตร ์
มรภ.สวนสนัุนทำ 

15 พ.ย. 55 
เวลำ 13-16.30 
น. 

346 ศลิปกำร
ละคร 

อ.พันพัสสำ ธูป
เทยีน 

รว่มประชมุและเสวนำหลังกำรแสดง
ละครสัน้ โปรเจค 1/4 "เสน้ทำงระหวำ่ง
เขำและเธอ" 

พระจันทรเ์สีย้วกำรละคร ส. 25 พ.ค. 
และ 1 ม.ิย. 56  

347 ศนูยก์ำร
แปลฯ 

อ.ดร.ทองทพิย ์
พลูลำภ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิำรณำบทควำมวจัิยของ
วำรสำรวเิทศศกึษำ 
มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร ์

วำรสำรวเิทศศกึษำ 
มหำวทิยำลัยสงขลำนคริ
นทร ์

11-ม.ค.-56 

348 ศนูยก์ำร
แปลฯ 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

วทิยำกรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำทักษะลำ่ม
ประจ ำปีงบประมำณ ๕๖ 

กรมขำ่วทหำร 
กองบัญชำกำร- 
กองทัพไทย 

15-ก.พ.-56 

349 ศนูยก์ำร
แปลฯ 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

วทิยำกรรว่มอภปิรำยเรือ่ง "ควำมรูค้วำม
เขำ้ใจเกีย่วกับกำรปฏบัิตหินำ้ทีล่่ำมใน
บรบิทระหวำ่งประเทศ และควำมกำ้วหนำ้
ในสำยงำนลำ่ม" 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำ
ผูแ้ทน- 
รำษฎร 

10-พ.ค.-55 

350 ศนูยค์ตชิน
วทิยำ 

รศ.สกุัญญำ  
สจุฉำยำ 

กรรมกำรสำขำสังคมศำสตร ์โครงกำร
สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระ
รำชประสงคใ์นพระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูหั่ว 

โครงกำรสำรำนุกรมไทย
ส ำหรับเยำวชน โดยพระ
รำชประสงคใ์น
พระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูหั่ว 

ภำคปลำย 55 

351 หน่วยบรหิำร
วชิำอำรย
ธรรมไทย 

อ.สถำพร อรณุ
วลิำศ 

วทิยำกรโครงกำรฝึกอบรมพเิศษ 
"ธนำคำรคูบ่ำ้นคูเ่มอืง" หัวขอ้วชิำ "ควำม
ภำคภมูใิจในควำมเป็นไทย" 

ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) 

ศ. 26 เม.ย. 56  
ศ. 7 ม.ิย. 56 
ศ. 26 ก.ค. 56  
เวลำ 08.30 - 

17.30 น.  
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. งำนบรกิำรวชิำกำรทีท่ ำ หน่วยงำนทีเ่ชญิ ชว่งเวลำทีเ่ชญิ 

352 หอ
พระไตรปิฎก
นำนำชำต ิ

อ.แมช่วีมิตุตยิำ 
(รศ.ดร.สภุำพรรณ 
ณ บำงชำ้ง) 

แสดงปำฐกถำเรือ่ง "กำรจัดเตรยีม
ตน้ฉบับพระไตรปิฎกฉบับรัชกำลที ่5" ใน
กำรประชมุวชิำกำรทำงพระพทุธศำสนำ 
“วธิตีรวจช ำระคัมภรีใ์บลำนใหไ้ด ้
มำตรฐำนสำกล” 

โครงกำรจัดประชมุรว่ม
ระหวำ่งหลักสตูรปรัชญำ
ดษุฎบัีณฑติ สำขำพทุธ
ศำสนศกึษำ (นำนำชำต)ิ 
มหำวทิยำลัยมหดิล, 
บัณฑติวทิยำลัย
มหำวทิยำลัยมหำมกฏุ
รำชวทิยำลัย, บัณฑติ
วทิยำลัย มหำวทิยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำช
วทิยำลัย และวทิยำลัย
พทุธศำสนน์ำนำชำต ิ 

1-ส.ค.-56 

353 หอ
พระไตรปิฎก
นำนำชำต ิ

อ.แมช่วีมิตุตยิำ 
(รศ.ดร.สภุำพรรณ 
ณ บำงชำ้ง) 

วทิยำกรบรรยำยเรือ่ง “ธรรมะในกำร
ท ำงำนของผูบ้รหิำร” ในโครงกำรอบรม
หลักสตูรนักปกครองระดับสงู (นปส.) 

สถำบันด ำรงรำชำนุภำพ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย และ

สถำบันวจัิยสังคม 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

จ. 16 ก.ย. 56 
เวลำ 13.00-
16.00 น.  
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อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วทิยากร ฯลฯ ระดบันานาชาต ิ   33     รายการ 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. งำนบรกิำรวชิำกำรทีท่ ำ หน่วยงำนทีเ่ชญิ ชว่งเวลำทีเ่ชญิ 

1 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

ผศ.ดร.พมิพร์ ำไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะกรรมกำรกำรประชมุ 14th 
International Conference on 
Asia-Pacific Digital Libraries 
(ICADL 2012)  
 

ICADL Board 12-15 พ.ย. 
55  

2 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
บรรยำยพเืศษ เรือ่ง The Oversea 
Chinese in Thailand: an 
Anatomy of State Relations 
 

Hong Kong Polytechnic 
University 

14-ธ.ค.-55 

3 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
บรรยำยพเิศษเรือ่ง "Thailand in 
Transition:Adaptibility and 
Surviral from Modernization to 
Globalization" แกนั่กศกึษำ 
จำก Okayama University 

 

ASEAN University Network 
(AUN) 

27 ส.ค. 56 
13.00-16.00 
น. 

4 ปรัชญำ รศ.ดร.สวุรรณำ 
สถำอำนันท ์

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

2013 Conference of the 
Association for Asian 
Studies (AAS) 

19-25 ม.ีค. 
56 

5 ปรัชญำ รศ.ดร.สวุรรณำ 
สถำอำนันท ์

กรรมกำรใน Steering Committee 
ของสมำพันธส์มำคมปรัชญำ
นำนำชำต ิ(Council of 
International Philosophical 
Societies) 
 

กำรประชมุ 23 World 
Congress of Philosophy 

วำระ 5 ปี 
(August 
2013 - 
August 2018 

6 ปรัชญำ รศ.เนือ่งนอ้ย 
บณุยเนตร 

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

คณะพยำบำลศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล  

พ. 14 พ.ย. 
55 เวลำ 
13.00 – 
14.00 น.  

7 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.นำถพร กำญจน
ภญิโญวงศ ์

กรรมกำรสอบวัดระดับภำษำฝรั่งเศส 
DELF Scolaire  A1-A2 (oral 
exams) ทีโ่รงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษำ 
 

สถำนทตูฝรั่งเศสประจ ำ
ประเทศไทย  

20 ม.ค. 56/ 
เวลำ 8.00-
16.00น. 

8 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.นำถพร กำญจน
ภญิโญวงศ ์

กรรมกำรสอบพดูวัดระดับภำษำ
ฝรั่งเศส DELF scolaire (ระดับ A1-
A2)  

สถำนทตูฝรั่งเศสประจ ำ
ประเทศไทย  

18 ส.ค. 56 / 
เวลำ 8.00 – 
16.00 น. 

9 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิำส 

วทิยำกรโครงกำรค่ำยภำษำเยอรมัน
นำนำชำต ิปี 2013 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนและ
สมำคมครภูำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย 

12 – 19 พ.ค. 
56 

10 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

ผูป้ระเมนิบทควำม 1 บทควำมให ้
วำรสำร Linguistics ot the Tibeto-
Burman Area 
 

วำรสำร Linguistics ot the 
Tibeto-Burman Area 

วันที ่30 ก.ค. 
56 

11 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

ลำ่มในกำรประชมุนำนำชำต ิ
INTERPOL Global Academic 
Experts Working Group Meeting-
Integrity in Sport 
 

บรษัิท เซเป้ียนส ์อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกัด 

28 พ.ย. 55 

12 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

อ.ภณติำ 
ศลิปวทิยำดลิก 

ผูช้ว่ยล่ำม ในกำรประชมุนำนำชำต ิ
INTERPOL Global Academic 
Experts Working Group Meeting-

Integrity in Sport 

 

บรษัิท เซเป้ียนส ์อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกัด 

28 พ.ย. 55 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. งำนบรกิำรวชิำกำรทีท่ ำ หน่วยงำนทีเ่ชญิ ชว่งเวลำทีเ่ชญิ 

13 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวุฒ ิจริำ
สมบัต ิ

บรรยำยเรือ่ง “Some Observations 
on migrants’ naming of Thai 
Family Names"แลเรือ่ง 
“Rethinking Surname: 
Comparative research on Japan 
and other countries”  

มหำวทิยำลัย Tokyo 
University of foreign 
studies มหำวทิยำลัย  
Toyoeiwa 

5-7 พ.ย. 55  

14 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศำล 

กรรมกำร JSA-ASEAN Steering 
Committee (Japanese Studies 
Association of ASEAN) 
 

Japanese Studies 
Association of ASEAN 

21-23 ก.พ.56 

15 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

อ.ดร.ชำนป์วชิช ์
ทัดแกว้ 

วทิยำกรบรรยำเรือ่ง "The 
Significance of Hinduism and 
Buddhism in Ancient States in 
Thailand" 

ภำควชิำประวัตศิำสตร ์คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำฯ 

24 ม.ค.56 
เวลำ 10.00-
12.00 น. 

16 ภำษำ

ตะวันออก/
บำล ี

อ.ดร.ชำนป์วชิช ์

ทัดแกว้ 

วทิยำกรบรรยำเรือ่ง "มติทิำง

ประวัตศิำสตรแ์ละสำนะของพทุธ
ศำสนำลังกำวงศใ์นประวัตพิทุธ
ศำสนำในดนิแดนไทย"  ในกำร
ประชมุวชิำกำร WUICAS  II 

มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์ 18-21 ก.พ.56 

17 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิำรณำผูส้มัครรับทนุ โครงกำรววัิฒนไ์ทยศกึษำ
นำนำชำตฯิ สถำบันไทยศกึษำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

18-ก.พ.-56 

18 ภำษำศำสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองค ำ 

รับเชญิเป็น chairman ของ session 
ในกำรประชมุนำนำชำต ิICSTLL45  

school of Humanities and 
Social Sciences, Nanyang 
Technological 
University,Singapore  

24-28 ต.ค.55 

19 ภำษำอังกฤษ รศ.ดร.ณัฐมำ พงศ์

ไพโรจน ์
ผูป้ระเมนิ abstracts กำรประชมุ
วชิำกำรนำนำชำต ิ

มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ ส.ค.-56 

20 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

ประธำนกรรมกำรก ำกับมำตรฐำน
กำรศกึษำหลักสตูร International 
Business Englishกรรมกำรก ำกับ
มำตรฐำนกำรศกึษำ 

หลักสตูร International 
Business English 
มหำวทิยำลัยธุรกจิบัณฑติ 

ม.ค. 56  ถงึ
ปัจจุบัน 

21 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

ประธำนกรรมกำร กำรก ำกับ
มำตรฐำนกำรศกึษำ 

มหำวทิยำลัย Stamford ม.ค. 56  ถงึ
ปัจจุบัน 

22 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

กรรมกำรประเมนิควำมเหมำะสมของ
บคุคลเพือ่รับทนุ ก.พ. (กรรมกำร
ออกขอ้สอบและสอบสัมภำษณ์) ไป
ศกึษำตอ่ตำ่งประเทศ 

ส ำนักงำน ก.พ.  พ.ค.-ม.ิย. 56 

23 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

กำรอบรมโครงกำร "Perspectives 
on Thailand" สหรับมหำวทิยำลัยเจ ้
อเจยีง 

ศนูยบ์รกิำรวชิำกำร คณะอักษร
ศำสตร ์

9-15 ก.ค. 56 

24 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

กำรบรรยำย เรือ่ง "A Glance at 
Thailand, Thai Life and Thai 
Culture" ใหแ้กนั่กศกึษำ
มหำวทิยำลัยเจอ้เจยีง 

ศนูยบ์รกิำรวชิำกำร คณะอักษร
ศำสตร ์

9-ก.ค.-56 

25 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต

รำภรณ ์

ผูด้ ำเนนิรำยกำรในพธิเีปิดหนำ้พระที่

น่ังสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯใน
กำรประชมุนำนำชำต ิ"China in the 
ASEAN Context" 

สำขำภำษำจนี คณะอักษร

ศำสตร ์

25-ก.ค.-56 

26 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรฝ่ำยคณะอักษร
ศำสตรใ์นกำรอบรมโครงกำร 
"Tohoku University Summer 
2013 Study Abroad Program" 

ศนูยบ์รกิำรวชิำกำร คณะอักษร
ศำสตรแ์ละคณะ
พำณชิยศำสตรแ์ละกำรบัญช ี
จุฬำฯ 

16 ส.ค. - 6 
ก.ย. 56 

27 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

กำรบรรยำยและฝึกปฏบัิตกิำรเรือ่ง 
"Presentation Skills" ใหแ้ก่
นักศกึษำมหำวทิยำลัย Tohoku 

ศนูยบ์รกิำรวชิำกำร คณะอักษร
ศำสตรแ์ละคณะ
พำณชิยศำสตรแ์ละกำรบัญช ี
จุฬำฯ 

28 ส.ค. และ 
2 ก.ย. 56 

28 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

ผูด้ ำเนนิรำยกำรในพธิเีปิดหนำ้พระที่
น่ังสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯใน
กำรประชมุนำนำชำต ิ"Asian 
Women Intellectuals" 
 
 

สถำบันไทยศกึษำ สถำบัน
เอเชยีศกึษำและศนูยอ์นิเดยี
ศกึษำ 

10-ก.ย.-56 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. งำนบรกิำรวชิำกำรทีท่ ำ หน่วยงำนทีเ่ชญิ ชว่งเวลำทีเ่ชญิ 

29 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

กรรมกำรบรหิำรศนูยใ์นกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบรหิำรศนูย ์SEAMEO 
QITEP ดำ้นภำษำ ณ ประเทศ
อนิโดนเีซยี 

ศนูย ์SEAMEO QITEP ผำ่น
กระทรวงศกึษำธกิำร 

23-28 ก.ย. 
56 

30 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ บญุ
ขจร 

บรรยำยเกีย่วกับวรรณคดศีกึษำ Guangxi University for 
Nationalities สำธำรณรัฐ
ประชำชนจนี 
 

8-15 ธ.ค. 55 

31 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ บญุ
ขจร 

กรรมกำรตัดสนิรำงวลซไีรต ์ประจ ำปี 
2556 

สมำคมภำษำและหนังสอืแหง่
ประเทศไทยในพระบรม
รำชปูถัมภ ์
รว่มกับสมำคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

2556 

32 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ บญุ
ขจร 

กรรมกำรตัดสนิรำงวลซไีรต ์ประจ ำปี 
2556 

สมำคมภำษำและหนังสอืแหง่
ประเทศไทยในพระบรม

รำชปูถัมภ ์
รว่มกับสมำคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

2556 

33 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำร ุ เดนิทำงในต ำแหน่งวำทยกรของ
คณะนักรอ้งประสำนเสยีงเพือ่
เดนิทำงไปขับรอ้งเพลงประสำนเสยีง
ในประเทศสงิคโปรต์ำมค ำเชญิของ
ครสิตจักรเชนล ี 

ครสิตจักรเชนล ี ประเทศสงิค์
โปร ์

20-23 ต.ค. 
55 
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 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 130 รายการ 
ระดบัชาติ     22 รายการ 
ระดบันานาชาติ    108 รายการ 
 

อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่วมประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 22 รายการ 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. ชือ่กำรประชมุ  หน่วยงำนทีจั่ด วันเวลำทีจั่ด 

1 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

ผศ.จนิดำรัตน์ 
เบอรพันธุ ์

กำรประชมุวชิำกำรศนูยว์ทิยทรัพยำกร 
ประจ ำปี 2556 เรือ่ง เรยีนรูไ้ปกับหอ้งสมดุยคุ
ใหม ่(LIVE AND LEARN IN THE 
MODERN LIBRARY) 

ศนูยว์ทิยทรัพยำกร 28 ก.พ. และ 
1 ม.ีค. 56 

2 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

ผศ.ดร.สมศักดิ ์
ศรบีรสิทุธิส์กลุ 

กำรประชมุวชิำกำรศนูยว์ทิยทรัพยำกร 
ประจ ำปี 2556 เรือ่ง เรยีนรูไ้ปกับหอ้งสมดุยคุ
ใหม ่(LIVE AND LEARN IN THE 
MODERN LIBRARY) 

ศนูยว์ทิยทรัพยำกร 28 ก.พ. และ 
1 ม.ีค. 56 

3 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.อรนุช 
เศวตรัตนเสถยีร 

กำรประชมุวชิำกำรศนูยว์ทิยทรัพยำกร 
ประจ ำปี 2556 เรือ่ง เรยีนรูไ้ปกับหอ้งสมดุยคุ
ใหม ่(LIVE AND LEARN IN THE 
MODERN LIBRARY) 

ศนูยว์ทิยทรัพยำกร 28 ก.พ. และ 
1 ม.ีค. 56 

4 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดวงเนตร วงศ์

ประทปี 
กำรประชมุวชิำกำรศนูยว์ทิยทรัพยำกร 
ประจ ำปี 2556 เรือ่ง เรยีนรูไ้ปกับหอ้งสมดุยคุ
ใหม ่(LIVE AND LEARN IN THE 
MODERN LIBRARY) 

ศนูยว์ทิยทรัพยำกร 28 ก.พ. และ 
1 ม.ีค. 56 

5 ปรัชญำ อ.ดร.ศรญิญำ 
อรณุขจรศักดิ ์

สัมมนำประจ ำปีของสมำคมปรัชญำและ
ศำสนำแหง่ประเทศไทย 

สมำคมปรัชญำและศำสนำ
แหง่ประเทศไทย 

25-26 ต.ค.55 

6 ปรัชญำ อ.ดร.ศรญิญำ 
อรณุขจรศักดิ ์

กำรประชมุ "เวทวีจัิยมนุษยศำสตรไ์ทย ครัง้
ที ่6" 

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลัยหอกำรคำ้
ไทย รว่มกับชดุโครงกำร
เวทวีจัิยมนุษยศำสตรไ์ทย 

28-29 พ.ย.55 

7 ปรัชญำ อ.ดร.ศริประภำ 
ชวะนะญำณ 

สัมมนำประจ ำปีของสมำคมปรัชญำและ
ศำสนำแหง่ประเทศไทย 

สมำคมปรัชญำและศำสนำ
แหง่ประเทศไทย 

25-26 ต.ค.55 

8 ปรัชญำ อ.ดร.ศริประภำ 
ชวะนะญำณ 

กำรอบรมวชิำกำรประจ ำปี 2556  
เรือ่ง นักคดิผูเ้ปลีย่นโลกศำสนำ : พทุธ
โฆษำจำรย ์นำครชนุ ศังกรำจำรย ์ al 
Sirhindi ออกสัตนิ อไควนัส 

สมำคมปรัชญำและศำสนำ
แหง่ประเทศไทยรว่มกับ
คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลัยรังสติ  

15-17 พ.ค. 
56 

9 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.วรณุี 
อดุมศลิป 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเวทวีจัิย
มนุษยศำสตรไ์ทย ครัง้ที ่6 ภำยใตช้ดุ
โครงกำรเวทวีจัิยมนุษยศำสตรไ์ทย ดนิ น ้ำ 
ลม ไฟ : อปุสงค ์อปุทำน อปุลักษณ์ 
อปุโลกน ์

มหำวทิยำลัยหอกำรคำ้ พ. 28 พ.ย. 
55  

10 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิำส 

จับตำแนวโนม้กำรศกึษำไทย สูท่ศิทำงกำร
เรยีนและกำรวจัิยในสหภำพยโุรป 

ศนูยย์โุรปศกึษำแหง่จุฬำฯ 17-ม.ค.-56 

11 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้
ยนืยง  

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเวทวีจัิย
มนุษยศำสตรไ์ทยครัง้ที ่6 ดนิ น ้ำ ลม ไฟ：

อปุสงค ์อปุทำน อปุลักษณ์ อปุโลกน ์

สกว. รว่มกับมหำวทิยำลัย
หอกำรคำ้ไทย 

28-29 พย. 55 

12 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนำด 
ศตีสิำร 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเพือ่เสนอ
ควำมกำ้วหนำ้โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส สกว. 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: พลวัตและกำรน ำ
คตชินไปใชใ้นสังคมไทยร่วมสมัย” 

โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: 
พลวัตและกำรน ำคตชินไป
ใชใ้นสังคมไทยรว่มสมัย 
รว่มกับ ภำควชิำภำษำไทย 
และ ศนูยค์ตชินวทิยำ 
คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

1 – 2 พ.ย. 55 

13 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดำธำนนท ์

กำรประชมุวชิำกำรญีปุ่่ นศกึษำที ่6 ของ
เครอืขำ่ยญีปุ่่ นศกึษำในประเทศไทย 

สมำคมญีปุ่่ นศกึษำใน
ประเทศไทย 

11-12 ต.ค.55 

14 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 
 

อ.น ้ำทพิย ์เมธ
เศรษฐ 

กำรประชมุวชิำกำรญีปุ่่ นศกึษำที ่6 ของ
เครอืขำ่ยญีปุ่่ นศกึษำในประเทศไทย 

สมำคมญีปุ่่ นศกึษำใน
ประเทศไทย 

11-12 ต.ค.55 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. ชือ่กำรประชมุ  หน่วยงำนทีจั่ด วันเวลำทีจั่ด 

15 ภำษำ
ตะวันออก/
มำเลย ์

อ.ดร.นูรดีำ หะยี
ยะโกะ 

เวทผีูห้ญงิ : สทิธแิละบทบำทในกระบวนกำร
สันตภิำพชำยแดนใต ้

ส ำนักสง่เสรมิและ
กำรศกึษำตอ่เนือ่ง
มหำวทิยำลัยสงขลำ 
นครนิทรว์ทิยำเขตปัตตำนี 
รว่มกับองคก์รอ็อกแฟม
ฯลฯ 

18-ธ.ค.-55 

16 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

เรือ่ง"เปิดประเทศเพือ่นบำ้นอำ่นงำน
วรรณกรรม" 

สมำคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

ศ. 5 เม.ย. 56 

17 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

รศ.ดร.มนธริำ 
รำโท 

ประชมุวชิำกำรระดับชำต ิ" ภำษำและ
วัฒนธรรม 2556"  เรือ่ง "อำเซยีนในมติิ
วัฒนธรรม" 

มหำวทิยำลัยมหดิล 
ศำลำยำ 

จ. 29 ก.ค. 56 
เวลำ 09.00-

17.30 น. 

18 ภำษำไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จำรวุร 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเพือ่เสนอ
ควำมกำ้วหนำ้โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส สกว. 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: พลวัตและกำรน ำ

คตชินไปใชใ้นสังคมไทยร่วมสมัย” 

โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: 
พลวัตและกำรน ำคตชินไป

ใชใ้นสังคมไทยรว่มสมัย 
รว่มกับ ภำควชิำภำษำไทย 
และ ศนูยค์ตชินวทิยำ 
คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

1 – 2 พ.ย. 55 

19 ภำษำไทย ผศ.ดร.ศริพิร 
ภักดผีำสขุ 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเพือ่เสนอ
ควำมกำ้วหนำ้โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส สกว. 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: พลวัตและกำรน ำ
คตชินไปใชใ้นสังคมไทยร่วมสมัย” 

โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: 
พลวัตและกำรน ำคตชินไป
ใชใ้นสังคมไทยรว่มสมัย 
รว่มกับ ภำควชิำภำษำไทย 
และ ศนูยค์ตชินวทิยำ 
คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

1 – 2 พ.ย. 55 

20 ภำษำไทย ศ.ดร.ศริำพร ณ 
ถลำง 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเพือ่เสนอ
ควำมกำ้วหนำ้โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส สกว. 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: พลวัตและกำรน ำ

คตชินไปใชใ้นสังคมไทยร่วมสมัย” 

โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: 
พลวัตและกำรน ำคตชินไป

ใชใ้นสังคมไทยรว่มสมัย 
รว่มกับ ภำควชิำภำษำไทย 
และ ศนูยค์ตชินวทิยำ 
คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

1 – 2 พ.ย. 55 

21 ภำษำไทย/
ศนูยค์ตชิน
วทิยำ 

รศ.สกุัญญำ สจุ
ฉำยำ 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเพือ่เสนอ
ควำมกำ้วหนำ้โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส สกว. 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: พลวัตและกำรน ำ
คตชินไปใชใ้นสังคมไทยร่วมสมัย” 

โครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส 
เรือ่ง “คตชินสรำ้งสรรค”์: 
พลวัตและกำรน ำคตชินไป
ใชใ้นสังคมไทยรว่มสมัย 
รว่มกับ ภำควชิำภำษำไทย 
และ ศนูยค์ตชินวทิยำ 
คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

1 –  2 พ.ย. 
55 

22 ภำษำศำสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์
อรณุมำนะกลุ 

เสวนำเรือ่ง "Digital Humanities" ในกำร
ประชมุวชิำกำร Arts Undergrad 

Humanities Symposium 

นสิติคณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

3 ก.พ.56 
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1 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ
QQML2013 5 th International 
Conference on Qualitative and 
Quantitative Methods in Libraties  

อติำล ี La Sapienza 
University  

4-7 ม.ิย. 56 

2 บรรณำรักษ
ศำสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

IPC, ACT, ITEel & ICTHC - 2012 
(International Conference on 
Information Technology in 
Education & E-Learning- ITEel 
2012) 

มำเลเซยี the Association of 
Computer 
Electronics and 
Electrical 
Engineers 
(ACEEE).  

17-18 ธ.ค. 
55 

3 ประวัตศิำสตร ์ ผศ.ดร.จุฬศิพงศ ์
จุฬำรัตน ์

ประชมุนำนำชำตเิรือ่ง "Historical & 
Cultural Presence of the Shias in 
Southeast Asia: Looking at Future 
Trajectories" 

อนิโดนเีซยี Indonesian 
Consortium for 
Religious Studies 
(ICES) 

21 ก.พ. 56 

4 ประวัตศิำสตร ์ รศ.ดร.สธุำชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเรือ่ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอนิเดยีทีป่ระพันธเ์ป็น
ภำษำอังกฤษ 

ไทย ภำควชิำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำฯ 

21 พ.ย. 55  

5 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.จุฬศิพงศ ์
จุฬำรัตน ์

World Innvation Summit For 
Education (WISE) 2012 

กำตำร ์ Qatar Foundation 13-15 พ.ย. 
55 

6 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
Grounding Southeast Asian Studies 
in Social Practive 

เยอรมัน University of 
Freiburg 

10-20 พ.ค. 
56 

7 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
Graduate seminar เยอรมัน European College 

of Liberal Arts 
14 พ.ค. 56 

8 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
ประชมุวชิำกำร Contentious Sites and 
the Colonial Public Sphere in 
Southeast Asia 

สหรำช
อำณำจักร 

Lancaster 
University 

23-29 ม.ค. 
56 

9 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
ประชมุวชิำกำร Association of 
AsianStudies (AAS) Annual 
Conference 

สหรัฐ 
อเมรกิำ 

Association for 
Asian Studies 

21-24 ม.ีค. 
56 

10 ปรัชญำ ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

เขำ้รว่มกำรประชมุ “Perspective and 
Reflection on the Philosophical 
Practices in Asia” 

กัมพชูำ University of 
Cambodia  

24-29 พ.ย.
55 

11 ปรัชญำ ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

"critical Thingking and Ethics 
Education" 

เกำหล ี Philosophy with 
Childern and 
Youth Network in 
Asia and the 
Pacific (PCYNAP) 

19-23 ส.ค. 
56 

12 ปรัชญำ รศ.ดร.สวุรรณำ 
สถำอำนันท ์

ประชมุวชิำกำร Workshop on 
Humanities World Report 

สำธำรณรัฐ
จนี

(ไตห้วัน) 

Institute for 
Advanced Studies 
in Humanities and 
Social 
Sciences,National 
Taiwan University 

13-16 พ.ค.
56 

13 ปรัชญำ รศ.ดร.สวุรรณำ 
สถำอำนันท ์

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

กรซี International 
Federation fo 
Philosophical 
Societies(FISP) 

4-10 ส.ค. 
56    

14 ปรัชญำ รศ.ดร.สวุรรณำ 
สถำอำนันท ์ 

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

สหรัฐ 
อเมรกิำ 

2013 Conference 
of the Association 
for Asian Studies 
(AAS) 

19-25 ม.ีค. 
56 

15 ปรัชญำ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดำรมภ ์
ประชมุวชิำกำร เรือ่ง An 
Interdisciplinary and Intercultural 
Joint-Workshop on Privacy and 
Publicness in East and West  

ญีปุ่่ น มหำวทิยำลัย สกุบุะ 3-5 ต.ค. 55 

16 ปรัชญำ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดำรมภ ์
ประชมุวชิำกำรประจ ำปีของ American 
Philosophical Association 

สหรัฐ 
อเมรกิำ 

East Tennessee 
State University 

25-30 ธ.ค.
55 

17 ปรัชญำ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดำรมภ ์
ประชมุวชิำกำร The Power of 
Information  

เบลเยยีม Internationnal 
Forum of 

Biophilosophy 
 

21-24 ม.ค.
56 
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18 ปรัชญำ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดำรมภ ์
The Bright Dark Ages: Comparative 
and Connective  

สงิคโปร ์ Asia Research 
Institute (ARI) 

27-28 ก.พ.
56 

19 ปรัชญำ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดำรมภ ์
international Governmental 
Bioethics Committee(IGBC) 

ฝรั่งเศส ยเูนสโก 5-6 ก.ย. 56 

20 ปรัชญำ รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดำรมภ ์
European Society for Agricultural 
and Food Ethics(EurSAFE) 

สวเีดน European Society 
for Agricultural 

10-14 ก.ย. 
56 

21 ปรัชญำ รศ.เนือ่งนอ้ย 
บณุยเนตร 

เขำ้รว่มประชมุและน ำเสนอบทควำม
วชิำกำรหัวขอ้ “Building the Korea-
ASEAN Women’s Studies Network 
(KAWSN) and The Korea-ASEAN 
Women’s Leadership Network 
(KAWLN)” 

   29 พ.ย.-2 
ธ.ค.55 

22 ปรัชญำ อ.ดร.กนษิฐ ์ศริิ
จันทร ์ 

เขำ้รว่มกำรประชมุ“Perspective and 
Reflection on the Philosophical 
Practices in Asia” 

กัมพชูำ University of 
Cambodia  

24-29 พ.ย.
55 

23 ปรัชญำ อ.ดร.เกษม 
เพ็ญพนัินท ์

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ23rd 
World Congress of Philosophy: 
Philosophy as Inquiry and Way of 
Life (WCP 2013) 

กรซี International 
Federation fo 
Philosophical 
Societies(FISP) 

4-10 ส.ค. 
56 

24 ปรัชญำ อ.ดร.ศรญิญำ 
อรณุขจรศักดิ ์

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ23rd 
World Congress of Philosophy: 
Philosophy as Inquiry and Way of 
Life (WCP 2013) 

กรซี International 
Federation fo 
Philosophical 
Societies(FISP) 

4-10 ส.ค. 
56 

25 ปรัชญำ อ.ดร.ศริประภำ ชว
นะญำณ 

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ23rd 
World Congress of Philosophy: 
Philosophy as Inquiry and Way of 
Life (WCP 2013) 

กรซี International 
Federation fo 
Philosophical 
Societies(FISP) 

4-10 ส.ค. 
56 

26 ปรัชญำ อ.ดร.ศริประภำ 
ชวะนะญำณ  

เขำ้รว่มกำรประชมุ “Perspective and 
Reflection on the Philosophical 
Practices in Asia” 

กัมพชูำ University of 
Cambodia  

24-29 พ.ย.
55 

27 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.วรณุี  อดุม
ศลิป 

กำรสัมมนำทำงวชิำกำรดำ้นฝร่ังเศส
ศกึษำและกำรแปล (Journée 2013 : 
études françaises et traduction) 

ไทย ภำควชิำภำษำ
ฝรั่งเศส คณะศลิป
ศำสตร ์
มหำวทิยำลัยธรรมศ
ำสตร ์ทำ่พระจันทร ์
รว่มกับมหำวทิยำลัย 
Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne 

พฤ. 21 
ก.พ. 56  

28 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.อตพิร เสถยีร
สตุ 

Comparative Study of Western 
Literature and Cultural in China and 
Thailand 

จนี โครงกำรศนูยค์วำม
เป็นเลศิฯคณะอักษร
ศำสตร ์รว่มกับ
มหำวทิยำลัยปักกิง่ 

3-10 เม.ย.
56 

29 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมนั 

รศ.ดร.วรรณำ แสง
อรำ่มเรอืง 

Comparative Study of Western 
Literature and Cultural in China and 
Thailand 

จนี โครงกำรศนูยค์วำม
เป็นเลศิฯคณะอักษร
ศำสตร ์รว่มกับ
มหำวทิยำลัยปักกิง่ 

3-10 เม.ย.
56 

30 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิำส 

สัมมนำนำนำชำตดิำ้นวัฒนธรรมศกึษำ
ของประเทศทีใ่ชภ้ำษำเยอรมัน (IDV-
DACHL-Seminar) เรือ่ง "Sprachräume 
erfahren" 

เยอรมน ี 
สวสิ  

ลกิเตนส
ไตน์

ออสเตรยี 

จัดขึน้โดยควำม
รว่มมอืของสถำบัน

ตำ่ง ๆ 

8 - 27 ก.ค. 
56  

31 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิำส 

กำรประชมุวชิำกำรครผููส้อน
ภำษำเยอรมันระดับนำนำชำตคิรัง้ที ่15 
(IDT 2013) 

อติำล ี Goethe-Institut, 
DAAD and more… 

29 ก.ค. - 3 
ส.ค. 56 

32 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อำรต ีแกว้
สัมฤทธิ ์ 

Comparative Study of Western 
Literature and Cultural in China and 
Thailand 

จนี โครงกำรศนูยค์วำม
เป็นเลศิฯคณะอักษร
ศำสตร ์รว่มกับ
มหำวทิยำลัยปักกิง่ 

3-10 เม.ย.
56 

33 ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซยี 
 
 

อ.ดร.รมย ์ภริมนตร ี ประชมุสัมมนำนำนำชำตปิระจ ำปีครัง้ที ่6 
ของมลูนธิ ิ"รสุกมีรี"์ 

รัสเซยี มลูนธิ ิ"รสุกมีรี"์ 3-4 พ.ย. 55 
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34 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถำพร 
ทพิยศักดิ ์

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำตขิองสมำคม
ผูเ้ชีย่วชำญภำษำและวัฒนธรรมสเปน
แหง่เอเชยีครัง้ที ่8  VIII Congreso 
International de la Asociacion 
Asiatica de Hispanistas 

จนี Asociacion 
Asiatica de 
Hispanistas 

17-19 ก.ค. 
56 

35 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.เพ็ญพสิำข ์ 
ศรวีรนำรถ 

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำตขิองสมำคม
ผูเ้ชีย่วชำญภำษำและวัฒนธรรมสเปนใน
ทวปีเอเชยีครัง้ที ่8 

จนี สมำคมผูเ้ชีย่วชำญ
ภำษำและวัฒนธรรม
สเปนในทวปีเอเชยี 

17-19 ก.ค. 
56 

36 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

Comparative Study of Western 
Literature and Cultural in China and 
Thailand 

จนี โครงกำรศนูยค์วำม
เป็นเลศิฯคณะอักษร
ศำสตร ์รว่มกับ
มหำวทิยำลัยปักกิง่ 

3-10 เม.ย.
56 

37 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสัมฤทธิ ์

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำตขิองสมำคม
ผูเ้ชีย่วชำญภำษำและวัฒนธรรมสเปนใน
ทวปีเอเชยีครัง้ที ่8 

จนี สมำคมผูเ้ชีย่วชำญ
ภำษำและวัฒนธรรม
สเปนในทวปีเอเชยี 

17-19 ก.ค. 
56 

38 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

อ.เลำรำ กัสโตร 
ซำนเชส 

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำตขิอง
สมำคมผูเ้ชีย่วชำญภำษำและวัฒนธรรม
สเปนแหง่อำเซยี ครัง้ที ่8 

จนี มหำวทิยำลัย
นำนำชำตเิซีย่งไฮ ้

17-19 ก.ค. 
56 

39 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

Comparative Study of Western 
Literature and Cultural in China and 
Thailand 

จนี โครงกำรศนูยค์วำม
เป็นเลศิฯคณะอักษร
ศำสตร ์รว่มกับ
มหำวทิยำลัยปักกิง่ 

3-10 เม.ย.
56 

40 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

อ.ภณติำ 
ศลิปวทิยำดลิก 

Comparative Study of Western 
Literature and Cultural in China and 
Thailand 

จนี โครงกำรศนูยค์วำม
เป็นเลศิฯคณะอักษร
ศำสตร ์รว่มกับ
มหำวทิยำลัยปักกิง่ 

3-10 เม.ย.
56 

41 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

กำรประชมุ The 7th  Global Confucius 
Institute Conference 

จนี มหำวทิยำลัยปักกิง่ 
สำธำรณรัฐประชำชน
จนึ  

15-18 ธ.ค. 
55 

42 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

อ.อภริด ีเจรญิ
เสนยี ์

กำรประชมุ Workshop" Mainland 
Southeast Asian Languages: The 
State of the Art in 2012" 

เยอรมน ี   27 พ.ย. 55 
- 3 ธ.ค. 55 

43 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

Kiyomi Iketani  กำรประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิThe 
International Symposium on 
Japanese Language Education and 
Japanese Studies 

ฮอ่งกง   พ.ย.-55 

44 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนำด ศตีิ
สำร 

ประชมุโครงกำรเมธวีจัิยอำวโุส สกว.
เรือ่ง "คตชินสรำ้งสรรค"์ พลวัตและกำร
น ำคตชินในหัวขอ้เรือ่ง กำรเปรยีบเทยีบ
ประเพณีกำรแขง่ขันในฐำนะพธิเีสีย่งทำย
ในสังคมไทย 

ญีปุ่่ น   4-21 ต.ค. 
55 

45 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนำด ศตีิ
สำร 

เขำ้รว่มน ำเสนอบทควำมใน The Annual 
APALE 2013 Conference and 
Exhibition  

จนี และ
ฮอ่งกง 

สถำบัน Asia-Pacific 
Association for 
International 
Education 

11-13 ม.ีค. 
56 

46 ภำษำ

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 

กฤษดำธำนนท ์

เขำ้รว่มประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิOsaka 

University Chulalongkorn University 
Workshop on Japanese Literature 

ญีปุ่่ น Osaka University 

Chulalongkorn 
University 
Workshop on 
Japanese 
Literature 

20-22 ม.ีค. 

56 

47 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวุฒ ิจริำ
สมบัต ิ

International Symposium "Japanese 
Language Education in ASEAN  
countries" 

ญีปุ่่ น มหำวทิยำลัยวำเซ
ดะ ประเทศญีปุ่่ น 

25-30  ม.ค. 
56 

48 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยำ 
สวุรรณระดำ 

ประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิThe 36th 
International Conference on 
Japanese Literature 

ญีปุ่่ น National Institute 
of Japanese 
Literature ณ 
กรงุโตเกยีว  

15-18 พ.ย. 
55  

49 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยำ 
สวุรรณระดำ 

เขำ้รว่มประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิOsaka 
University Chulalongkorn University 
Workshop on Japanese Literature 

ญีปุ่่ น Osaka University 
Chulalongkorn 
University 
Workshop on 
Japanese Literature 

19-24 ม.ีค. 
56  
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50 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลำหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

Asia Future Confereuce 2013 ไทย Azumi 8-9 ม.ีค.56 

51 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลำหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

Nihongo Kyoiku Gakkai ญีปุ่่ น Association for 
Japanese 
Education  

25-26 พ.ค.
56 

52 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลำหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

โครงกำรหลักสตูรศัพทแ์ละไวยกรณ์ตำม
ระดับควำมยำกในกำรเรยีนภำษำญีปุ่่ น 
จำกมมุมองของคลังขอ้มลูผุเ้รยีน 

ญีปุ่่ น   27 พ.ค. 56 

53 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลำหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ 

เขำ้รว่มประชมุระดับนำนำชำต ิThe 
International Symposium on 
Japanese Language Education and 
Japanese Studies 

ฮอ่งกง City University of 
Hong Kong 

23-26 พ.ย. 
55   

54 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศำล 

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ2nd USM-
PSU International Conference on 
Arts and Sciences 2012 

มำเลเซยี   3-4 ธ.ค. 55 

55 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศำล 

The 3 rd Conference of the 
Japanese Studies Association of 
ASEAN 

มำเลเซยี   21-23 ก.พ.
56 

56 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.นะทซ์กุ ิมะทซ์อุ ิ
(Ms.Natsuki 
Matsui) 

ประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิRoundtable 
Discussion : Strategies for Teaching 
Japanese Popular Culture in 
Southeast Asia ในกำรประชมุวชิำกำร 
Conference on Teaching Japanese 
Popular Culture  

สงิคโปร ์ มหำวทิยำลัย 
National 
University of 
Singapore  

พ.ย. 55 

57 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.อัษฎำยทุธ ชศูร ี International Symposium "Japanese 
Language Education in ASEAN  
countries" 

ญีปุ่่ น มหำวทิยำลัยวำเซ
ดะ ประเทศญีปุ่่ น 

25-30  ม.ค. 
56 

58 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.อัษฎำยทุธ ชศูร ี Asia Future Confereuce 2013 ไทย Azumi 8-9 ม.ีค.56 

59 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.อัษฎำยทุธ ชศูร ี Nihongo Kyoiku Gakkai ญีปุ่่ น Association for 
Japanese 
Education  

25-26 พ.ค.
56 

60 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.อัษฎำยทุธ ชศูร ี โครงกำรหลักสตูรศัพทแ์ละไวยกรณ์ตำม
ระดับควำมยำกในกำรเรยีนภำษำญีปุ่่ น 
จำกมมุมองของคลังขอ้มลูผุเ้รยีน 

ญีปุ่่ น   27 พ.ค. 56 

61 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อัศววริฬุหกำร 

เขำ้รว่มประชมุวชิำกำร ณ Nalanda 
University Beijing 

จนี Nalanda University 
Beijing 

14-15 ต.ค. 
55 

62 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อัศววริฬุหกำร 

กำรประชมุ The 7th  Global Confucius 
Institute Conference 

จนี มหำวทิยำลัยปักกิง่ 
สำธำรณรัฐประชำชน
จนึ  

15-18 ธ.ค. 
55 

63 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

ประชมุวชิำกำรเรือ่ง  “International 
Seminar on Teaching and Practice 
of Meditation in South East Asia”  

มำเลเซยี มหำวทิยำลัย
พระพทุธศำสนำแหง่
โลก 

2-5 พ.ย. 55  

64 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

อ.ดร.ชำนป์วชิช ์
ทัดแกว้ 

กำรประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำตดิำ้น
เอเชยีศกึษำ Walailak University 
International Conference on Asian 
Studies II (WUICAS II) “เอเชยีศกึษำ
วันนี ้: กำรผงำดขึน้ของเอเชยี” 

ไทย มหำวทิยำลัยวลัย
ลักษณ์ 

18-19 ก.พ. 
56  

65 ภำษำไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พำนโพธิท์อง 

Tokyo International Workshop on 
Mr O Corpus Data of Emancipatory 

ญีปุ่่ น The Emancipatory 
Pragmatics Project  
- Professor Yoko 
Fujii 

24-28 ม.ีค. 
56 

66 ภำษำไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผำสขุ  

Tokyo International Workshop on 
Mr O Corpus Data of Emancipatory 

ญีปุ่่ น The Emancipatory 
Pragmatics Project  
- Professor Yoko 
Fujii 

24-28 ม.ีค. 
56 

67 ภำษำไทย อ.ดร.ธำนรีัตน ์จัตุ
ทะศร ี

ประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิThe 8th 
Annual conference of The Asian 

Studies Association of Hong Kong 
(ASAHK) 

จนี The Asian Studies 
Association of 

Hong Kong 
(ASAHK) 

7-12 ม.ีค. 
56 
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68 ภำษำไทย อ.ดร.ธรีนุช โชคสุ
วณชิ 

ประชมุเชงิวชิำกำรเรือ่ง Text mining 
about the East Japan Earthquake 
Disaster 

ญีปุ่่ น มหำวทิยำลัย 
Gukushuin 

20 - 25 
ก.พ. 56 

69 ภำษำไทย อ.ดร.อำทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

กำรประชมุInternational conference 
on Buddhist Meditation from Ancient 
India to Contemporary Asia 

เกำหลใีต ้ ณ มหำวทิยำลัย 
Dongguk 

28 พ.ย.55 - 
3 ธ.ค. 55 

70 ภำษำไทย อ.ดร.อำทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

กำรประชมุ Association for Asian 
Studies Annual Conference 

สหรัฐ 
อเมรกิำ 

Association for 
Asian Studies 

21-24 ม.ีค. 
56 

71 ภำษำศำสตร ์ รศ.ดร.กิง่กำญจน ์
เทพกำญจนำ 

ประชมุนำนำชำต ิThe 12th 
International Cognitive Linguistics 
Conference (ICLC12) ทีเ่มอืง 
Edmonton รัฐ Alberta ประเทศแคนำดำ
(ไดร้ับทนุสนับสนุนจำกโครงกำรพัฒนำ
มหำวทิยำลัยวจัิยแหง่ชำตแิละเงนิทนุ
รัชดำภเิษกสมโภช) 

แคนำดำ   23-28 ม.ิย.
56 

72 ภำษำศำสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองค ำ 

กำรประชมุนำนำชำต ิICSTLL45 และ
ไดรั้บเชญิใหเ้ป็น chairman ของ 
session   

สงิคโปร ์ School of 
Humanities and 
Social  Sciences,  
Nanyang 
Technological 
University, 
SingaporeI 

24 – 28 
ต.ค. 55 

73 ภำษำศำสตร ์ อ.ดร.พทิยำวัฒน ์
พทิยำภรณ์ 

Th 45th International conference on 
Sino-Tibetan Languages and 
Languages and Linguisties 

สงิคโปร ์ Nanyang 
Technological 
University 

26-28 ต.ค. 
55  

74 ภำษำศำสตร ์ อ.ดร.พทิยำวัฒน ์
พทิยำภรณ์ 

กำรประชมุนำนำชำต ิMainland 
Southeast Asian Languages: The 
State of the Art in 2012 

เยอรมันน ี Max Planck 
Intitute of 
Evolutionary 
Anthropology 

27 พ.ย.-3 
ธ.ค. 55 

75 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.จริันธรำ ศรี
อทุัย 

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ
International Pragmatics Conference 
2013 

อนิเดยี   8-13 ก.ย. 
56 

76 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.ณัฐมำ 
พงศไ์พโรจน ์

ประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิThe Third 
Asian Conference on Language 
Learning 

ญีปุ่่ น The International 
Academic Forum 
(IAFOR) 

25-28 เม.ย.
56 

77 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.ดำรนิทร ์
ประดษิฐทัศนยี ์

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเรือ่ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอนิเดยีทีป่ระพันธเ์ป็น
ภำษำอังกฤษ 

ไทย ภำควชิำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำฯ 

23 พ.ย. 55  

78 ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.ดำรนิทร ์
ประดษิฐทัศนยี ์

Comparative Study of Western 
Literature and Cultural in China and 
Thailand 

จนี โครงกำรศนูยค์วำม
เป็นเลศิฯคณะอักษร
ศำสตร ์รว่มกับ
มหำวทิยำลัยปักกิง่ 

3-10 เม.ย.
56 

79 ภำษำอังกฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
รำภรณ ์

The 3nd Meeting of the SEAMEO 
QITEP in Language Govening Board 

อนิโดนเีชยี   2-5 ต.ค. 55 

80 ภำษำอังกฤษ อ.โทนี ่โอ นลีล ์ กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเรือ่ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอนิเดยีทีป่ระพันธเ์ป็น

ภำษำอังกฤษ 

ไทย ภำควชิำ
ภำษำอังกฤษ คณะ

อักษรศำสตร ์จุฬำฯ 

23 พ.ย. 55  

81 ภมูศิำสตร ์ ผศ.ดร.พรรณ ี
ชวีนิศริวัิฒน ์

ประชมุวชิำกำร Costal cities at Risk 
(CCaR 2013):Building Adaptive 
Capacity for Managing Climate 
Change in Coastal Megacities 

ฟิลปิปินส ์ Ateneo de Manila 
University 

6-11 ก.พ.
56 

82 ภมูศิำสตร ์ ผศ.ดร.พรรณ ี
ชวีนิศริวัิฒน ์

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิThe Third 
Annual Asian conference on 
Sustainability, Energy and the 
Environment 

ญีปุ่่ น The International 
Academic Forum 
(IAFOR) 

6-9 ม.ิย. 56 

83 ภมูศิำสตร ์ ผศ.ดร.พรรณ ี
ชวีนิศริวัิฒน ์

The 1st Conference on 
Geoinformatics for Graduate 
Students and Young Researchers 

ไทย มหำวทิยำลัยสรุนำร ี 19-21 ม.ิย. 
56 

84 ภมูศิำสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนำรัตน ์

สัมนำวชิำกำรนำนำชำต ิ"The First 
International Conference on Asean 
Geolinguistics" 

ญีปุ่่ น  Aoyama Gakuin 
University ณ 
ประเทศญีปุ่่ น 

14-15 ธ.ค. 
55 

85 ภมูศิำสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนำรัตน ์

IACSS 2013 ตรุก ี IACSS 27-28 ก.ค. 
56 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อ. ชือ่กำรประชมุ  ประเทศ หน่วยงำนทีจั่ด วันเวลำทีจั่ด 

86 ภมูศิำสตร ์ อ.ดร.ฐติริัตน ์ปัน้
บ ำรงุกจิ 

Ready, Set, Teach CPD Day for 
trainee teachers 

สหรำช
อำณำจักร 

Royal 
Geographical 
Society with IBG  

12-ก.ค.-56 

87 ภมูศิำสตร ์ อ.พทุธพร อำรยี์
ประชำกลุ 

The 1st Conference on 
Geoinformatics for Graduate 
Students and Young Researchers 

ไทย มหำวทิยำลัยสรุนำร ี 19-21 ม.ิย. 
56 

88 ภมูศิำสตร ์ อ.อำรรีัตน ์แพทย์
นุเครำะห ์

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิThe Third 
Annual Asian conference on 
Sustainability, Energy and the 
Environment 

ญีปุ่่ น The International 
Academic Forum 
(IAFOR) 

6-9 ม.ิย. 56 

89 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จำตรุ ีตงิศ
ภัทยิ ์

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเรือ่ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอนิเดยีทีป่ระพันธเ์ป็น
ภำษำอังกฤษ 

ไทย ภำควชิำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำฯ 

22 พ.ย. 55  

90 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จำตรุ ี 
ตงิศภัทยิ ์

เขำ้รว่มประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ
ดำ้นเอเชยีศกึษำ ครัง้ที ่2  ภำยใตหั้วขอ้ 
"เอเชยีศกึษำวันนี:้ กำรผงำดขึน้ของ
เอเชยี" 

ไทย ส ำนักวชิำศลิป
ศำสตร ์
มหำวทิยำลัยวลัย
ลักษณ์ 

17-21 ก.พ. 
56 

91 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

2012 Autumn International 
Conference "Oral Literature, Its 
Currentness" 

เกำหลใีต ้ Institute of 
Foreign Literature 
Studies 
HK Semiosis 
Research Center 
Hankuk University 
of Foreign Studies 

16 พ.ย. 55 

92 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ"กำ้วหนำ้
จำกรำกแกว้ :เวทวีจัิยและเทศกำลละคร
รว่มสมัยไทย/อำเซยีน" (The Research 
Forum & Festival of Thai/ASEAN 
Contemporary Theatre : Our Roots, 
Right Now) 

ไทย ภำควชิำศลิปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำฯ 

19-28 ม.ค. 
56 

93 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลังศร ี

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเรือ่ง ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอนิเดยีทีป่ระพันธเ์ป็น
ภำษำอังกฤษ 

ไทย ภำควชิำ
ภำษำอังกฤษ คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำฯ 

21 พ.ย. 55  

94 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิำกำนนท ์

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ"กำ้วหนำ้
จำกรำกแกว้ :เวทวีจัิยและเทศกำลละคร
รว่มสมัยไทย/อำเซยีน" (The Research 
Forum & Festival of Thai/ASEAN 
Contemporary Theatre : Our Roots, 
Right Now) 

ไทย ภำควชิำศลิปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำฯ 

19-28 ม.ค. 
56 

95 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ"กำ้วหนำ้
จำกรำกแกว้ :เวทวีจัิยและเทศกำลละคร
รว่มสมัยไทย/อำเซยีน" (The Research 
Forum & Festival of Thai/ASEAN 
Contemporary Theatre : Our Roots, 
Right Now) 

ไทย ภำควชิำศลิปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำฯ 

19-28 ม.ค. 
56 

96 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ ไดรั้บเชญิจำก  Anthropological 
Survey of India  ใหเ้ขำ้รว่มงำน 
“Trans-Border Communities and 
Cultures in Asia: Issues and 
Perspectives”  

อนิเดยี Anthropological 
Survey of India  

22-26 ก.พ. 
56 

97 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิMasak 3 
Masak: Let's Play 

สงิคโปร ์ SDEA 
International 
Conference 2013 

31 พ.ค. - 1 
ม.ิย. 56 

98 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดร.ปรดิำ 
มโนมัยพบิลูย ์

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ"กำ้วหนำ้
จำกรำกแกว้ :เวทวีจัิยและเทศกำลละคร
รว่มสมัยไทย/อำเซยีน" (The Research 
Forum & Festival of Thai/ASEAN 
Contemporary Theatre : Our Roots, 
Right Now) 

ไทย ภำควชิำศลิปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำฯ 

19-28 ม.ค. 
56 

99 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดร.ปรดิำ 
มโนมัยพบิลูย ์

กำรประชมุนำนำชำต ิContemparary 
Gendered Performance and Practice 

Conference 2013    
 

ไอรแ์ลนด์
เหนอื 

Queen’s 
University, Belfast 

11-13 เม.ย. 
56 
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100 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ดังกมล ณ ป้อม
เพชร 

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ"กำ้วหนำ้
จำกรำกแกว้ :เวทวีจัิยและเทศกำลละคร
รว่มสมัยไทย/อำเซยีน" (The Research 
Forum & Festival of Thai/ASEAN 
Contemporary Theatre : Our Roots, 
Right Now) 

ไทย ภำควชิำศลิปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำฯ 

19-28 ม.ค. 
56 

101 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำริ
นันทน ์

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ"กำ้วหนำ้
จำกรำกแกว้ :เวทวีจัิยและเทศกำลละคร
รว่มสมัยไทย/อำเซยีน" (The Research 
Forum & Festival of Thai/ASEAN 
Contemporary Theatre : Our Roots, 
Right Now) 

ไทย ภำควชิำศลิปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำฯ 

19-28 ม.ค. 
56 

102 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำริ
นันทน ์

เขำ้รว่มประชมุเครอืขำ่ย UNESCO-Chair 
International Theatre Institute Asia-
Pacific Bureau of Theatre Schools   

จนี Shanghai Theatre 
Academy  

20-22 เม.ย. 
56 

103 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำริ
นันทน ์

กำรประชมุประจ ำปีของ Performance 
Studies International  ครัง้ที ่19  ใน
หัวขอ้ “Now Then: Performance and 
Temporality!”  

สหรัฐ 
อเมรกิำ 

Performance 
Studies 
International 

26-30 ม.ิย. 
56 

104 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำริ
นันทน ์

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ
International Federation for Theater 
Research (FIRT/IFTR) 

สเปน International 
Federation for 
Theater Research  

22-26 ก.ค. 
56 

105 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำริ
นันทน ์

ประชมุนำนำชำต ิ“A Pacific-Rim 
Reception of Modern British and 
American Drama in alignment with 
modernization process” 

เกำหล ี Modern British 
and American 
Drama Society of 
Korea 

24-27 ต.ค. 
56 

106 ศลิปกำร
ละคร 

อ.พันพัสสำ ธูป
เทยีน 

ไปดงูำนศลิปะกำรละครในเทศกำล 
da:ns festival 2012 

สงิคโ์ปร ์   18-22 ต.ค. 
55 

107 ศลิปกำร
ละคร 

อ.พันพัสสำ ธูป
เทยีน 

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ"กำ้วหนำ้
จำกรำกแกว้ :เวทวีจัิยและเทศกำลละคร
รว่มสมัยไทย/อำเซยีน" (The Research 
Forum & Festival of Thai/ASEAN 
Contemporary Theatre : Our Roots, 
Right Now) 

ไทย ภำควชิำศลิปกำร
ละคร คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำฯ 

19-28 ม.ค. 
56 

108 ศนูยก์ำร
แปลฯ 

อ.ดร.ทองทพิย ์ 
พลูลำภ 

The 23rd Annual Meeting of the 
Southeast Asian Linguistic Society 
(SEAL523) 

ไทย ภำควชิำ
ภำษำศำสตร ์คณะ
อักษรศำสตร ์

29 - 31 
พ.ค. 56 
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 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือ วจิยัหรือเพ่ิมพนูความรู้  23 คน รวม 33 รายการ 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อำจำรย ์ วัตถปุระสงคก์ำรไปเยอืน ประเทศ หน่วยงำนทีจั่ด/เยอืน วันเวลำทีจั่ด 

1 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนำด ศตีสิำร เก็บขอ้มลูวจัิยเรือ่ง "คตชิน
สรำ้งสรรค"์:พลวัตและกำร
น ำคตชินไปใชใ้นสังคมไทย
และญีปุ่่ น" 

ญีปุ่่ น   4-21 ต.ค. 
55  

2 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

อ.ดร.ชำนป์วชิช ์ ทัด
แกว้ 

หำรอืดำ้นวชิำกำร และเขำ้
รว่มกำรอำ่นคัมภรีต์น้ฉบับ
เพือ่ด ำเนนิโครงกำรวจัิย 
เรือ่ง "Indian Buddhist 
manuscripts from 
Gandhara" หำรอืดำ้น
วชิำกำร และเขำ้รว่มกำรอำ่น
คัมภรีต์น้ฉบับ 

เยอรมัน 

  

8-22 ต.ค. 
55 

3 ภำษำ
ตะวันออก/

ญีปุ่่ น 

อ.นะทซ์กุ ิ มะทซ์อุ ิ ลำไปเก็บขอ้มลูวจัิยเพือ่
น ำมำใชส้อนใหแ้กส่ำขำวชิำ

ภำษำญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น   11-14 ต.ค. 
55  

4 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
ไปเสนอผลงำนวชิำกำรดำ้น
ประวัตศิำสตรจ์นีโพน้ทะเล
ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
และเดนิทำงไปเก็บขอ้มลู
วจัิยภำคสนำมรว่มกับทมีวจัิย
ของศนูย ์China-Europa 
Centre  

จนี Hong Kong 
Polytechnic University 

 18-24 ต.ค. 
55  

5 ศลิปกำร
ละคร 

อ.พันพัสสำ ธูปเทยีน เขำ้รว่มเทศกำลละคร 
"da:ns" โดยน ำกำรแสดง
หนังใหญวั่ดบำ้นดอน จ.
ระยอง  ไปจัดแสดง 

สงิคโปร ์ Esplanade-Theatres 
on the Bay 

18-22 ต.ค. 
55 

6 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำรนัินทน ์ ไปดงูำนศลิปะกำรละครใน
เทศกำล da:ns festival 
2012 

สงิคโปร ์ Esplanade-Theatres 
on the Bay 

19-21 ต.ค. 
55 

7 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.จำรณุี หงสจ์ำร ุ เป็นวำทยกรคณะนักรอ้ง
ประสำนเสยีง ไปขับรอ้ง
เพลงประสำนเสยีง โดย
เยีย่มเยยีนแรงงำนไทย และ
ขับรอ้งถวำยเสยีงใน
ครสิตจักร 3 แหง่ และรว่ม
มหกรรมขับรอ้งเพลง
ประสำนเสยีงของคณะ
นักรอ้งจำก 5 ประเทศ 

สงิคโปร ์ ครสิตจักรเชนล ีประเทศ
สงิคโปร ์

20-23 ต.ค. 
55 

8 ภำษำศำสตร ์
ภำษำอังกฤษ 
ภำษำตะวันออก 
ประวัตศิำสตร ์
ภำษำศำสตร ์

รศ.ดร.กิง่กำญจน ์ เทพ
กำญจนำ 
รศ.ดร.ณัฐมำ  พงศ์

ไพโรจน ์  
รศ. ดร.กนกวรรณ  เลำห
บรูณะกจิ คะตะกริ ิ  
อ.ดร.วำสนำ  วงศ์

สรุวัฒน ์ 
อ.ดร.พทิยำวัฒน์  พทิยำ
ภรณ ์ 

โครงกำรวจัิยของฝ่ำยกจิกำร
คณะวฒุยำจำรย ์เดนิทำงไป
สัมภำษณ์ละเก็บขอ้มลูจำก
ผูบ้รหิำร 
มหำวทิยำลัยแหง่ชำติ
สงิคโปร ์
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยนัีน
ยำง และ 
สถำบันกำรศกึษำแหง่ชำติ
สงิคโปร ์ 

สงิคโปร ์ โครงกำรวจัิยของฝ่ำย
กจิกำรคณะวฒุยำจำรย ์

 31 ต.ค. –  
อำ. 4 พ.ย.  

55 

9 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวุฒ ิจริำสมบัต ิ ไปบรรยำยเรือ่ง “Some 
Observations on 
migrants’ naming of Thai 
Family Names2555 และ
มหำวทิยำลัย  Toyoeiwa 
ไดเ้ชญิใหไ้ปบรรยำยเรือ่ง 
“Rethinking Surname: 
Comparative research on 
Japan and other 
countries”  และใครข่อ
อนุมัตเิก็บขอ้มลูเพือ่ท ำต ำรำ
ในโครงกำรเพิม่พนูควำมรู ้
ทำงวชิำกำร 
 

ญีปุ่่ น มหำวทิยำลัย Tokyo 
University of foreign 
studies และ
มหำวทิยำลัย  
Toyoeiwa  

 5-7  พ.ย. 
55  
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อำจำรย ์ วัตถปุระสงคก์ำรไปเยอืน ประเทศ หน่วยงำนทีจั่ด/เยอืน วันเวลำทีจั่ด 

10 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิำกำนนท ์ น ำนสิติศกึษำดงูำนและ
ประชมุเจรจำควำมรว่มมอื
ทำงวชิำกำร 

จนี หลักสตูรกำรจัดกำรทำง
วัฒนธรรม บัณฑติ
วทิยำลัย 

23-25 พ.ย. 
55 

11 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำรนัินทน์ ไดรั้บเชญิจำกสถำนทตู
อสิรำเอลประจ ำประเทศไทย 
ใหไ้ปดงูำนดำ้นศลิปะกำร
ละครในงำน "Israeli 
Theatre Exposure Tel 
Aviv 2012" และ  
"International Dance 
Exposure" 

อสิรำเอล สถำนทตูอสิรำเอล
ประจ ำประเทศไทย 

2-12 ธ.ค. 
55 

12 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

รศ.ดร.ตรศีลิป์ บญุขจร ไดรั้บเชญิไปบรรยำย
เกีย่วกับวรรณคดศีกึษำ 

จนี Guangxi University for 
Nationalities 

8-15 ธ.ค. 
55 

13 ภำษำ
ตะวันออก/

ญีปุ่่ น 

อ.อัษฎำยทุธ ชศูร ี เขำ้รว่มประชมุเพือ่วำงแผน
โครงกำรแลกเปลีย่นนสิติ

ระหวำ่งมหำวทิยำลัยควิชกูับ
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ณ  
มหำวทิยำลัยควิช ูเมอืงฟกุุ
โอกะ ประเทศญีปุ่่ น  

ญีปุ่่ น  มหำวทิยำลัยควิช ูเมอืง
ฟกุโุอกะ 

 16 – 18 
ธ.ค.  55   

14 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
เดนิทำงไปพบปะหำรอืเรือ่ง
ควำมรว่มมอืดำ้นกำรวจัิยและ
ตพีมิพก์ับคณำจำรยแ์ละ
นักวชิำกำรดำ้นสังคมศำสตร์
และมนุษยศำสตร ์ 

สหรำช
อำณำจักร 

ณ มหำวทิยำลัยออ๊กซ
ฟอรด์ 

ม.ค.-56 

15 ภำษำไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่ อำมำระดษิ เขำ้รว่มโครงกำรวจัิยภำยใต ้
โครงกำรพัฒนำ
มหำวทิยำลัยทีไ่ดร้ับกำร
สมทบงบประมำณรว่มท ำ
วจัิย ศนูยน์วัตกรรมสห
ศำสตร ์(โครงกำรสง่เสรมิ
กำรท ำงำนวจัิยเชงิลกึใน

สำขำวชิำทีม่ศัีกยภำพสงู) 

กัมพชูำ โครงกำรในแผนพัฒนำ
วชิำกำร จุฬำฯ 100 ปี 
คลัสเตอรค์วำมมั่นคง
ของมนุษย ์

19-20 ม.ค. 
56 

16 ภำษำ
ตะวันออก/
เกำหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ เพือ่ประสำนงำนและเจรจำ
ในกำรเปิดหลักสตูรญีปุ่่ น
ศกึษำ   

ญีปุ่่ น หลักสตูรศลิปศำสตร
บัณฑติ สำขำวชิำเกำหลี
ศกึษำ (สหสำขำวชิำ/
หลักสตูรนำนำชำต)ิ 

20-26 ม.ค. 
56 

17 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำรนัินทน์ ไดรั้บเชญิ Esplanade-
Theatres on the Bay ให ้
ไปดงูำนดำ้นศลิปะกำรละคร
ในงำน “Huayi: Chinese 
Festival of Arts”  

สงิคโปร ์ Esplanade-Theatres 
on the Bay 

16-20 ก.พ. 
56 

18 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ศริพิร ศรวีรกำนต ์ ไปคน้ควำ้และเก็บขอ้มลูเพือ่
กำรวจัิย ในหัวขอ้ "ขันติ
ธรรมระหวำ่งคนตำ่ง
วัฒนธรรม" 

เยอรมันน ี มลูนธิฮิันส-์ไซเดล 
(Hanns Seidel 
Foundation),

มหำวทิยำลัย Justus-
Liebig University 

28 ก.พ.-30
พ.ค. 56 

19 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำรนัินทน์ ไดรั้บเชญิจำก Hong Kong 
Arts Festival Society ใหไ้ป
ดงูำนดำ้นศลิปะกำรละครใน
งำน “Hong Kong Arts 
Festival 2013”  

ฮอ่งกง Hong Kong Arts 
Festival Society 

5-9 ม.ีค. 56 

20 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ภำวรรณ เรอืงศลิป์ เขำ้รว่มประชมุวชิำกำรและ
ควบคมุนสิติเดนิทำงไป
ศกึษำวจัิยและดงูำนของสห
สำขำวชิำยโุรปศกึษำ 

ฝรั่งเศส, 
เบล
เยีย่ม 

บัณฑติวทิยำลัย 
สำขำวชิำยโุรปศกึษำ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

6-17 ม.ีค. 
56  

21 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.ภำวรรณ เรอืงศลิป์ เดนิทำงไปควบคมุดูแลกำร
ไปท ำวจัิยของนสิติสห
สำขำวชิำยโุรปศกึษำ และ
ประสำนงำนกับ
สถำบันกำรศกึษำของ
ประเทศในสหภำพยโุรปและ

หน่วยงำนของสหภำพยโุรป 
 

ฝรั่งเศส 
และเบล
เยีย่ม 

สหสำขำวชิำยโุรปศกึษำ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

7-17 ม.ีค. 
56 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อำจำรย ์ วัตถปุระสงคก์ำรไปเยอืน ประเทศ หน่วยงำนทีจั่ด/เยอืน วันเวลำทีจั่ด 

22 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ด ำรงุ 
อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร 

เจรจำควำมรว่มมอืทำงดำ้น
ศลิปะวัฒนธรรมกับสถำนทตู
ออสเตรเลยี ประจ ำประเทศ
ไทย 

ออสเตร 
เลยี 

สถำนทตูออสเตรเลยี
ประจ ำประเทศไทย 

8-ม.ีค.-56 

23 ภำษำ
ตะวันตก/อิ
ตำเลยีน 

นำยเปำโล ยรูอน  ลำไปปฏบัิตงิำนเพือ่เก็บ
ขอ้มลูวจัิย  

อติำล ี   21 ม.ีค. 56 
-25 พ.ค. 

56  

24 ประวัตศิำสตร ์ อ.ดร.วำสนำ วงศ์

สรุวัฒน ์
เดนิทำงไปพบปะหำรอืเรือ่ง
ควำมรว่มมอืดำ้นกำรวจัิยกับ
คณำจำรยแ์ละนักวชิำกำร 
ดำ้นสังคมศำสตรแ์ละ
มนุษยศำสตร ์

สหรัฐ 
อเมรกิำ 

มหำวทิยำลัยคอรแ์นล 
และมหำวทิยำลัยซรีำคสู 
มลรัฐนวิยอรค์ 

27 ม.ีค. - 2 
เม.ย. 56 

25 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ชศูร ี มวีงศอ์โุฆษ เก็บขอ้มลูวจัิยและ
แลกเปลีย่นทำงวชิำกำร 

เยอรมัน สถำบันภำษำและ
วรรณคดเียอรมัน 
มหำวทิยำลัย Münster 

เม.ย.56-
พ.ค. 56 

26 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำรนัินทน์ ไดรั้บเชญิจำก Esplanade-
Theatres on the Bay ให ้
ไปดงูำนนำฏยศลิป์รว่มสมัย
เรือ่ง “Octopus” โดย 
Philippe Decouflé  

สงิคโปร ์  Esplanade-Theatres 
on the Bay  

19 เม.ย. 56 

27 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำรนัินทน ์ ไดรั้บเชญิจำก  Svensk 
Teaterunion  และ   
Swedish ITI  
(International Theatre 
Institute) Centre ใหไ้ปดู
งำนดำ้นศลิปะกำรละครใน
เทศกำล “Swedish 
Biennial for Performing 
Arts”  

 ณ เมอืง
เยอน
เชอปิง 
(Jönköp

ing)  
ประเทศ
สวเีดน 

Svensk Teaterunion  
และ   Swedish ITI  
(International Theatre 
Institute) Centre  

20-28 พ.ค. 
56 

28 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ด ำรงุ ไดรั้บเชญิและคัดเลอืกจำก 
SDEA Theatre Arts 

Conference 2013  ประชมุ 
“Masak-Masak: Let’s 
play”เสนอบทควำม “Using 
Local Folktale and music 
to MergeYoung People to 
Community Pride” 

สงิคโปร ์ SDEA Theatre Arts 
Conference 2013 

30 พ.ค. - 2
ม.ิย. 56 

29 ศลิปกำร
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ด ำรงุ ไดรั้บเชญิจำก   UNESCO-
NIE Centre for Arts 
Research in  Education 
(CARE) ใหเ้ป็นผูแ้ทนจำก
ประเทศไทยเขำ้รว่มงำน
ประชมุ “Redesigning 
Pedagogy conference” ใน
หัวขอ้ “Diversity and 
Inclusion in Arts 

Education: an Asian 
perspective” 

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

3-5 ม.ิย. 56 

30 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร มหำสำรนัินทน์ ไดร้ับคัดเลอืกจำก Institut 
del Teatre ใหไ้ปเสนอ
บทควำมวชิำกำร “Our 
Roots Right Now: Neo-
Exotic Southeast Asia?” 
ในกำรประชมุนำนำชำติ
ประจ ำปีของ International 
Federation for Theatre 
Research (FIRT/IFTR) 
หัวขอ้ “Re-routing 
Performance/ Re-
caminant l’escana”  
 
 

 
 

รำชอำณำ 
จักรสเปน 

Institut del Teatre  22-26 ก.ค. 
56 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่อำจำรย ์ วัตถปุระสงคก์ำรไปเยอืน ประเทศ หน่วยงำนทีจั่ด/เยอืน วันเวลำทีจั่ด 

31 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร  มหำสำรนัินทน ์ ไปดงูำนดำ้นศลิปะกำรละคร
ในงำนEdinburgh 
Showcase 2013 

สหรำช
อำณำจักร 

สถำบันบรติชิเคำนซลิ 17-26 ส.ค. 
56 

32 ศลิปกำร
ละคร 

อ.ปวติร  มหำสำรนัินทน ์ ไปชมละครเวทเีรือ่ง Shun-
Kin" โดยคณะ Complicite 
จำกสหรำชอำณำจักร 

สงิคโปร ์ Esplanade-Theatres 
on the Bay 

31 ส.ค. - 1 
ก.ย. 56  

33 ศลิปกำร
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิำกำนนท ์ ไปเจรจำควำมร่วมมอืทำง
กำรศกึษำเกีย่วกับ กำร
จัดกำรทำงวัฒนธรรม กับ 
Rikkyo University 

ญีปุ่่ น หลักสตูรศลิปศำสตรม
หำบัณฑติ สำขำวชิำกำร
จัดกำรทำงวัฒนธรรม 
บัณฑติวทิยำลัย จุฬำฯ 

13-17 ก.ย. 
56 

 
 
 



72 

 

ดำ้นนสิติ 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  57 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   71 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  10 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  10 รายการ   
ศิษยเ์ก่า    8  คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ     8 รายการ 
ศิษยเ์ก่า     3 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ    3 รายการ 
 

นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั  นิสิต 39 คน ได้รับรางวลัระดบัชาต ิ44 รายการ 
ล ำดบั รำงวลั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัที่

ประกวด/
แขง่ขนั 

รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงำนทีจั่ดกำร
ประกวด 

1 1 ประวัตศิำสตร ์ นำยยทุธนำ 
แกว้วำร ี

22 - 27 
ต.ค. 55 

โครงกำรอบรม “นักวจัิย
กำรตลำดรุน่เยำว ์รุน่ท ี  9” 

รำงวัลที ่3 (รอง
ชนะเลศิอันดับ 2) 

ภำควชิำบรหิำรธุรกจิ 
คณะสังคมศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒรว่มกับ 
สมำคมวจัิยกำรตลำด
แหง่ประเทศไทย 

2 2 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.กริณำ โก
อดุมวทิย ์

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันพดูบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวขอ้ที่
ก ำหนดให ้

รำงวัลอันดับ 3  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

3 3 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.ณัฏฐยำ
ภรณ ์ขำวผอ่ง 

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันเขยีนบรรยำยภำพ
เป็นภำษำฝรั่งเศส 

รำงวัลยอดเยีย่ม  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

 4 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.ณัฐยำ
ภรณ ์ขำวผอ่ง 

2-ก.พ.-56 รอ้งเพลงคำรำโอเกะ ภำษำ
ฝรั่งเศส ประเภทคู ่

รองชนะเลศิ B.C.F 

4 5 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.นันทพิร 
มะลกิลุ 

2-ก.พ.-56 รอ้งเพลงคำรำโอเกะ ภำษำ
ฝรั่งเศส ประเภทคู ่

รองชนะเลศิ B.C.F 

5 6 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.ปำลติำ 
จุนแสงจันทร ์

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันกลำ่วสนุทรพจน์
ภำษำฝรั่งเศส 

รำงวัลยอดเยีย่ม  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

6 7 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.พธสูริ ี
จรัญวัฒนำกจิ 

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันตอบค ำถำมจำกวดิิ
ทัศน ์

รำงวัลอันดับ 1 สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

7 8 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.มนัชนันท ์
ปัญญำค ำเลศิ 

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันพดูบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวขอ้ที่
ก ำหนดให ้

รำงวัลอันดับ 3  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

8 9 ภำษำ
ตะวันตก/

ฝรั่งเศส 

น.ส.รจุลิักษณ์ 
สลีำเขต 

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันตอบค ำถำมควำมรู ้
ทั่วไปเกีย่วกับประเทศฝ

รังเศส-ไทย 

รำงวัลยอดเยีย่ม  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ

ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 
 10 ภำษำ

ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.รจุลิักษณ์ 
สลีำเขต 

ม.ิย.-56 ทนุกำรศกึษำ สกอ. เพือ่ไป
ศกึษำตอ่ทีป่ระเทศฝร่ังเศส 

ทนุกำรศกึษำ ก.พ. 

9 11 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.วรดำ 
เอลสโตว ์

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันพดูบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวขอ้ที่
ก ำหนดให ้

รำงวัลอันดับ 3  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

10 12 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.วรษิฐำ 
นำครทรรพ 

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันทอ่งบทกวนีพินธ์
ภำษำฝรั่งเศส 

รำงวัลอันดับ 3  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

11 13 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 
 
 
 
 

น.ส.วำสดิำ 
สำวงศท์ะ  

1-ต.ค.-55 กำรประกวดกำรเขยีนจดหมำย
เลำ่เรือ่งเมอืงไทย ประจ ำปี 
2555 หัวขอ้ “สขุเพรำะให.้..
ไดย้ิง่กวำ่รับ” 

รำงวัลรองชนะเลศิ
อันดับที ่1  
ระดับอดุมศกึษำ 

บรษัิทไปรษณียไ์ทย 
จ ำกัด มหำชน  
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ล ำดบั รำงวลั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงำนทีจั่ดกำร
ประกวด 

12 14 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.วมิลณัฐ 
ทองสะอำด 

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันพดูบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวขอ้ที่
ก ำหนดให ้

รำงวัลอันดับ 3  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

13 15 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.อดญิำดำ 
ศรบีญุแสน 

ม.ีค.-56 Mot d’or ชนะเลศิ หน่วยควำมรว่มมอื
ภำษำฝรั่งเศส 

 16 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.อภญิำดำ 
ศรบีญุแสน 

ม.ิย.-56 ทนุกำรศกึษำ ก.พ. เพือ่ไป
เรยีนทีป่ระเทศฝรั่งเศส 

ทนุกำรศกึษำ ก.พ. 

 17 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.อภญิำดำ 
ศรบีญุแสน 

19 ส.ค. 56 Mot d’or ชนะเลศิ Bureau de 
coopéretion pour le 
français 

14 18 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.อำจรยี ์จุ
ลำสัย 

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันวำดภำพตำมค ำ
บอก 

รำงวัลอันดับ 2 สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

 19 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

น.ส.อำจรยี ์จุ
ลำสัย 

2-ก.พ.-56 สำธติท ำนำยเป็นภำษำฝรั่งเศส ชนะเลศิ B.C.F 

15 20 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

นำยคมสัน 
สวุรรณ
ประดษิฐ ์

2-ธ.ค.-55 กำรแขง่ขันพดูบทสนทนำ
ภำษำฝรั่งเศสตำมหัวขอ้ที่
ก ำหนดให ้

รำงวัลอันดับ 3  สมำคมครภูำษำ
ฝรั่งเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระรำชปูถัมภฯ์ 

16 21 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

นำยนวัต 
วรรณแสงทอง 

2-ก.พ.-56 เขยีนตำมค ำบอกภำษำ
ฝรั่งเศส 

รำงวัลอันดับ 3  B.C.F 

17 22 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ธติริัตน ์
อไุรสันธว์ ี

2-27 ก.ค. 
56 

ประกวดกำรแตง่นทิำน
ภำษำเยอรมันประกำศผลเดอืน
มนีำคม 2556 

ไดร้ำงวัลคอืทนุ
ระยะสัน้เพือ่เรยีน
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศเยอรมน ี
ระหวำ่งวันที ่2-27 
กรกฎำคม 2556 

องคก์ำร DAAD 

18 23 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.พัชรพีชิำ 
ธนำเกษม
พพิัฒน์ 

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

รำงวัลรองชนะเลศิ
อันดับ 1 แขง่ขัน
ตอบปัญหำควำมรู ้
ทั่วไปเกีย่วกับ
ประเทศเยอรมนี
และอำเซยีน 

สมำคมครู
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย 

19 24 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.พมิพว์ด ี
สรอ้ยทอง 

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

รำงวัลรองชนะเลศิ
อันดับ 1 แขง่ขัน
ตอบปัญหำควำมรู ้
ทั่วไปเกีย่วกับ
ประเทศเยอรมนี
และอำเซยีน 

สมำคมครู
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย 

20 25 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.อัครวัฒน ์
โฆษิตบณุย
วัชร ์

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

รำงวัลชนะเลศิกำร
ประกวดสนุทรพจน์
ภำษำเยอรมัน 

สมำคมครู
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย 

21 26 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

นสิติชัน้ปีที ่3 
สำขำวชิำ
ภำษำเยอรมัน 

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

รำงวัลชนะเลศิกำร
ประกวดสือ่มัล
ตมิเิดยีในหัวขอ้ 
"Deutsch 
verbindet Asien" 

สมำคมครู
ภำษำเยอรมันใน
ประเทศไทย 

22 27 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

น.ส.ทัตชญำ 
สรุนคิม 

30 ก.ค. 56 ประกวดแปลบทวรรณกรรม
ภำษำสเปน 

รำงวัลชนะเลศิ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัยร่วมกับ
สถำนเอกอัครรำชทตู
สเปน อำรเ์จนตนิำ ชลิ ี
เปร ูเม็กซโิก 
โคลอมเบยี 

23 28 ภำษำ
ตะวันออก/
เกำหล ี

น.ส.นัฐชำ ตรี
สนุ 

13-ธ.ค.-55 โครงกำรประกวดสนุทรพจน์
ภำษำเกำหล ีระดับอดุมศกึษำ
แหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่7 

รำงวัลชมเชย ศนูยเ์กำหลศีกึษำ 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์
มหำวทิยำลัยบูรพำ 
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ล ำดบั รำงวลั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงำนทีจั่ดกำร
ประกวด 

24 29 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.กัญญำ
รัตน ์อำจชน 

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

ชนะเลศิอันดับ1 Henkel  Company 

25 30 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.ถงิถงิ แซซ่ ู 24-พ.ย.-
55 

สนุทรพจนแ์ละควำมสำมำร
ดำ้นวัฒนธรรม 

รำงวัลชมเชย สำบันขงจือ่มหำ
วทิยำลัยบรูพำ 

 31 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.ถงิถงิ แซซ่ ู28-ธ.ค.-55 ประกวดรอ้งเพลงจนี ครัง้ที1่  รำงวัลชมเชย สำบันขงจือ่มหำ
วทิยำลัยบรูพำ 

26 32 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.นภัสนันท ์
ผดงุรัตนโยธ ี

16-ก.พ.-
56 

Loreal Marketing Plan 
Challenge 2012 

ชนะเลศิอันดับ1 บรษัิท  Loreal 

27 33 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.น ำเพชร 
แซโ่ซง้ 

ม.ค.-56 สอบแขง่ขันชงิทนุสำนฑตูจนี
และไดร้ับทนุเรยีนภำษำ 1 ปีที ่
Beijing Language Culture 
University ประเทศจนี 

  สำขำจนีรว่มกับสำน
ฑตูจนี 

28 34 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.นดิำวรรณ 
อัศวทวโีชค 

28-ธ.ค.-55 ประกวดรอ้งเพลงจนี ครัง้ที1่  ชนะเลศิอันดับ1 สำบันขงจือ่มหำ
วทิยำลัยบรูพำ 

29 35 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.แพร
สคุนธ ์ธณัติ
ไตร 

20-ธ.ค.-55 กำรประกวดสนุทรพจน์
ภำษำจนีสรินิธร ประจ ำปี ครัง้ที ่
4 ชงิถว้ยพระรำชทำยสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำม
บรมรำชกมุำร ีในหัวขอ้ 
"สมเด็จพระบรมรำชนินีำถกับ
ธรรมชำตป่ิำรักษ์น ้ำ" 

ไดร้ับรำงวัลรอง
ชนะเลศิอันดับ 1 

สถำบันขงจือ่แหง่
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย รว่มกับ
สำขำวชิำภำษำจนี
คณะอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย  

30 36 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.ภริมณ 
ประพฤติ
ประยรู 

24-พ.ย.-
55 

สนุทรพจนแ์ละควำมสำมำร
ดำ้นวัฒนธรรม 

รำงวัลชมเชย สำบันขงจือ่มหำ
วทิยำลัยบรูพำ 

31 37 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.สริยำ 
จันทนเ์กษร 

24-พ.ย.-
55 

สนุทรพจนแ์ละควำมสำมำร
ดำ้นวัฒนธรรม 

ชนะเลศิ อันดับ 1 สำบันขงจือ่มหำ
วทิยำลัยบรูพำ 

 38 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.สริยำ 
จันทนเ์กษร 

28-ธ.ค.-55 ประกวดรอ้งเพลงจนี ครัง้ที1่  รำงวัลชมเชย สำบันขงจือ่มหำ
วทิยำลัยบรูพำ 

32 39 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

นำยธนพล 
เตยีวัฒนำ
นนท ์

9-19 ธ.ค.
55 

แขง่ขันหมำกลอ้มประเภททมี
ชำย กฬีำแหง่ชำต ิครัง้ที ่41 
เชยีงใหมเ่กมส ์

ทมีชำยเหรยีญ
ทองและบคุคล
ชำยเหรยีญ
ทองแดง 

กฬีำแหง่ชำตคิรัง้ที ่41 

33 40 ภำษำ
ตะวันออก/
จนี 

นำยธนพล 
เตยีวัฒนำ
นนท ์

10-19 ธ.ค.
55 

แขง่ขันหมำกลอ้มประเภททมี
ชำย/บคุคลชำย กฬีำแหง่ชำต ิ
ครัง้ที ่40   เชยีงใหมเ่กมส ์

เหรยีญทองแดง
ทัง้ 2 ประเภท 

กฬีำมหำวทิยำลัยแหง่
ประเทศไทย  ครัง้ที ่
40 

34 41 ภำษำไทย น.ส.คณติำ 
หอมทรัพย ์ 

ม.ิย.-56 ประเภทรำงวัลบทควำม
วชิำกำร (ผลงำนของกลุม่

นสิติ) 

รำงวัลที ่3 
(จ ำนวนเงนิ 

12000 บำท 
พรอ้มเกยีรตบัิตร) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

35 42 ภำษำไทย น.ส.จันทมิำ 
สวำ่งลำภ  

ม.ิย.-56 ประเภทรำงวัลบทควำม
วชิำกำร (ผลงำนของกลุม่
นสิติ) 

รำงวัลที ่3 
(จ ำนวนเงนิ 
12000 บำท 
พรอ้มเกยีรตบัิตร) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

36 43 ภำษำไทย น.ส.ประภสัสร 
เจยีมวงษำ 

4-11 ก.ย. 
56 

ประกวดอำ่นฟังเสยีงใน
โครงกำร "ธนชำตเิริม่...เตมิ
เต็มเอกลักษณ์ไทย" ครัง้ที ่42 
ประจ ำปี 2556 

รองชนะเลศิอันดับ 
2  

ธนำคำรธนชำต ิ

37 44 ภำษำไทย น.ส.พฤฒชิำ 
นำคะผวิ 

ม.ิย.-56 กำรประกวดผลงำนชงิรำงวัล
ในเงนิทนุภมูพิล ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 ประเภท
เรยีงควำม (ผลงำนเดีย่ว) 

รำงวัลชมเชย 
(จ ำนวนเงนิ 3000 
บำท พรอ้มเกยีรติ
บัตร) 
 
 

 
 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 
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ล ำดบั รำงวลั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงำนทีจั่ดกำร
ประกวด 

38 45 ภำษำไทย น.ส.รัชญำ วร
วเิศษ 

4-11 ก.ย. 
56 

ประกวดอำ่นฟังเสยีงใน
โครงกำร "ธนชำตเิริม่...เตมิ
เต็มเอกลักษณ์ไทย" ครัง้ที ่42 
ประจ ำปี 2556 

รองชนะเลศิอันดับ 
1 

ธนำคำรธนชำต ิ

39 46 ภำษำไทย น.ส.สโรชำ 
กติตสิริพัินธุ ์

ประจ ำปี
กำรศกึษำ 

2555 

กำรประกวดบทกลอน 
ภำพถำ่ย เรยีงควำม และบท
เพลง ประจ ำปีกำรศกึษำ --
2555  ในกรอบแนวคดิ “ชวีติ 
คณุภำพ ชวีติพอเพยีง ชวีติ
นสิติจุฬำฯ”  

1.ประเภทบท
กลอน (รำงวัล
ชมเชย) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

 47 ภำษำไทย น.ส.สโรชำ 
กติตสิริพัินธุ ์

ประจ ำปี
กำรศกึษำ 

2555 

กำรประกวดบทกลอน 
ภำพถำ่ย เรยีงควำม และบท
เพลง ประจ ำปีกำรศกึษำ --
2555  ในกรอบแนวคดิ “ชวีติ 
คณุภำพ ชวีติพอเพยีง ชวีติ
นสิติจุฬำฯ”  

2.ประเภท
เรยีงควำม (รำงวัล
ชมเชย) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

 48 ภำษำไทย น.ส.สโรชำ 
กติตสิริพัินธุ ์

ประจ ำปี
กำรศกึษำ 

2555 

กำรประกวดบทกลอน 
ภำพถำ่ย เรยีงควำม และบท
เพลง ประจ ำปีกำรศกึษำ --
2555  ในกรอบแนวคดิ “ชวีติ 
คณุภำพ ชวีติพอเพยีง ชวีติ
นสิติจุฬำฯ”  

3.ประเภทบท
เพลง (รำงวัลรอง
ชนะเลศิอันดับที1่) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

40 49 ภำษำไทย น.ส.สธุญิำ 
พนูเอยีด  

ม.ิย.-56 ประเภทรำงวัลบทควำม
วชิำกำร (ผลงำนของกลุม่
นสิติ) 

รำงวัลที ่1 
(จ ำนวนเงนิ 
20000 บำท 
พรอ้มเกยีรตบัิตร) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

41 50 ภำษำไทย นำยจุฑำค
ภัสติ ์รัตนพันธ ์

ม.ิย.-56 กำรประกวดผลงำนชงิรำงวัล
ในเงนิทนุภมูพิล ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 ประเภท

เรยีงควำม (ผลงำนเดีย่ว) 

รำงวัลชมเชย 
(จ ำนวนเงนิ 3000 
บำท พรอ้มเกยีรติ

บัตร) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

 51 ภำษำไทย นำยจุฑำค
ภัสติ ์รัตนพันธ ์

ม.ิย.-56 ประเภทรำงวัลบทควำม
วชิำกำร (ผลงำนของกลุม่
นสิติ) 

รำงวัลที ่1 
(จ ำนวนเงนิ 
20000 บำท 
พรอ้มเกยีรตบัิตร) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

42 52 ภำษำไทย นำยณัชพล ศริิ
สวัสด ิ

ม.ิย.-56 ประกวดผลงำนชงิรำงวัลใน
เงนิทนุภมูพิล ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 

ไดร้ับรำงวัลที ่3 
ประเภทรำงวัล
เรยีงควำม จ ำนวน
เงนิ 6000 บำท 
พรอ้มเกยีรตบัิตร 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

43 53 ภำษำไทย นำยนพรัฐ 
เสน่ห ์ 

ม.ิย.-56 ประเภทรำงวัลบทควำม
วชิำกำร (ผลงำนของกลุม่
นสิติ) 

รำงวัลที ่3 
(จ ำนวนเงนิ 
12000 บำท 
พรอ้มเกยีรตบัิตร) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

44 54 ภำษำไทย นำยรัตนพล 
ชืน่คำ้ 

25-ม.ีค.-
56 

รำงวัลผลงำนวจัิยดเีดน่ส ำหรับ
นสิติขัน้มหำบัณฑติ จำก
ผลงำนวทิยำนพินธเ์รือ่ง "กำร
สบืทอดกำรพำกษ์ - เจรจำ
หนังใหญแ่ละโขนเรือ่ง
รำมเกยีรติข์องครวูรีะ มี
เหมอืน" 

รำงวัลผลงำนวจัิย
ดเีดน่ส ำหรับนสิติ
ขัน้มหำบัณฑติ 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

45 55 ภำษำไทย นำยวรวฒุ ิ
ภักดบีรุษุ 

ม.ิย.-56 กำรประกวดผลงำนชงิรำงวัล
ในเงนิทนุภมูพิล ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 ประเภท
เรยีงควำม (ผลงำนเดีย่ว) 

รำงวัลที ่1 
(จ ำนวนเงนิ 
10000 บำท 
พรอ้มเกยีรตบัิตร) 

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

46 56 ภำษำอังกฤษ นำยมรกต ปัน้
เอีย่ม 

ม.ิย.-56 ไดร้ับทนุเรยีนดมีนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตรป์ระเทศไทย 
(โครงกำรพัฒนำก ำลังคนดำ้น
มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร)์ 
ปี พ.ศ.2556 สำขำ
ภำษำอังกฤษ(ระดับปรญิญำโท-

เอก ประเทศสหรัฐอเมรกิำ) 
 

ทนุกำรศกึษำ สกอ. 
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ล ำดบั รำงวลั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงำนทีจั่ดกำร
ประกวด 

47 57 ภำษำอังกฤษ นำยวรปรัชญ ์
มะโนวัง 

ม.ิย.-56 ไดร้ับทนุเรยีนดมีนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตรป์ระเทศไทย 
(โครงกำรพัฒนำก ำลังคนดำ้น
มนุษยศำสตรแ์ละ
สังคมศำสตร)์ ปี พ.ศ.2556 
สำขำภำษำอังกฤษ(ระดับ
ปรญิญำโท-เอก ประเทศส
หรำชอำณำจักร) 

ทนุกำรศกึษำ สกอ. 

48 58 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นำยศภุกร 
จูฑะพล  

22 - 27 
ต.ค. 55 

โครงกำรอบรม “นักวจัิย
กำรตลำดรุน่เยำว ์รุน่ท ี  9” 

รำงวัลที ่3 (รอง
ชนะเลศิอันดับ 2) 

ภำควชิำบรหิำรธุรกจิ 
คณะสังคมศำสตร ์
มหำวทิยำลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒรว่มกับ 
สมำคมวจัิยกำรตลำด
แหง่ประเทศไทย 

49 59 ศลิปกำร
ละคร 

น.ส.
ณัฏฐำนันท ์ภู่
สกลุ 

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล  น ำเสนอ
ยอดเยีย่ม         
(best 
production) 

ดรมีบอกซ ์

50 60 ศลิปกำร
ละคร 

น.ส.ปิยกมล 
ชยัตระกลู
พบิลุย ์

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล  น ำเสนอ
ยอดเยีย่ม         
(best 
production) 

ดรมีบอกซ ์

51 61 ศลิปกำร
ละคร 

น.ส.ภัทรยีำ 
พัวพงศกร 

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง  "The Plastic 
Girl in the Fantastic World" 

 รำงวัล บทละคร
ยอดนยิม      
(popular vote) 

ดรมีบอกซ ์

 62 ศลิปกำร

ละคร 

น.ส.ภัทรยีำ 

พัวพงศกร 

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ

วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

 รำงวัล บทละคร

ยอดเยีย่ม         
(best play)                   

ดรมีบอกซ ์

 63 ศลิปกำร
ละคร 

น.ส.ภัทรยีำ 
พัวพงศกร 

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล  น ำเสนอ
ยอดเยีย่ม         
(best 
production) 

ดรมีบอกซ ์

52 64 ศลิปกำร
ละคร 

น.ส.ภัสสรภ์
วศิำ จิว๋พัฒ
นกลุ 

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล  น ำเสนอ
ยอดเยีย่ม         
(best 
production) 

ดรมีบอกซ ์

 65 ศลิปกำร

ละคร 

น.ส.ภัสสรภ์

วศิำ จิว๋พัฒ
นกลุ   

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ

วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล ผูก้ ำกับ

ดเีดน่                
(outstanding 
director) 

ดรมีบอกซ ์

53 66 ศลิปกำร
ละคร 

น.ส.วรัฎฐำ 
ทองอยู ่

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล  น ำเสนอ
ยอดเยีย่ม         
(best 
production) 

ดรมีบอกซ ์

 67 ศลิปกำร
ละคร 

น.ส.วรัฏฐำ 
ทองอยู ่

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล นักแสดง
ดเีดน่              
(outstanding 
actors)          
เป็นนักแสดงตัว
ละคร บำรบ์ี ้ 
 

 
 

ดรมีบอกซ ์
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ล ำดบั รำงวลั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัที่
ประกวด/
แขง่ขนั 

รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงำนทีจั่ดกำร
ประกวด 

54 68 ศลิปกำร
ละคร 

น.ส.อฎัฐพร 
เอยีงโฮม 

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล  น ำเสนอ
ยอดเยีย่ม         
(best 
production) 

ดรมีบอกซ ์

55 69 ศลิปกำร
ละคร 

นำยธำรนิ 
ปรญิญำคณติ 

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล  น ำเสนอ
ยอดเยีย่ม         
(best 
production) 

ดรมีบอกซ ์

56 70 ศลิปกำร
ละคร 

นำยอภชิำต 
บญุเสนอ 

9 ธ.ค. 55 กำรประกวดรำงวัล "สดใสอ
วอรด์" ครัง้ที ่15  ปี พ.ศ.2555    
เสนอละครเรือ่ง                               
"The Plastic Girl in the 
Fantastic World" 

รำงวัล  น ำเสนอ
ยอดเยีย่ม         
(best 
production) 

ดรมีบอกซ ์

57 71 ศนูยก์ำร
แปล 

นำยวรีะ แสง
สทิธิ ์

26-27 ม.ค. 
56 

ชือ่รำยกำรภำษำอังกฤษ: F&N 
Puzzle Thailand 
International Open & 
Kumkom Thailand 
Championship 2013  
ชือ่ภำษำไทย: เอฟแอนดเ์อ็น 
พัซเซลิไทยแลนดโ์อเพน่ ครัง้
ที ่4 และค ำคม ชงิแชมป์
ประเทศไทย ชงิโล่
พระรำชทำนพระบำทสมเด็จ
พระเจำ้อยูหั่ว 
 
ประเภททีเ่ขำ้แขง่ขัน: ครอส
เวริด์เกม รุน่ประชำชนทั่วไป 
(Open) 

ชนะเลศิ สมำคมครอสเวริด์เกม 
เอแม็ท ค ำคม และซุ
โดกแุหง่ประเทศไทย 
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นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั    นิสิต 10 คน ได้รางวลัระดบันานาชาต ิ 10 รายการ 
ล ำดบั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัทีป่ระกวด/

แขง่ขนั 
รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/แขง่ขนั หน่วยงำนทีจั่ดกำร

ประกวด 

1 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.สพุัชชำ 
เจณณะสมบัต ิ

ต.ค. 55-
ม.ีค. 56 

ไดท้นุจำก Hanns-Seidel-
Stiftung ใหไ้ปเก็บขอ้มลู
เพือ่เตรยีมท ำวทิยำนพินธ ์ป.
เอก ทีม่หำวทิยำลัย 
Universität Kassel 

ไดร้ับทนุไปต่ำงประเทศ Hanns-Seidel-
Stiftung 

2 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.พมิพกิำ 
จันทวน 

ม.ีค.-
พ.ค. 56 

ไดท้นุจำก Hanns-Seidel-
Stiftung ใหไ้ปเก็บขอ้มลู
เพือ่เขยีนสำรนพินธเ์กีย่วกับ
ปัญหำกำรแปลเยอรมัน-ไทย 

ไดร้ับทนุไปต่ำงประเทศ Hanns-Seidel-
Stiftung 

3 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษำ 

น.ส.นำรมีำ 
แสงวมิำน 

เม.ย.-56 ไดร้ับทนุจำก SEASREP 
Foundation ไปศกึษำภำษำ 
Bahasa Malaysia ภำค
กำรศกึษำตน้ ปีกำรศกึษำ 

2556 (เมษำยน-ตลุำคม 
2556) ที ่University of 
Malaya ประเทศมำเลเซยี 

ทนุกำรศกึษำ SEASREP 
Foundation 

4 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษำ 

น.ส.วรัญว
รัชญ ์พลูศร ี

พ.ค.-56 ไดร้ับทนุ ARI's Asian 
Graduate Student 
Fellowship Programme 
2013 ภำคกำรศกึษำตน้ มี
กำรศกึษำ 2556 (15 
พฤษภำคม- 31 กรกฎำคม 
2556) ที ่National 
University of Singapore 
ประเทศสงิคโปร ์

ทนุ ARI's Asian 
Graduate Student 
Fellowship Programme 
2013 

National 
University of 
Singapore  

5 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษำ 

น.ส.นำรมีำ 
แสงวมิำน 

ม.ิย.-56 ไดร้ับทนุจำก SEASREP 
Foundation ไปศกึษำภำษำ 
Bahasa Malaysia ภำค

กำรศกึษำตน้ ปีกำรศกึษำ 
2556 (เมษำยน – ตลุำคม 
2556) ที ่University of 
Malaya ประเทศมำเลเซยี 

ไดร้ับทนุจำก SEASREP 
Foundation 

SEASREP 
Foundation 

6 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษำ 

น.ส.รัญวรัชญ ์
พลูศร ี  

ม.ิย.-56 ไดร้ับทนุ ARI’s Asian 
Graduate Student 
Fellowship Programme 
2013 ภำคกำรศกึษำตน้ ปี
กำรศกึษำ 2556 (15 
พฤษภำคม – 31 กรกฎำคม 
2556) ที ่National 
University of Singapore 
ประเทศสงิคโปร ์

ไดร้ับทนุ ARI’s Asian 
Graduate Student 
Fellowship Programme 
2013 

National 
University of 
Singapore 

7 ประวัตศิำสตร ์ นำยเทพ บญุ
ตำนนท ์

(เทวำลัย 
31 พ.ค. 

56) 

Asia Research Institute 
(ARI) 

ทนุ Asian Graduate 
Student Fellowship 
2013 ไปท ำวจัิยที ่NUS 

(16 พ.ค.-31 ก.ค. 56) 

National 
University of 
Singapore  

8 ประวัตศิำสตร ์ นำยบญุพสิฐิ 
ศรหีงส ์

(เทวำลัย 
31 พ.ค. 

56) 

Asia Research Institute 
(ARI) 

ทนุ Asian Graduate 
Student Fellowship 
2013 ไปท ำวจัิยที ่NUS 
(16 พ.ค.-31 ก.ค. 56) 

National 
University of 
Singapore  

9 ประวัตศิำสตร ์ นำยอำวธุ ธรีะ
เอก 

(เทวำลัย 
31 พ.ค. 

56) 

Asia Research Institute 
(ARI) 

ทนุ Asian Graduate 
Student Fellowship 
2013 ไปท ำวจัิยที ่NUS 
(16 พ.ค.-31 ก.ค. 56) 

National 
University of 
Singapore  

10 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

น.ส.สทุัตตำ 
เพชรรังสรรค ์

17-ม.ิย.-
56 

กำรประกวดสนุทรพจน์
ภำษำจนี ระดับอดุมศกึษำ
แหง่ประเทศไทย Chinese 
Bridge 

ไดร้ับรำงวัลชนะเลศิ และ
เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปเขำ้รว่มกำรแขง่ขัน 
Chinese Bridge ระดับ
นำนำชำต ิณ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจนี 

สถำนทตูจนี
ประจ ำปร ะ เทศ
ไทย 
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ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 8 คน ได้รับรางวลัระดบัชาติ 8 รายการ 
ล ำดบั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัทีป่ระกวด/

แขง่ขนั 
รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/แขง่ขนั หน่วยงำนทีจั่ดกำร

ประกวด 

1 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

พรทพิย ์โลห่ว์รีะ 
จันทรร์ัตนปรดีำ 

29 ธ.ค. 55 เครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์
อันมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุ
ไทย ชัน้มหำวชริมงกฎุ 
(ม.ว.ม) 

เครือ่งรำชอสิรยิำภร
ณ์อันมเีกยีรตยิศยิง่
มงกฎุไทย ชัน้
มหำวชริมงกฎุ 
(ม.ว.ม) 

  

2 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

อ.ดร.วัลยำ ววัิฒน์
ศร 

28 เม.ย. 56 รำงวัลสรุนิทรำชำ พ.ศ. 
๒๕๕๖  

นักแปลดเีดน่ สโมสรมติรภำพ
วัฒนธรรมสำกล 

3 ศนูยก์ำรแปล นำยวรีะ แสงสทิธิ ์ 26-27 ม.ค. 
56 

ชือ่รำยกำรภำษำอังกฤษ: 
F&N Puzzle Thailand 
International Open & 
Kumkom Thailand 
Championship 2013  

ชือ่ภำษำไทย: เอฟแอนด์
เอ็น พัซเซลิไทยแลนดโ์อ
เพน่ ครัง้ที ่4 และค ำคม 
ชงิแชมป์ประเทศไทย ชงิ
โลพ่ระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูหั่ว 
 
ประเภททีเ่ขำ้แขง่ขัน: 
ครอสเวริด์เกม รุน่
ประชำชนทั่วไป (Open) 

ชนะเลศิ สมำคมครอสเวริด์
เกม เอแม็ท ค ำคม 
และซโุดกแุหง่
ประเทศไทย 

4 ศษิยเ์กำ่ คณุศรเีฉลมิ สขุ
ประยรู  

26 ม.ค. 56 รำงวัลนรำธปิ ประจ ำปี 
2555  

รำงวัลนรำธปิ 
ประจ ำปี 2555  

สมำคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย  

5 ศษิยเ์กำ่ คณุหญงิกลุทรัพย ์
เกษแมน่กจิ  

9 ม.ค. 56 ศลิปินแหง่ชำต ิสำขำ
วรรณศลิป์(กวนีพินธ)์ 

ประจ ำปี 2555 

ศลิปินแหง่ชำต ิ
สำขำวรรณศลิป์(กวี

นพินธ)์ ประจ ำปี 
2555 

กระทรวงวัฒนธรรม 

6 ศษิยเ์กำ่ นำยวนัิย จำมร
สรุยิำ 

ม.ิย.56 หัวขอ้วทิยำนพินธ ์“หญงิ
รำ้งรักในบทละครโนของ
เสะอะม”ิ รอง
ศำสตรำจำรย ์ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศำล และรอง
ศำสตรำจำรย ์ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร เป็นอำจำรยท์ี่
ปรกึษำ 

ไดร้ับรำงวัล
วทิยำนพินธด์เีดน่
ระดับปรญิญำเอก  

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

7 ศษิยเ์กำ่ รศ.ดร.ณัฐมำ พงศ์

ไพโรจน ์
2 ก.พ. 56 รำงวัลนักววจัิยดเีดน่ 

รำงวัลผลงำนวจัิยและ
รำงวัลวทิยำนพินธร์ะดับดี
เยีย่ม ระดับดเีดน่ และ
ระดับด ีประจ ำปี 2555 

รำงวัลวทิยำนพินธ์
ระดับด ี

สภำวจัิยแหง่ชำต ิ

8 ศษิยเ์กำ่ ศ.กรีต ิบญุเจอื 26 ม.ค. 56 รำงวัลนรำธปิ ประจ ำปี 

2555  

รำงวัลนรำธปิ 

ประจ ำปี 2555  

สมำคมนักเขยีนแหง่

ประเทศไทย  
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ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 3 คน ได้รับรางวลัระดบันานาชาต ิ3 รายการ 
ล ำดบั ภำควชิำ ชือ่-นำมสกลุ วนัทีป่ระกวด/

แขง่ขนั 
รำยกำรประกวด/แขง่ขนั ผลกำรประกวด/

แขง่ขนั 
หน่วยงำนทีจั่ดกำร
ประกวด 

1 บรรณำรักษศำสตร ์ น.ส.เนณุภำ 
สภุเวชย ์

22 พ.ค. 56 The Science Direct & 
Scopus Challenge 2013 

Consolation Prize 
Winners  

Elsevier 

2 ภำษำตะวันออก/
จนี 

นำยนวพล 
ธ ำรงรัตนฤทธิ ์

13 ต.ค. 55 17TH BUSAN 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL, SOUTH 
KOREA  

2012: NEW 
CURRENTS 
AWARD จำก
ภำพยนตรเ์รือ่ง 36 

INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL, 
SOUTH KOREA  

3 ภำษำตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

นำย
อัษฎำยทุธ ชู
ศร ี

8-10 ม.ีค. 
56  

ไดเ้ขำ้รว่มแสดงผลงำน
ประเภท Poster 
Presentation ในหัวขอ้ 
"กำรศกึษำภำษำญีปุ่่ นใน
ประเทศไทยกับค ำบอก
บทบำท"（タイにおける日本

語教育とキャラ語）ในงำน

ประชมุนำนำชำต ิAsia 
Future Conference 
(AFC) ครัง้ที ่1 จัดโดย 
Atsumi International 
Scholarship Foundation 
ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์
แอทเซ็นทรัลพลำซำ 
ลำดพรำ้ว 

ไดร้ับกำรคัดเลอืก
ใหเ้ป็นหนึง่ในสำม
ผลงำนทีไ่ดร้ับ
รำงวัลชนะเลศิ
ประเภท Best 
Poster Award  

Atsumi 
International 
Scholarship 
Foundation 
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 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จ านวน 47 คน 
นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ 

ล ำดับ ชือ่นสิติ ระดับชัน้ สำขำวชิำ ระยะเวลำ ประเภททนุ หน่วยงำนทีใ่หท้นุ 

1 
 
 

นำยกติติ
พัฒน ์ มณี
ใหญ่ 
  

ป.ตร ี
ปี  4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1  ปี 
(ภำคตน้ -ปลำย  

2555) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ  
Ryukoku  University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Ryukoku  University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

2 
 
 

น.ส.อภชิญำ  
บญุรนิทร ์
  
  

ป.ตร ี
ปี  4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1  ปี 
(ภำคตน้ -ปลำย  

2555) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ  
Rikkyo  University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

RUI (Scholarship 
Rikkyo University 
Japan) 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

3 
 
 

น.ส.อรชมัย  
ธรีลักษณ ์
  

  

ป.ตร ี
ปี  4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1  ปี 
(ภำคตน้ -ปลำย  

2555) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ  
Kyoto Notre Dame 
University   

ประเทศญีปุ่่ น 
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

4 
 
 

น.ส.นริบุล  
ใบประเสรฐิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี  4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1  ปี 
(ภำคตน้ -ปลำย  

2555) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ  
Kokushikan  University  
 ประเทศญีปุ่่ น 
  

Kokushikan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

5 
 
 

น.ส.กนกธร  
กลุเพ็ชร ์
  
  

ป.ตร ี
ปี  3 

 

ภำษำอังกฤษ 
  
  

1  ปี 
(ภำคตน้ -ปลำย  

2555) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ   
Fukuoka  Women's   
University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

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

6 
 
 

น.ส.พมิล
พรรณ  เพชร
แปดริว้ 
  

ป.โท 
ปี  3 

 

กำรแปลและ
กำรลำ่ม 
  
  

1  ปี 
(ภำคตน้ -ปลำย  

2555) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ   
Sitama   University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Sitama   University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

7 
 
 

น.ส.กฑัล ี 
กนกคขีรนิทร ์
  
  

ป.โท 
ปี  3 

 

กำรแปลและ
กำรลำ่ม 
  
  

1  ปี 
(ภำคตน้ -ปลำย  

2555) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ   
Rikkyo   University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Rikkyo University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

8 
 
 

น.ส.วนำล ี 
ทองชำต ิ
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภำษำอังกฤษ 
  
  

1 ภำคกำรศกึษำ 
(ภำคปลำย 

2555) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ   
Kyushu    University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Kyushu    University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

9 
 

น.ส.สพุัชชำ  
เจนณะสมบัต ิ
  

ป.โท 
ปี 3 

ภำษำเยอรมัน 
  

6 เดอืน 
(ภำคปลำย  

2555) 

ไปศกึษำวจัิย ณ 
มหำวทิยำลัยคัซเซลิ 
ประเทศเยอรมัน  
  

ทนุ Hanns-Seidel 
Zhanns Seidel Stiftung) 
  

10 
 
 

น.ส.ชญำ
มณฑ ์ สง่ำ
เนตร 

  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภำษำอังกฤษ 
  
  

1  ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Nagosaki    University   
ประเทศญีปุ่่ น 

  

Nagosaki    University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

11 
 
 

น.ส.แพรว
พรรณ  พวง
เกษม 
  

ปรญิญ
ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำอังกฤษ 
  
  

1  ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Osaka   University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Osaka   University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

12 
 
 

น.ส.ชตุภิัค   
ฉำยวโิรจน ์
  
  

ปรญิญ
ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำอังกฤษ 
  
  

1  ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Chiba   University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Chiba   University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

13 
 
 

น.ส.วรศิรำ   
โพธวิรรณ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำอังกฤษ 
  
  

1  ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Daito Bunka  University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Daito Bunka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

14 
 

 

น.ส.อรอมล   
จันทรำภรณ์   

  

ปรญิญ
ตร ี

ปี 4 

ภำษำอังกฤษ 
  

  

1  ปี 
(ภำคปลำย 2555 

- ภำคตน้ 2556) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Toyo Eiwa  University   

ประเทศญีปุ่่ น 
 

Toyo Eiwa   University 
ประเทศญีปุ่่ น 
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ล ำดับ ชือ่นสิติ ระดับชัน้ สำขำวชิำ ระยะเวลำ ประเภททนุ หน่วยงำนทีใ่หท้นุ 

15 
 
 

น.ส.ปวติรำ  
อรุำธรรมกลุ 
  
  

ปรญิญ
โท 
ปี 3 

 

ภำษำอังกฤษ 
  
  

1  ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Okayama  University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Okayama University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

16 
 
 

น.ส.ชนกิำนต ์ 
เลศิศักดิว์มิำน 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ 
Osaka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

17 
 
 

น.ส.กมลชนก  
ทองพลิำ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ 
Tohoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

18 
 
 

น.ส.เพ็ชรรัตน ์ 
สถำวรำนนท ์
  

  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ 
Osaka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

  

Heiwa Nakajima 
Foundation  
ประเทศญีปุ่่ น 

  

19 
 
 

นำยศตนนท ์ 
วัฒนชยั 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ 
Keio  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

ทนุรัฐบำลญีปุ่่ น 
  
  

20 
 
 

น.ส.สติรำ  ยี่
กะแพทย ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Osaka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

ทนุรัฐบำลญีปุ่่ น 
  
  

21 
 
 

น.ส.ชนมฤ์ด ี 
ชอบสมำน
มติร 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Satama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

ทนุรัฐบำลญีปุ่่ น 
  
  

22 
 
 

น.ส.สวุภัทร  
สองเมอืง  
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Tokyo Gakugei   
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

ทนุรัฐบำลญีปุ่่ น 
  
  

23 
 
 

น.ส.นำฎพนิจิ  
จติรใจ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Fukuoka Women's   
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

WJC (World of 
Japanese 
 Contemporary Culture) 
  

24 
 
 

น.ส.สพุชิญำ  
อ ่ำคดิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำจนี 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Beijing Language and 
Culture  University 
สำธำรณรัฐประชำชนจนี 
  

ทนุรัฐบำลจนี 
  
  

25 
 
 

น.ส.สริรัิตน ์ 
แกว้หตีนุย้ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำจนี 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
Beijing Language and 
Culture  University 
สำธำรณรัฐประชำชนจนี 
  

ทนุรัฐบำลจนี 
  
  

26 
 
 

น.ส.จันทรัตน ์ 
สงิหโ์ตงำม 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำจนี 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
National Taiwan  
University 
ประเทศไตห้วัน 
  

ทนุรัฐบำลไตห้วัน 
  
  

27 
 
 

น.ส.ภำพติร  
วังศรมีงคล 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำจนี 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
National Taiwan  
University 
ประเทศไตห้วัน 
  

ทนุรัฐบำลไตห้วัน 
  
  

28 
 
 

น.ส.รุง่ทพิย ์ 
แซก่อ้ง 
  

  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำจนี 
  
  

1 ปี 
(ภำคปลำย 2555 
- ภำคตน้ 2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษำ ณ 
National Taiwan  
University 

ประเทศไตห้วัน 
  

ทนุรัฐบำลไตห้วัน 
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29 
 
 

น.ส.ศรกีัลยำ  
ออ่นชอ้ยสกลุ 
  
  

ป.โท 
ปี 3 

 

กำรแปลและ
กำรลำ่ม 
  
  

1  ภำคกำรศกึษำ 
( ภำคตน้  2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ   
Nagoya  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Nagoya  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

30 
 
 

น.ส.รพพีร  
นันทำภริมย ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

31 
 
 

น.ส.ภำพ
พมิพ ์ เจยีร
พพิัฒนกลุ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

32 
 
 

น.ส.อรณุรัตน ์ 
รุง่เรอืง 
  

  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

  

Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

33 
 
 

น.ส.น ้ำทพิย ์ 
พันธล์ ำเจยีก 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

34 
 
 

น.ส.ศริะรัชต ์ 
วรกจิวบิลูย ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

35 
 
 

น.ส.เจดิ
บญุญำ  ใจ
บญุ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ     
Kyoto   University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

36 
 
 

น.ส.ลักษณ์
นร ี บญุสริิ
โรจน ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำอังกฤษ 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุ Asian Universities 
Network Scholarship 
Program    ไปศกึษำ 
ณ  Seoul National 
University     ประเทศ
เกำหลใีต ้
  

 Seoul National 
University 
ประเทศเกำหลใีต ้
  

37 
 
 

น.ส.อำภำพร  
วมิลสำระวงศ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Gakushuin  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Gakushuin  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

38 
 
 

น.ส.อจัฉรยิำ  
ดำวเรอืง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Kokushikan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Kokushikan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

39 
 
 

นำยคณุำนนต ์ 
ตัญญะเสถยีร
วงศ ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

40 
 
 

น.ส.ณัฐชำ  
ยกุตะทัต 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

41 
 
 

น.ส.รตยิำ  
ค ำศร ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ   
Soka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Soka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

42 
 
 

น.ส.มธุรนิ  
ลิม้หัสนัยกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ   
Kokushikan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Kokushikan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

43 
 
 

น.ส.อรจริำ  
สนิไชย 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ   
Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
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44 
 
 

น.ส.พชิญำ  
พชิญำวรกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ   
Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

  Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

45 
 
 

น.ส.พรทพิย ์ 
อมิำอกิำร ิ
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภำษำญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ   
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

46 
 
 

น.ส.พัชรำ
พรรณ  ศลิปิ
กลุ 
  

ป.โท 
ปี 3 

 

กำรแปลและ
กำรลำ่ม 
  
  

1  ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษำ ณ   
Soka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Soka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

47 
 
 

น.ส.กำนต์
ธดิำ  เกดิผล 
  

  

ป.เอก 
ปี 5 

 

ภำษำศำสตร ์
  
  

1 ปี 
( ภำคตน้ - ปลำย 

2556) 

 

ทนุ คปก.(RGJ)     
ไปศกึษำวจัิย  ณ  
University  of  Zurich   

ประเทศสวสิเซอรแ์ลน ์
  

University  of  Zurich 
Switzerland 
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต    
 ในปีการศึกษา  2556  นิสิตท่ีเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม  มีจ านวน  3 คน  เป็นนิสิตรุ่นท่ี 9   
และนิสิตรุ่นท่ี  6   จ านวน  5  คน  ไดส้ าเร็จการศึกษาในภาคปลาย   ปีการศึกษา 2555   รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. นางสาวอมรฉัฐ    เสริมชีพ             ภาคภาษาองักฤษ                   คะแนนเฉล่ีย   3.87  
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท     สาขา  Museum  Anthropology  Musem Studies  ณ  มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

2. นางสาวพชิญา    ไหวพริบ              ภาควชิาภาษาองักฤษ             คะแนนเฉล่ีย   3.89  
ปัจจุบัน :   ประกอบอาชีพอิสระ :  Tutor  

3. นางสาวชญาดา     กรีตกิานนท์       ภาควชิาภาษาองักฤษ            คะแนนเฉล่ีย   3.82  
ปัจจุบัน :  อยูร่ะหวา่งรองาน 

4. นางสาวกญัญารัตน์    อาจชน          สาขาวิชาภาษาจีน                คะแนนเฉล่ีย   4.00 
ปัจจุบัน :   ประกอบอาชีพอิสระ :  Tutor  

5. นางสาวอดญิาดา   ศรีบุญแสน         สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส        คะแนนเฉล่ีย   3.86 
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  สาขารัฐศาสตร์(การต่างประเทศและการทูต)   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 6 - รุ่นท่ี 9   มีจ านวนทั้งหมด   20  คน 
 
 



86 

 

 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2556  
(ภาคปลาย 2555-ภาคตน้ 2556) ดงัน้ี 
ระดบัปริญญาโท 38 คน      จ  านวน  42 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก   9 คน      จ  านวน    9 รายการ 
 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดบัปริญญาโท 36 คน จ านวน  39 รายการ 

ล ำดบั สำขำวชิำ 
ชือ่-สกลุ /  
เลขประจ ำตวั 

ชือ่บทควำม 
กำร

เผยแพร ่

วนั/เดอืน/ปี 
ทีเ่ผยแพร ่

ชือ่วำรสำร / ชือ่เร ือ่ง
ประชุม 

1 ไทยศกึษำ น.ส.คนุท ี เซง็  
( 548 03540 22 ) 

ETHNIC KHMER-THAI'S 
MOTIVATION TO STUDY 
STANDARD KHMER 
LANGUAGE IN SURIN 
PROVINCE 

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

2 ไทยศกึษำ นำยสำรดิ คะนทิ  
( 548 03528 22 ) 

The persistence and role of 
indigenous beliefs and rituals 
in Northeastern Thailand: A 
case study at Mooban  Wat 
Luang Amphoe Phon 
Phisaichangwat Nong Khai 

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

3 ไทยศกึษำ นำงเฉียน เริน่ 
( 548 03534 22 ) 

The Different Interpretations 
on The image of "Phloi" from 
"Si Phaen Din" (Four Reigns) 
From Thai and Chinese 
Perspectives 

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

4 ภำษำไทย นำยชำญวทิย ์
เยำวฤทธำ 
( 528 01249 22 ) 

วจันกรรมกำรทวงถำมกบัปัจจัย
เรือ่ง "บณุคณุ" ในสงัคมไทย 

ชำต ิ ธ.ค.55 วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบบัปีที ่29  

5 ภำษำไทย นำงปำลดิำ ผล
ประดบัเพ็ชร ์
( 528 01685 22 ) 

"แคมฟร็อก": พืน้ทีส่ ือ่สำรเรือ่ง
เพศของชำยและหญงิ 

ชำต ิ ธ.ค.55 วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบบัปีที ่29  

6 ภำษำไทย น.ส.อมุำวลัย ์ชชีำ้ง 
( 528 02611 22 ) 

ควำมเป็นชำย-หญงิในหนังสอืวนั
เด็กแหง่ชำต:ิ กำรศกึษำ
ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งภำษำกบั
อดุมกำรณ ์

ชำต ิ ธ.ค.55 วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบบัปีที ่29  

7 ภำษำไทย นำยกฤตพล วงัภสูติ 
( 528 01050 22 ) 

ป้ำยชือ่ธรุกจิกำรคำ้ในยำ่นสยำมส
แควร:์ กำรศกึษำตำมแนวภมูทิศัน์
เชงิภำษำศำสตร ์

ชำต ิ ธ.ค.55 วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบบัปีที ่29 

8 ภำษำไทย น.ส.คณติำ หอม
ทรัพย ์
( 5380106722 ) 

ภำพควำมเป็นพระโพธสิตัวข์องพระ
เวสสนัดรและสมเด็จพระบรมไตร
โลกนำถในมหำชำตคิ ำหลวงกฑัณ์
ที ่8-13 

ชำต ิ 29 ส.ค.56 กำรประชมุระดบัชำตเิพือ่
น ำเสนอผลงำนวจัิยระดบั
บณัฑติศกึษำ ครัง้ที ่5 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

9 ภำษำไทย น.ส.สธุญิำ พนูเอยีด 
( 538 01789 22 ) 

ภำพพระโพธสิตัวข์องพระ
เวสสนัดรและสมเด็จพระบรมไตร
โลกนำถใน มหำชำตคิ ำหลวง 
กณัฑท์ี ่๑-๗ 

ชำต ิ 29 ส.ค. 56 กำรประชมุวชิำกำรระดบัชำติ
เพือ่น ำเสนอผลงำนวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษำ ครัง้ที ่5 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

10 ภำษำไทย น.ส.หตัถกำญจน ์
อำรศีลิป์ 
( 538 01830 22 ) 

สจันยิมมหศัจรรยใ์นเรือ่งสัน้"มรณ
สกัข"ี: รัฐ ศำสนำ ศรัธำ มำยำคต ิ

ชำต ิ ธ.ค.55 วำรสำรภำษำและวรรณคดี
ไทย ฉบบัที ่29  

   สจันยิมมหศัจรรยใ์นเรือ่งสัน้ "เงำ
แหง่ฝน": ใต ้"เงำ" แหง่ลทัธิ
อำณำนมิคม 

ชำต ิ 2556 วำรสำรมนุษยศำสตร ์ปีที ่20 
ฉบบัพเิศษ 2556 

11 ประวตัศิำสตร ์ น.ส.ปัญจวลัย ์ ชำวดง             
( 528 01679 22 ) 

ประวตัศิำสตรน์พินธอ์ยธุยำกอ่น
ทศวรรษ 2520 

ชำต ิ ก.ค.-ต.ค. 55 รไุบยำต วำรสำรวชิำกำรดำ้น
เอเชยีศกึษำ ปีที ่3 ฉบบัที ่5 
กรกฎำคม-ธนัวำคม 2555 
 

12 ประวตัศิำสตร ์ นำยเทพ บญุตำนนท ์
( 5480143022 ) 

King Vajiravudh and Making 
his Military Image 

นำนำชำต ิ 25ก.ค.56 The 8th Asian Graduated 
Forum on Souteast Asia 
Studies Asia Research 
Institute National 
University of Singapore  

13 ประวตัศิำสตร ์ นำยบญุพสิฐิ ศรหีงส ์
( 538 01439 22 ) 

Elites and the Construction of 
Knowledge in Early Modern 
Siam 

นำนำชำต ิ 25ก.ค.56 The 8th Asian Graduated 
Forum on Souteast Asia 
Studies Asia Research 
Institute National 
University of Singapore  
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ล ำดบั สำขำวชิำ 
ชือ่-สกลุ /  
เลขประจ ำตวั 

ชือ่บทควำม 
กำร

เผยแพร ่

วนั/เดอืน/ปี 
ทีเ่ผยแพร ่

ชือ่วำรสำร / ชือ่เร ือ่ง
ประชุม 

14 บรรณำรักษ 
ศำสตรแ์ละ
สำรนเิทศ
ศำสตร ์

น.ส.วรรณยำ  เฉลย
ปรำชญ ์         
( 5280203822 ) 

ควำมตอ้งกำรกจิกรรมพฒันำ
บคุลำกรดำ้นเทคโนโลย ี
สำรนเิทศและกำรสือ่สำรของ
บรรณำรักษ์หอ้งสมดุมหำวทิยำลยั 

ชำต ิ ม.ค. 56 วำรสำรบรรณำรกัษศำสตร ์
ฉบบัที ่1 ปีที ่33 

15 บรรณำรักษ 
ศำสตรแ์ละ
สำรนเิทศ
ศำสตร ์

นำงกลัยำ ตนัจะโร 
( 528 02663 22 ) 

กำรใชส้ือ่สงัคมเพือ่กำร
ประชำสมัพนัธห์อ้งสมดุ
มหำวทิยำลยั 

ชำต ิ ม.ค.56 วำรสำรบรรณำรกัษศำสตร ์
ฉบบัที ่1 ปีที ่33 

16 บรรณำรักษ 
ศำสตรแ์ละ
สำรนเิทศ
ศำสตร ์

น.ส.ระวภิร พมิพขนัธ ์
( 528 01948 22 ) 

กำรจัดบรกิำรอำ้งองิเสมอืนใน
หอ้งสมดุมหำวทิยำลยั 

ชำต ิ ม.ค.56 วำรสำรบรรณำรกัษศำสตร ์
ฉบบัที ่1 ปีที ่33 

17 บรรณำรักษ 
ศำสตรแ์ละ
สำรนเิทศ
ศำสตร ์

น.ส.อำภำภรณ์ 
อจัฉรยิสชุำ 
( 528 02670 22 ) 

กำรประเมนิโครงกำรกำรจัดกำร
ควำมรูใ้นหอ้งสมดุ
มหำวทิยำลยัมหดิล 

ชำต ิ ม.ค.56 วำรสำรบรรณำรกัษศำสตร ์
ฉบบัที ่1 ปีที ่33 

18 บรรณำรักษ 
ศำสตรแ์ละ
สำรนเิทศ
ศำสตร ์

นำยพน้พนัธ ์ 
ปิลกศริ ิ
( 528 01742 22 ) 

ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำร
หอ้งสมดุมหำวทิยำลยัตอ่
สมรรถนะเฉพำะต ำแน่งของ
บรรณำรักษ์ 

ชำต ิ ม.ค.56 วำรสำรบรรณำรกัษศำสตร ์
ฉบบัที ่1 ปีที ่33 

19 บรรณำรักษ 
ศำสตรแ์ละ
สำรนเิทศ
ศำสตร ์

นำงกนกวรณ จันทร 
( 528 01014 22 ) 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งในหอ้งสมดุ
มหำวทิยำลยั 

ชำต ิ ม.ค.56 วำรสำรบรรณำรกัษศำสตร ์
ฉบบัที ่1 ปีที ่33 

20 บรรณำรักษ 
ศำสตรแ์ละ
สำรนเิทศ
ศำสตร ์

น.ส.อนุรกัษ์ อยูจั่ง 
( 5380187522 ) 

กำรจัดกำรคลงัสถำบนัในหอ้งสมดุ
มหำวทิยำลยั 

ชำต ิ ม.ค.56 วำรสำรบรรณำรกัษศำสตร ์
ฉบบัที ่1 ปีที ่33 

21 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส.กติยิำ  วทิยำ
ประพฒัน ์      
( 528 01089 22 ) 

ภำษำ วฒันธรรม และกำรเดนิทำง
ของหญงิไทยเชือ้สำยจนีในยคุ
โลกำภวิฒันใ์นเลดีเ้ยำวรำช และ
กิง่ไผ-่ใบรัก 

ชำต ิ 7 ธ.ค.55 กำรประชมุวชิำกำรแหง่ชำต ิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
วทิยำเขตก ำแพงแสน ครัง้ที ่9 

22 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส.ไทวกิำ องิสนัทยี 
( 528 01444 22 ) 

เพศอปุโลกน:์ บรโิภคนยิมกบัวกิฤต
ควำมเป็นชำยในนวนยิำยเรือ่ง ไฟท์
คลบั และ อเมรกินัไซโค 

ชำต ิ 29 พ.ย. 55 ดนิ น ้ำ ลม ไฟ: อปุสงค ์
อปุทำน อปุลกัษณ์ อปุโลกน ์
ครัง้ที ่6  

23 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส.อจนิไตย เฮงรวม
ญำต ิ
( 528 02468 22 ) 

ผูห้ญงิกบัควำมอว้น: กำรน ำเสนอ
ภำพตวัละครหญงิอว้นใน How To 
Cook a Tart  

ชำต ิ 7 ธ.ค.55 กำรประชมุวชิำกำรแหง่ชำต ิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
วทิยำเขตก ำแพงแสน ครัง้ที ่9 

24 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส.ชตุมิำ เกตพุงษ์ชยั 
( 528 02634 22 ) 

เรือ่งเลำ่ชำตพินัธแ์ละ
อำชญำกรรมในพืน้ที ่"บำ้น"ใน 
Happy Birthday, Tuerke: 
einkayankaya-roman 

ชำต ิ 7 ธ.ค.55 กำรประชมุวชิำกำรแหง่ชำต ิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
วทิยำเขตก ำแพงแสน ครัง้ที ่
10 

25 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นำยภำนุมำศ อสิรยิศ
ไกร 
( 5380204522 ) 

"เกมส/์กบฏ (สงครำม: กำรชว่ง
ชงิอ ำนำจในวรรณกรรมเยำวชน
ไตรภำคแนวดสิโทเปียรว่มสมยั 
เรือ่งฮงัเกอรเ์กมส ์คอลลนิส ์
(Suzanne Collins)" 

ชำต ิ 11ม.ิย.56 โครงกำรประชมุวชิำกำร
มหำบณัฑติระดบัชำต ิดำ้น
วรรณคดศีกึษำ 2556 
"Exploring the Literary 
World: Bodies, Borders, 
and Beyond" จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

26 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส. เชษฐกฎิำ ชำติ
วทิยำ  
( 5380198422 ) 

"กำมำรมณ์ ควำมรักและควำมตำย
ในสงัคมทนุนยิมหลงัสมยัใหม่
ในนวนยิำยเรือ่งคำฟกำ ออน เดอะ 
ซอร ์ของฮำรกุ ิมรุำคำม ิ

ชำต ิ 6-7 ธ.ค. 55 กำรสมัมนำวชิำกำรและ
ประชมุวชิำกำรแหง่ชำต ิครัง้
ที ่9 งำนเกษตรก ำแพงแสน 
คณะศลิปศำสตรแ์ละ
วทิยำศำสตร ์ 

27 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นำย อรรถพล ปะมะโข 
( 5380206822 ) 

คอมพวิเตอรใ์นโลกทีล่ม่สลำย: 
เรือ่งเลำ่วนัสิน้โลกในภำวะวกิฤติ
ยคุสงครำมเย็น 

ชำต ิ 29 พ.ย-55 โครงกำรจัดประชมุวชิำกำร
ระดบัชำต ิเวทวีจัิยมนุษย์
ศำสตรไ์ทย ครัง้ที ่6 "ดนิน ้ำ
ลมไฟ: อปุสงค ์อปุทำน อปุ
ลกัษณ์ อปุโลกน"์ 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  

28 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นำยอำทติย ์กฤษณำ
นุวตัร ์
( 538 0207422 ) 

จำกโบมองตส์ูฟ่ลนิน:์ เทพนยิำย 
"โฉมงำมกบัเจำ้ชำยอสรู" ใน
วรรณกรรมเยำวชนแนวแฟนตำซี

เรือ่ง บสีลยี ์

ชำต ิ 7 ธ.ค. 55 กำรประชมุวชิำกำรแหง่ชำติ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
วทิยำเขตก ำแพงแสน ครัง้ที ่
9 คณะศลิปศำสตรแ์ละ
วทิยำศำสตร ์ 

29 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นำยภมู ิพลจันทร ์
( 538 01577 22 ) 

กำรน ำเสนอตวัละครเอกทีเ่ป็นเด็ก
กบักลุม่อำกำรผูห้ญงิทีถ่กูท ำรำ้ย
ตอ่เนือ่งในนวนยิำยเรือ่ง ไนนท์นี 
มนิติส ์โดยโจด ิปีโคลต ์

ชำต ิ 7 ธ.ค. 55 โครงกำรจัดประชมุวชิำกำร
แหง่ชำต ิมหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตร ์วทิยำเขต
ก ำแพงแสน ครัง้ที ่9 
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ล ำดบั สำขำวชิำ 
ชือ่-สกลุ /  
เลขประจ ำตวั 

ชือ่บทควำม 
กำร

เผยแพร ่

วนั/เดอืน/ปี 
ทีเ่ผยแพร ่

ชือ่วำรสำร / ชือ่เร ือ่ง
ประชุม 

30 ภำษำบำลี
และสนัสกฤต 

น.ส.อรณุวรรณ คงมี
ผล 
( 538 01898 22 ) 

อญัมณีวทิยำในวรรณคดสีนัสกฤต
และวรรณคดไีทย 

ชำต ิ 31ส.ค.56 วำรสำรมนุษยศำสตร ์ปีที ่20 
ฉบบัพเิศษ 2556 

31 ภำษำจนี น.ส.กณกินันต ์ โยธำ
นะ 
( 528 02708 22 ) 

กำรศกึษำเปรยีบเทยีบส ำนวนจนีที่
มคี ำวำ่ "chi" กบัส ำนวนไทยทีม่ี
ค ำวำ่ "กนิ" 

ชำต ิ เม.ย.56 วำรสำรจนีศกึษำ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
ฉบบัที6่  ปี2556 

32 ภำษำญีปุ่่ น นำยธมกร  ศรกีจิกลุ                  
( 538 01881 22 ) 

ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสำมภีรรยำใน
วรรณกรรมเรือ่งโคจมิบทุซ์โุนะฟฟู ุ

ชำต ิ 11 ต.ค.55 กำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต ิ
เครอืขำ่ยญีปุ่่ นศกึษำใน
ประเทศไทย ครัง้ที ่6 คณะ
มนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
เอกสำรหลงักำรประชมุ
วชิำกำรระดบัชำต ิเครอืขำ่ย
ญีปุ่่ นศกึษำในประเทศไทย 
ครัง้ที ่6   

    Husband-Wife Relationship in 
Shiga Naoya's Works-
Structure and Background of 
Several Guilty Conscience in 
Han no Hanzai 

นำนำชำต ิ 10 ต.ค.55 Japanese Studies Journal 
No.6, October, 2012 

33 ภำษำญีปุ่่ น นำยปฏยิทุธ ์ ธนัวำ
นนท ์
( 538 01445 22 ) 

ทศันคตขิองผูป้ระพนัธต์อ่ตวัละคร
หญงิในบทละครโน 

ชำต ิ 11 ต.ค.55 กำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต ิ
เครอืขำ่ยญีปุ่่ นศกึษำใน
ประเทศไทย ครัง้ที ่6 คณะ
มนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
เอกสำรหลงักำรประชมุ
วชิำกำรระดบัชำต ิเครอืขำ่ย
ญีปุ่่ นศกึษำในประเทศไทย 
ครัง้ที ่6   

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

นำนำชำต ิ ต.ค.55 Japanese Studies Journal 
No.6, October, 2012 

34 ภำษำญีปุ่่ น น.ส.ปญุญดำ  ดำศร ี
( 538 01480 22 ) 

ตวัละครผูส้งูอำยใุนนวนยิำยเรือ่ง 
ฮโิชะยะกะนะ เค็ฌโฌ ของโอะงะ
วะ โยโกะ 

ชำต ิ ก.ย.-56 เอกสำรหลงักำรประชมุ
วชิำกำรระดบัชำตญิีปุ่่ นศกึษำ
ในประเทศไทยครัง้ที ่6 

35 ภำษำญีปุ่่ น น.ส.วมิลวรรณ  
สนุทรญำณกจิ  
( 538 01692 22 ) 

กำรจบเรือ่งของเรือ่งเลำ่ใน
วรรณกรรมชดุทซ์ทุซ์มุชินูะงน
โมะโนะงะตะร:ิ เรือ่งฮะนะซะ
กรุะโอะรชุโูจ 

ชำต ิ ก.ย. 2556 เอกสำรหลงักำรประชมุ
วชิำกำรระดบัชำต ิญีปุ่่ น
ศกึษำในประเทศไทยครัง้ที ่6 

   The Diversity of the Ending in 
Tsuzumi Chunagon 
Monogatari 

นำนำชำต ิ ต.ค.2555 Japanese Studies Journal  
No.6 

36 ภำษำและ
วรรณคดี
ฝรั่งเศส 

นำยจริวฒุ ิ กจิกำรณุ 
( 538 01101 22 ) 

อตัลกัษณแ์ละควำมเป็นละครใน
บทละครเรือ่ง เลส ์แนกรส ์ของฌ
อง เฌอเนต ์

ชำต ิ 26 ม.ค.56 กำรประชมุเสนอผลงำน
วชิำกำรระดบับณัฑติศกึษำ 
"ภำษำและวรรณคดฝีรั่งเศส" 
(จฬุำ-ธรรมศำสตร)์  

37 ภำษำและ
วรรณคดี
ฝรั่งเศส 

น.ส. พริยิำ  
ขจรศกัดิบ์ ำเพ็ญ 
( 5480157822 ) 

ทวลิกัษณ์ของตวัละครในนวนยิำย
เรือ่ง ฌลิส ์เอต ์ฌำนน ์ของมแิชล 
ตรูน์เิยร ์

ชำต ิ 11ม.ิย.56 งำนประชมุวชิำกำร
มหำบณัฑติระดบัชำต ิ
"Exploring the Literary 
World: Bodies, Borders, 
and Beyond"  2556 อำคำร
บรมรำชกมุำร ีจฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

38 เยอรมนั 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 

ชำต ิ ก.พ.56 วำรสำรสมำคมครู
ภำษำเยอรมนัในประเทศ
ไทย TDLV-FORUM ฉบบัที ่ 
15 ปี 2011-2012 
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ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดบัปริญญาเอก 9 คน จ านวน 9 รายการ 
ล ำดบั สำขำวชิำ 

ชือ่-สกลุ / 
เลขประจ ำตวั 

ชือ่บทควำม 
กำร

เผยแพร ่
วนั/เดอืน/ปี 
ทีเ่ผยแพร ่

ชือ่วำรสำร / ชือ่เร ือ่ง
ประชมุ 

1 ภำษำศำสตร ์ น.ส.ญำณนิท ์ สวนะ
คณุำนนท ์ 
( 508 05068 22 ) 

Segment Timing in certain 
Austroaciatic Languages: 
Implications for Typological 
Classification 

นำนำชำต ิ 29 ส.ค.56 Mon-khmer Studies 
Vol.42 ปี 2013  

2 ภำษำศำสตร ์ นำงนรนิธร  สมบตันัินท ์ 
แบร ์ 
( 508 05080 22 ) 

A comparison between the  
vowel systems and the 
acoustic characteristics of 
vowels in Thai Mon and 
Burmese Mon: a tendency 
towards different language 
types1 

นำนำชำต ิ 29 ส.ค.56 Mon-khmer Studies 
Journal Volume 42 ปี 
2013  

3 ไทยศกึษำ นำยศลิำ แซเ่ตยีว  
( 528 03183 22 ) 

Rrflectuons of a Modernizing 
Thai Society in The Twenty-
First Century  Thai Horror 
Films  

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

4 ภำษำไทย นำงรัชนกีร รัชตกรตระ
กลู  
( 528 05133 22 ) 

To Drink, To Eat, To Be 
Hungry and To be Thirsty In 
Jatakatthakatha: Meaning in 
Buddhism  

นำนำชำต ิ 2555 วำรสำร Rian Thai: 
Internatioal Journal of 
Thai Studies Vol. 5/2012 

5 วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส.สริริัตน ์ผลหูมู ่ 
( 528 05265 22 ) 

"อเมรกินัสำ่หร"ี: ผูห้ญงิและ
มำยำคตเิรือ่งกำรแตง่งำนใน
บรบิทพลดัถิน่ในสหรัฐอเมรกิำ
ในนวนยิำยเรือ่ง Everything 
Happens for a Reason ของก
วติำทสัวำน ีและ A Good 
Indian Wife ของแอน เชอเรยีน 

ชำต ิ ก.ย. 56 วำรสำรวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ปีที2่ ฉบบัที ่2 

6 วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส.พชัลนิจ ์จนีนุ่น  
( 518 05098 22 ) 

วรรณกรรมค ำสอนภำคใต ้
"ฉบบัพมิพเืล็ก": สบืทอดกำร
สรำ้งสรรคเ์นือ้หำค ำสอน 

ชำต ิ ม.ค.-ม.ิย.56 วำรสำรมหำวทิยำลยั
ศลิปำกร ฉบบัภำษำไทย 
สำขำสงัคมศำสตร ์
มนุษยศำสตร ์และศลิปะ ปี
ที ่33 ฉบบัที ่1 

7 วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นำงน ้ำทพิย ์ เมธ
เศรษฐ  
( 528 05259 22 ) 

กำรประกอบสรำ้งอตัลกัษณ์
ญีปุ่่ นกบัภำพแทนควำมสมัพนัธ ์
ญีปุ่่ น-ไทยในเรือ่งเลำ่ยะมะดะ 
นะงะมะซะ สมยัโทะกงุะวะ 

ชำต ิ ก.ย. 56 วำรสำรวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ปีที2่ ฉบบัที ่
2/2556 

8 ภำษำศำสตร ์ น.ส.ญำณนิท ์ สวนะ
คณุำนนท ์ 
( 508 05068 22 ) 

Segment Timing in certain 
Austroaciatic Languages: 
Implications for Typological 
Classification 

นำนำชำต ิ 29 ส.ค.56 Mon-khmer Studies 
Vol.42 ปี 2013  

9 ภำษำศำสตร ์ นำงนรนิธร  สมบตันัินท ์ 
แบร ์ 
( 508 05080 22 ) 

A comparison between the  
vowel systems and the 
acoustic characteristics of 
vowels in Thai Mon and 
Burmese Mon: a tendency 
towards different language 
types 

นำนำชำต ิ 26 ส.ค.56 Mon-khmer Studies 
Journal Volume 42 ปี 
2013  
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ดำ้นกจิกรรม 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม 17 คร้ัง 

ระดบัชาติ 9 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  9 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา  56 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 337 กิจกรรม 

 
การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 9 คร้ัง  

ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่กำรประชมุ/บรรยำย/อบรม/
สัมมนำ 

วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

1 นสิติ (ฝ่ำยวจัิย 
รว่มกับฝ่ำย
กจิกำรนสิติ และ
ฝ่ำยวชิำกำร) 

กำรประชมุวชิำกำรดำ้นมนุษยศำสตร ์
ระดับปรญิญำตร ีคณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ครัง้ที ่1 
ARTS Undergraduate Humanities 
Symposium 

9 ก.พ. 56 อำคำรมหำจักรสีรินิ
ธร 

อำจำรย ์อักษร 33 
อำจำรย ์นอกคณะ 12 
นสิติ Staff 24 
นสิติเสนอผลงำน 24 
นสิติเขำ้รว่ม ปี 1-232 
ปี 2-8 ปี 3-8 ปี 4-12 
ป.โท 7 ป.เอก 1 
บคุคลภำยนอก 79 

440 

2 บรรณำรักษศำสตร ์ เสวนำทักษะบรรณำธกิำร ศ. 21 ธ.ค. 55 ณ หอ้ง 303-
304 อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติอักษร 6 
นสิติตำ่งคณะ 6 
บคุคลภำยนอก 114 

126 

3 ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

กำรประชมุเสนอผลงำนวชิำกำร 
"ภำษำและวรรณคดฝีรั่งเศส" ครัง้ที ่
10 

พฤ. 18 ต.ค. 55 เวลำ 8.30-
15.30 น./วันศกุรท์ี ่19 ต.ค. 
2555 เวลำ 10.00-15.30 น. 
หอ้ง 111 อำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์  

นสิติป.ตร ี10  
นสิติป.โท10 
นสิติป.เอก1 
อำจำรย ์20  
บคุคลภำยนอก10 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 5 

56 

4 ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

กำรประชมุเสนอผลงำนวชิำกำร 
"ภำษำและวรรณคดฝีรั่งเศส"  

วันที ่16 ก.พ. 56 เวลำ 13-17 
น. หอ้ง 707 BRK 

นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์15  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 1 

51 

5 ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรประชมุเสนอผลงำนวชิำกำร
ระดับปรญิญำตร ี"ภำษำและวรรณคดี
ฝรั่งเศส" ครัง้ที ่2 

ส. 24 ส.ค. 56 เวลำ 8.30-
16.00 น. หอ้ง 707 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี40  
นสิติป.โท 2 
อำจำรย ์15  
บคุคลภำยนอก1 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

60 

6 ภำษำไทย และ 
ศนูยค์ตชินวทิยำ 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิเรือ่ง 
"คตชินสรำ้งสรรค:์ พลวัตและกำรน ำ

คตชินไปใชใ้นสังคมไทยร่วมสมัย" 

1–2 พ.ย. 55 ณ อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร หอ้ง 304 

150 คน 150 

7 ภำษำอังกฤษ ประชมุวชิำกำร CUKUTU 2013 21 พ.ค.56 หอ้ง 304 307 
309 อำคำรบรมฯ 

นสิติป.โท 18 
อำจำรย ์ 21 
บคุลำกร 5
บคุคลภำยนอก 62 

106 

8 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงกำรประชมุวชิำกำรมหำบัณฑติ
ระดับชำตดิำ้นวรรณคดศีกึษำ 2556 
"Exploring Literary Worlds: 
Bodies, Borders and Beyond" 

11 ม.ิย. 56 หอ้ง 707 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ  
อำจำรย ์ 
บคุคลภำยนอก 
ศษิยเ์กำ่ 
จ ำนวน 117 คน 

117 

9 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษำ 

กำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิ“โลก
ในภำวะวกิฤต:ิ วรรณคดศีกึษำในยุค
โลกำภวัิตน”์ ในงำนจุฬำวชิำกำร 
2555 

14 พ.ย. 55 เวลำ 9.00-16.00 
น. ณ หอ้ง 567 อำคำรบรม
รำชกมุำร ี

นสิติภำยในจุฬำฯ 
23 
บคุคลภำยนอก 3 

26 
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การประชุมเสนอผลงานวิชาการ "ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส" คร้ังท่ี 10 พฤ. 18 - 19 ต.ค. 2555 ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 
 

 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง "คติชนสร้างสรรค์: พลวตัและการน าคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมยั" 1–2 พ.ย. 55 ณ อาคาร
มหาจักรีสิรินธร ห้อง 304 
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การจดัการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ9 คร้ัง 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่กำรประชมุ/บรรยำย/อบรม/

สัมมนำ 
วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

1 ฝ่ำยวริัชกจิ กำรประชมุ  “Reaching the World” 
กำรประชมุนักเขยีนและนักแปล
นำนำชำตใินภำคพืน้เอเชยีและ
แปซฟิิก (จัดรว่มกับ South East 
Asian Writers' Award (S.E.A. 
Write) และ Asia Pacific Writers 
and Translators (AP Writers) 

5-9 พ.ย. 55 ณ อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร และโรงแรมโอ
เรยีลเต็ล 

อำจำรยไ์ทย 5 
อำจำรยต์ำ่งชำต ิ3 
นสิติไทย ป.ตร ี29 
นสิติตำ่งชำต ิ5 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 
(ตำ่งชำต+ิไทย) 124 

205 

2 ภำษำตะวันตก/
สเปน 

กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำตริะหว่ำง
ผูส้อนภำษำสเปนในฐำนะ
ภำษำตำ่งประเทศ งำนแสดงหนังสอื
และต ำรำกำรเรยีนกำรสอนภำษำ
สเปนในฐำนะภำษำตำ่งประเทศ 

2-4 พ.ย. 55 ณ หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ 6 
อำจำรย ์9 
บคุคลภำยนอก 55 

70 

3 ภำษำตะวันออก/

จนี 

สัมมนำวชิำกำรนำนำชำต ิเรือ่ง จนี

ในบรบิทอำเซยีน : ทัศนะของภำษำ
และวรรณคด ี

25-26 ก.ค. 56 อำจำรย ์53  

บคุคลภำยนอก 84 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 109 

246 

4 ภำษำศำสตร ์ กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิThe 
23th Annual Meeting of the 
Southeast Asian Linguistics 
Society 

29-31 พ.ค.56 หอ้ง 303-304 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติ 43 
อำจำรย ์23 
บคุคลภำยนอก 72 
ชำวตำ่งประเทศ 118 

256 

5 ภำษำอังกฤษ ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิ
Indian Writing in English  ภำรต
สมัย : วรรณกรรมอนิเดยีทีป่ระพันธ์
เป็นภำษำอังกฤษ 

21-23 พ.ย. 55  หอ้ง 105 
อำคำรมหำจุฬำฯ 

นสิติ 75 
อำจำรย ์48  
บคุคลภำยนอก 75 
อ.ตำ่งชำต ิ10 

208 

6 ศลิปกำรละคร เวทวีจัิยและเทศกำลละครรว่มสมัย
ไทย-อำเซยีน (The Research 
Forum and Festival of 
Thai/ASEAN Contemporary 
Theater) Our Roots -> Right 

now: กำ้วหนำ้จำกรำกแกว้  : 
ปำฐกถำพเิศษ 4 เรือ่ง, กำรน ำเสนอ
บทควำมวจัิยและวชิำกำรรวม 13ชิน้, 
กำรเสวนำหลังกำรแสดง 10 ครัง้, 
กำรสนทนำโตะ๊กลมของศลิปินและ
นักวชิำกำร 4 ครัง้, และกำรอบรมเชงิ
ปฏบัิตกิำร 14 เรือ่ง  

19-28 ม.ค. 56  9.00-23.00 
น. ณ ศนูยศ์ลิปกำรละครสดใส 
พันธุมโกมล อำคำรมหำจักร ี 
สรินิธร 

นสิติ ป.ตร ี549 
นสิติ ป.โท 67 
นสิติ ป.เอก 3 
อำจำรย ์45 
บคุลำกร 48 

บคุคลภำยนอก 992 
 

170
4 

7 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี 

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) 

12-14 ธ.ค. 56 นสิติ 45 
อำจำรย ์1 
บคุคลภำยนอก ไทย 5 
บคุคลภำยนอก ตำ่งชำต ิ
17 
 
ผูเ้สนอผลงำน 
ไทย-จุฬำ 2 

ตำ่งชำต ิ4 

68 

8 ศนูยไ์ทยศกึษำ กำรประชมุน ำเสนอผลงำนวจัิยของ
นสิติระดับบัณฑติศกึษำ The 6th 
Thai and Southeast Asian 
Graduate Symposium เรือ่ง 
Weaving Diversities in Southeast 
Asia; Socio-Cultural Perspectives  
เรือ่ง “Weaving Diversities in 
Southeast Asia; Socio- Cultural 
Perspectives 

30-31 พ.ค. 56 ณ หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

ผูน้ ำเสนอผลงำน 10 
(บัณฑติศกึษำ) 
 
ผูเ้ขำ้รว่ม 
อำจำรย.์ 13 คน 
นสิติ 28 คน 
บคุคลภำยนอก 4 คน 
เจำ้หนำ้ที ่6 คน 

51 

9 ศนูยว์รรณคด ี กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครัง้ที ่5  MYTH, IDENTITY AND 
DISCOURSE IN ASEAN 
LITERATURE AND BEYOND 

August 13, 2013  Room 
105, Maha Chulalongkorn 
Bld., 

นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 12 
อำจำรย ์ 9 
บคุคลภำยนอก 50 

79 
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การประชุม  “Reaching the World” การประชุมนักเขียนและนักแปลนานาชาติในภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิก 5-9 พ.ย. 55 ณ 
อาคารมหาจักรีสิรินธร 
 

 
สัมมนาวิชาการนานาชาติ เร่ือง จีนในบริบทอาเซียน : ทัศนะของภาษาและวรรณคดี  25-26 ก.ค. 56 
 



94 

 

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

 

 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Indian Writing in English  ภารตสมยั : วรรณกรรมอินเดียท่ีประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
21-23 พ.ย. 55  ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 
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การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สัมมนา  56 กิจกรรม 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

1 นสิติ (ฝ่ำยวจัิย 
รว่มกับฝ่ำยกจิกำร
นสิติ และฝ่ำย
วชิำกำร) 

Workshop กำรเขยีนบทคัดยอ่
บทควำมทำงวชิำกำร ส ำหรับ
กำรประชมุ ARTS 
Undergraduate Humanities 
Symposium 

21 พ.ย. 55 เวลำ 16.30-
18.00 น. หอ้ง 501/5 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี19 
นสิติบัณฑติศกึษำ 3 

22 

2 นสิติ (ฝ่ำยวจัิย 
รว่มกับฝ่ำยกจิกำร
นสิติ และฝ่ำย
วชิำกำร) 

Workshop อบรมกำรน ำเสนอ
ผลงำนวชิำกำร ส ำหรับกำร
ประชมุ ARTS Undergraduate 
Humanities Symposium 

24 ม.ค. 56 เวลำ 16.30-
18.00 น. หอ้ง 401/18 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี14 14 

3 บรรณำรักษศำสตร ์ บรรยำยทำงวชิำกำรเรือ่ง 
Engaging Library Users in 
the Age of Texting: 
Exploring Text Reference 
Service  

ศ. 16 ส.ค. 56 ณ หอ้ง 
504 อำคำรบรมรำชกมุำร ี
เวลำ 15.00 น. เป็นตน้ไป 

นสิติ 7 
อำจำรย ์7 
บรรณำรักษ์ / นัก
สำรสนเทศ 61 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 

75 

4 บรรณำรักษศำสตร ์ เสวนำเรือ่ง "จ่ำง แซตั่ง้: บทกวี
และควำมคดิในภำพอักษร" 
(รำยวชิำบรรณำธกิำรศกึษำ)   

6 ก.ย. 56 เวลำ 13.00 น. 
-16.00 น. ณ หอ้ง 501 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.ตร ี1 
นสิติป.โท +เอก 3 
อำจำรย ์1  
บคุคลภำยนอก 3 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 

11 

5 ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำวชิำกำรเปิดตัวหนังสอื 
"ปำกไกแ่ละใบเรอื วำ่ดว้ย
กำรศกึษำประวัตศิำสตร ์
วรรณกรรมตน้รัตนโกสนิทร"์ 

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

นสิติป.ตร ี7  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 3 
อำจำรย ์ 7 
บคุคลภำยนอก 73 

100 

6 ประวัตศิำสตร ์ กำรจัดบรรยำยพเิศษหัวขอ้ 
"The Significance of 
Hinduism and Buddhism in 
Ancient State in Thailand" 

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

นสิติตำ่งชำต ิ 14 
นสิติอักษรฯ     6 

20 

7 ประวัตศิำสตร ์ กำรจัดบรรยำยพเิศษหัวขอ้ 

"The Significance of Khmer 
Civilization to Classical 
Sukothai and Ayutthaya" 

24 ม.ค. 56  

เวลำ 13.00-15.00 น. 
ณ หอ้ง 601/2 MCS 

นสิติตำ่งชำต ิ 14 

นสิติอักษรฯ     6 

20 

8 ประวัตศิำสตร ์ กำรจัดบรรยำยพเิศษหัวขอ้ 
"Graduate Study 
Opportunity at the University 
of Queensland"  

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

นสิติประวัตศิำสตร ์
10 
นสิติอักษรฯ   4 

14 

9 ปรัชญำ สัมมนำปฏบัิตกิำรเรือ่ง Critical 
Thinking หัวขอ้เรือ่ง “The 
Purpose of Argument" 

7 ธ.ค. 55 เวลำ 13.00 – 
16.00 หอ้ง 708 อำคำร
บรมรำชกมุำร ีคณะอักษร
ศำสตร ์

นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 4 
อำจำรย ์7 
บคุคลทั่วไป 2 

24 

10 ปรัชญำ สัมมนำปฏบัิตกิำรเรือ่ง Critical 
Thinking: "Why Critical 
Thinking Should Be 
Concerned with the Criticism 
of Conclusions, Rather Than 
Criticisms of Arguments" 

21 ธ.ค. 55 เวลำ 13.00 – 
16.00 

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 4 
อำจำรย ์ 7 
บคุคลภำยนอก 3 

18 

11 ปรัชญำ สัมมนำปฏบัิตกิำรเรือ่ง Critical 
Thinking: "The So-Called 
Assumption Hunting” 

4 ม.ค. 56 เวลำ 13.00 – 
16.00 

นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อำจำรย ์ 5 
บคุคลภำยนอก 1 

12 

12 ฝ่ำยวจัิย อำศรมวจัิย เรือ่ง "แนวทำงกำร
เขยีนขอ้เสนอโครงกำรวจัิย" 

พฤ. 29 พ.ย. 55 เวลำ 
12.00-13.00 ทีห่อ้ง
ประชมุ 707 อำคำรบรมรำช
กมุำร ี 

อำจำรย ์20 20 

13 ฝ่ำยวจัิย อำศรมวจัิย เรือ่ง "กำรพัฒนำ
โจทยว์จัิยทำงมนุษยศำสตรแ์บบ
ท ำงำนเป็นกลุม่และกำรพมิพ์
เผยแพร่ระดับชำต/ินำนำชำต"ิ 

พฤ. 10 ม.ค. 56 เวลำ 
11.30 – 13.30 น.หอ้ง 
708 อำคำรบรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์9 
เจำ้หนำ้ที ่1 
บคุคลภำยนอก 1 

11 

14 ฝ่ำยวจัิย อำศรมวจัิย เรือ่ง "กำรจัดเตรยีม
ตน้ฉบับงำนพมิพ ์ดว้ย MS 
Office" 

พฤ. 31 ม.ค. 56 เวลำ 
12.00 – 14.00 น.หอ้ง 
707 อำคำรบรมรำชกมุำร ี
 

อำจำรย ์6 
เจำ้หนำ้ที ่6 

12 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

15 ฝ่ำยวจัิย อำศรมวจัิย เรือ่ง กำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรพัฒนำงำนวจัิยและ
งำนสรำ้งสรรค/์ผลงำนวชิำกำร 

พฤ. 18 ก.ค. 56 เวลำ 
12.00-13.30 น. หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์27 
จนท 1 

28 

16 ฝ่ำยวจัิย อำศรมวจัิย เรือ่ง กำรจัดท ำ
พจนำนุกรมดว้ยคอมพวิเตอร ์

พฤ. 25 ก.ค. 56 เวลำ 
12.00-13.00 น. หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

อ.18  
อำจำรยเ์กษียณ3 
จนท.2 

23 

17 ฝ่ำยวจัิย อำศรมวจัิย เรือ่ง เทคนคิกำร
น ำเสนอผลงำนวชิำกำรแบบ
โปสเตอร ์

อ. 6 ส.ค. 56 เวลำ 12-00-
13.00 น. หอ้ง 708อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์ 11 
บคุลำกร  1 

12 

18 ภำษำตะวันตก/
โปรตเุกส 

บรรยำยพเิศษ 
"Brazil:Challenges and 
opportunities for Thai 
students" 

13 ก.พ. 56 501/29 MCS นสิติป.ตร ี 20 
อำจำรย ์ 3 
บคุคลภำยนอก 2 

25 

19 ภำษำตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

บรรยำยพเิศษเรือ่ง "วอลแตร์
ร ำลกึ..ในมติกิำรแปล" 

พฤ. 8 ส.ค. 56 เวลำ 
13.00-15.00 น.  หอ้ง707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ 6 
อำจำรย ์21 
บคุคลภำยนอก 37 

64 

20 ภำษำตะวันตก/
เยอรมัน 

บรรยำย เรือ่ง เกีย่วกับภำษำ
และวรรณคดเียอรมันโดย
ผูเ้ชีย่วชำญจำกตำ่งประเทศ 

จ. 5 ส.ค. 56   เวลำ 
10.00-13.00 น.  หอ้ง 
707 อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี35 
นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 2 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก 1 

52 

21 ภำษำตะวันตก/
รัสเซยี 

สัมมนำโตะ๊กลมหัวขอ้ "ทศิทำง
ควำมรว่มมอืระหว่ำงประเทศ
ไทยกับประเทศรัสเซยีใน
อนำคต" 

9 ก.ย. 56 เวลำ 13.00-
17.00 น. 

50 คน 50 

22 ภำษำตะวันตก/
สเปน 

Latin America from 
historical, political, and 
economical perspective 

6 ม.ิย. 56 หอ้งสำรนเิทศ 
หอประชมุใหญ่  

นสิติป.ตร ี30 
อำจำรย ์20 
บคุคลภำยนอก20 
ศษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม10 

80 

23 ภำษำตะวันตก/
สเปน 

"Translating Luso-Hispanic 
Literature into Thai" by 
National Artist Makut 
Onrudee, translators and 
editors (in Thai). 

ศ. 2 ส.ค. 56 เวลำ 13.00-
16.00 น. 

นสิติ  50 
อำจำรย ์10 
บคุคลภำยนอก 20  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม5 

85 

24 ภำษำตะวันออก/
จนี 

กำรบรรยำยหัวขอ้ " China's 
Past" 

24 ม.ค. 56 เวลำ 13.00-
16.00 น. หอ้ง 504 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี30   
นสิติป.โท 5       
นสิติ ป.เอก 1 

36 

25 ภำษำตะวันออก/
จนี 

กำรบรรยำยหัวขอ้ "The History 
of the Chinese Language 
and its Future Role as a 
World Language" 

31 ม.ค. 56 เวลำ 13.00-
16.00 น. หอ้ง 504 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี30   
อำจำรย ์5  
บคุคลภำยนอก 10 
บคุลำกร   1 

46 

26 ภำษำตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

กำรอบรมภำษำญีปุ่่ นในโครงกำร 
Sakura Network เรือ่ง "เสรมิ
ศักยภำพกำรอำ่นภำษำญีปุ่่ น
และกำรสอนกำรอำ่นภำษำญีปุ่่ น 
(ดว้ยควำมรูท้ำงวัฒนธรรมและ

วรรณคด)ี ระยะที ่4" 

12 ม.ีค. 56 เวลำ 08.30-
15.00 น. และวันพธุที ่13 
มนีำคม 2556  เวลำ 
08.30-16.00 น.  อำคำร
บรมรำชกมุำร ี หอ้ง 401   

บคุคลภำยนอก 30 30 

27 ภำษำศำสตร ์ บรรยำยเรือ่ง Resultative 
Constructions and Syntax-
Semantics Interface 

23 พ.ย.55หอ้ง 707 10-
12.00 น. 

นสิติป.โท 3    
นสิติป.เอก 32 
อำจำรย ์ 5   
บคุคลภำยนอก 4 

44 

28 ภำษำศำสตร ์ special lecture "Phonological 
Primitives and the role of 
Segments and Distinctive 
Features" 

17 ธ.ค. 55 หอ้ง 310 
อำคำรบรมฯ 

นสิติ ป.เอก 25 
นสิติ โท. 6 
อำจำรย ์4 
บคุคลภำยนอก 5 

40 

29 ภำษำศำสตร ์ a special lecture "Language 
contact and linguistic 
diversity in Southeast Asia" 

28 ธ.ค. 55 หอ้ง 707 
อำคำรบรมฯ 

นสิติ ป.โท 10 
นสิติ ป.เอก 27 
อำจำรย ์8 
บคุคลภำยนอก 10 

55 

30 ภำษำศำสตร ์ กำรรับรูเ้สยีงพดูของมนุษย:์
ทฤษฎแีละหัวขอ้วจัิย (speech 
perception:theories and 
research topics) 

ศ. 8 ก.พ.56 นสิติป.โท 3   
นสิติป.เอก 19 
อำจำรย ์ 4 
บคุคลภำยนอก  5  

31 
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31 ภำษำศำสตร ์ บรรยำยเรือ่ง Experimental 
and statistical methods for 
the study of Southeast Asian 
language 

1 ก.พ. 56 เวลำ 10.00-
12.00 น. 

นสิติป.โท 7    
นสิติป.เอก 23 
อำจำรย ์ 5  

35 

32 ภำษำศำสตร ์ บรรยำยพเิศษเรือ่ง Data in the 
Study of Child Language: 
Gathering Experimental and 
Naturalistic Data 

5 ส.ค. 56 เวลำ 13.30-
15.30 น. หอ้ง 507/17 

นสิติ ตร ี1 
นสิติ เอก 16 
อำจำรย ์4 
 
จ ำนวน 21 คน 

21 

33 ภำษำอังกฤษ บรรยำยทำงวชิำกำร "เรำสอน
กำรแปลกันท ำไม" และแนะน ำ
หนังสอืแปล Traibhumikatha: 
the Story of the Three 
Planets of Existence 

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

นสิติป.โท 12 
อำจำรย ์ 20  
บคุลำกร  4
บคุคลภำยนอก4 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 

5 

45 

34 ศลิปกำรละคร Post Show Talk : ละครเรือ่ง 
"สยำมมสิฉัน เดอะมวิสเิคลิ"  

2 ก.ย. 55 หลังกำรแสดง
รอบบำ่ย ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 

นสิติป.ตร ี45  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร             
บคุคลภำยนอก 91 

150 

35 ศลิปกำรละคร กำรอบรมเชงิปฏบัิตกิำร "LOL: 
Lots of Love" 

29 พ.ย. 55 เวลำ 13-15 
น. ณ หอ้งโถงพืน้พรม 
ศนูยศ์ลิปกำรละครสดใสฯ 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี13  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์   
บคุลำกร  
บคุคลภำยนอก15 

30 

36 ศลิปกำรละคร  ORRN : กำรเสวนำหลังกำร
แสดง 10 ครัง้ ด ำเนนิรำยกำร
โดย อ.ปวติร มหำสำรนัินทน์ 

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

นสิติป.ตร ี450  
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 12  
บคุลำกร            
บคุคลภำยนอก 
1018 

1500 

37 ศลิปกำรละคร ORRN : กำรสนทนำโตะ๊กลม 
(Tea Talk) ของศลิปินและ
นักวชิำกำร 3 ครัง้  

10-12 น. 21, 23, 25 ม.ค. 
ณ โถงหนำ้ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครฯ 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 4  
บคุลำกร           
บคุคลภำยนอก 75 

120 

38 ศลิปกำรละคร Drama Forum : On Acting & 
Improvisation  

17 ม.ค. 56เวลำ 13.00-
16.00น. หอ้งโถงหนำ้ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรสีรินิ
ธร วันที ่ 

นสิติป.ตร ี5 คน      
นสิติป.โท 1 คน    

6 

39 ศลิปกำรละคร ปำฐกถำพเิศษ “New 
Possibilities of the Classic”   

19 ม.ค. 56 เวลำ 9.30-
10.00 น. ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี20  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร               
บคุคลภำยนอก26 

60 

40 ศลิปกำรละคร ปำฐกถำพเิศษ “The Heritage 
of Ramayana in South-east 
Asian Socio-Cultural 
Context”  

19 ม.ค. 56 เวลำ 10.00-
10.30  น. ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี20  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร               
บคุคลภำยนอก26 

60 

41 ศลิปกำรละคร กำรน ำเสนอบทควำม “Thai 
Classical Dance and its 
Struggle to Liberation : A 
Case Study on Pichet 

Klunchun”                                                                

20 ม.ค. 56 เวลำ 11.10-
11.30 น. ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 9  

บคุลำกร               
บคุคลภำยนอก36 
 

80 
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42 ศลิปกำรละคร กำรน ำเสนอบทควำม “The 
Belief in the Swan in Nora 
Dancing in Southern 
Thailand”  

20 ม.ค. 56 เวลำ 13.00-
13.20 น. ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร               
บคุคลภำยนอก36 

80 

43 ศลิปกำรละคร กำรน ำเสนอบทควำม 
“TRACKS: Working with 
Traditional Musicians on 
Creating Contemporary 
Work  -- The Other 
Approaches”  

20 ม.ค. 56 เวลำ 13.20-
13.40 น. ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร               
บคุคลภำยนอก36 

80 

44 ศลิปกำรละคร กำรน ำเสนอบทควำม "New 
Approaches and Possibilities 
of Traditional Classical Music 

and Dance to Grow New 
Audience"  

20 ม.ค. 56 เวลำ 13.40-
15.00น. ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร

มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 

อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร               
บคุคลภำยนอก36 

79 

45 ศลิปกำรละคร กำรน ำเสนอบทควำม 
“Cultivating Young Plants of 
Thai Folk Songs: The Route 
to Developing “Phleng 
Sohng Khreuang”   

20 ม.ค. 56 เวลำ 15.30-
15.50 น. ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร             
บคุคลภำยนอก36 

80 

46 ศลิปกำรละคร Drama Forum : On 
Contemporary Theatre 
Scenes  

26 ม.ค. 56 เวลำ10.00-
12.00น. ชัน้ 5 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี1 คน 
นสิติป.โท 7 คน    
บคุคลภำยนอก 2 
คน 

10 

47 ศลิปกำรละคร Drama Forum : On Acting 
with Dance & Movement 

30 ม.ค. 56 เวลำ 13.00-
16.00น. หอ้ง 609 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี20 คน      
นสิติป.โท 5 คน     

25 

48 ศลิปกำรละคร สนทนำโตะ๊กลม (Roundtable 
Wrap-Up) เรือ่ง "ศลิปะกำร
ละครไทยรว่มสมัย : พัฒนำคน 
แกปั้ญหำชำต"ิ  

จ. 28 ก.พ. 56 เวลำ 9-12 
น.  ณ หอ้ง 105 อำคำร
มหำจุฬำลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี14  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 6  
บคุลำกร             
บคุคลภำยนอก 25 

50 

49 ศลิปกำรละคร กำรอบรมเชงิปฏบัิตกิำร 
"GrandSlam" 

1 ม.ีค. 56 เวลำ 13-16 น. 
ณ หอ้งโถงพืน้พรม ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใสฯ 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร   

นสิติป.ตร ี20  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 2  
บคุลำกร 
บคุคลภำยนอก26 

50 

50 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

กำรบรรยำยวชิำกำรหัวขอ้ 
 "เครือ่งปรับอำกำศ อเมรกิำ 
แมลงวันและแมงเมำ่": แนวคดิ
เรือ่งพืน้ที ่เทคโนโลยแีละควำม
ตำยในทฤษฎขีองมำรต์นิ ไฮเดก
เกอร ์อันสะทอ้นในวรรณคดสีมัย
ศตวรรษที ่20" 

จ. 12 พ.ย. 55 เวลำ 
13.00 - 15.00 น. หอ้ง 
704 อำคำรบรมรำชกมุำร ี

10 คน 10 

51 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

งำนสัมมนำวชิำกำร “First 
Digital Democracy 
Conference Bangkok” (จัด
รว่มกับ Siam Intelligence Unit 
(สนับสนุนโดย ส ำนักงำน
กองทนุสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพ), เครอืขำ่ยพลเมอืงเน็ต 
และ Noviscape Consulting 
Group) 

อ. 20 พ.ย. 55 เวลำ 
09:00-16:00 น. 
ณ หอ้งประชมุ 310 (ภำค
เชำ้) และ หอ้งประชมุ 815 
(ภำคบำ่ย) 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

ประมำณ 120 120 

52 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

Workshop ‘Communicating 
Cultural Heritage - 
Cultural Identities, Tourism 
and Modernization’ 
 

December 2012   0 
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53 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

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

December 6, 2012, 1:30 
to 3 pm Room 706, 
Boromratchakumari 
Bldg., Faculty of Arts, 
Chulalongkorn 
University  

บคุคลำกรจุฬำ 4 
บคุคลภำยนอก 1 

5 

54 ศนูยบ์รกิำร
วชิำกำร 

อบรม Google App 9 ม.ค. 56 เวลำ 9.00-
12.00 น. ณ ศนูย์
คอมพวิเตอรค์ณะอักษร
ศำสตร ์

อำจำรย ์1 
เจำ้หนำ้ที ่12 

13 

55 หน่วยบรหิำรวชิำ
อำรยธรรมไทย 

โครงกำรฝึกอบรมพเิศษ 
"ธนำคำรคูบ่ำ้นคูเ่มอืง" หัวขอ้
วชิำ "ควำมภำคภมูใิจในควำม
เป็นไทย" 

26 เม.ย. 56, 7 ม.ิย. 56,  
26 ก.ค. 56 เวลำ 08.30 - 
17.30 น. ณ หอ้งเบญจ
บงกช4 ชัน้ 5 อำคำรศนูย์
ฝึกอบรม ถนนพระรำม 3 

ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) 

นสิติป.ตร ี215  
นสิติป.โท 15 

230 

56 หน่วยบรหิำรวชิำ
อำรยธรรมไทย 

โครงกำรจัดกจิกรรมเสรมิกำร
เรยีนรูภ้ำษำและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส ทัศนศกึษำ "จำกถนน
สยำมถงึถนนฝรั่งเศส" De la 
rue de Siam á la rue de 

France" 

ส. 8 - อำ. 9 ม.ิย. 56  ณ 
จังหวัดลพบรุ ี

นสิติป.ตร ี25  
อำจำรย ์ 6   
บคุลำกร  1
บคุคลภำยนอก5 

37 

 
 

  
อาศรมวิจัย เร่ือง "แนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย"  
พฤ. 29 พ.ย. 55 

อาศรมวิจัย เร่ือง "การพัฒนาโจทย์วิจัยทางมนษุยศาสตร์แบบ
ท างานเป็นกลุ่มและการพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ"  
พฤ. 10 ม.ค. 56 

  

อาศรมวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการพัฒนางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ พฤ. 18 ก.ค. 56 

อาศรมวิจัย เร่ือง การจัดท าพจนานุกรมด้วยคอมพิวเตอร์ พฤ. 
25 ก.ค. 56 
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ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์: บรรยายทางวิชาการเร่ือง Engaging Library Users in the Age of Texting: Exploring Text 
Reference Service  ศ. 16 ส.ค. 56 ณ ห้อง 504 อาคารบรมราชกมุารี เวลา 15.00 น.  
 

 
ภาควิชาภาษาตะวนัตก สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส : บรรยายพิเศษเร่ือง "วอลแตร์ร าลึก..ในมิติการแปล" พฤ. 8 ส.ค. 56 เวลา 
13.00-15.00 น.  ห้อง 707 อาคารบรมราชกมุารี 
 

 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น : การอบรมภาษาญีปุ่่นในโครงการ Sakura Network เร่ือง "เสริมศักยภาพการ
อ่านภาษาญีปุ่่นและการสอนการอ่านภาษาญีปุ่่น (ด้วยความรู้ทางวฒันธรรมและวรรณคดี) ระยะท่ี 4" 12 ม.ีค. 56 - 13 
มนีาคม 2556  อาคารบรมราชกมุารี  ห้อง 401   
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กจิกรรมอ่ืนๆ ด้านวชิาการ กฬีา นันทนาการ ศิลปวฒันธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุก
ระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 337  กิจกรรม 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

1 BALAC โครงกำรฝึกพดูภำษำญีปุ่่ น ทกุวันจันทรต์ลอดเทอม
ปลำย 55  อำคำรมหำจักรสี ิ

รนิธร 501/13 

นสิติป.ตร ี50 
อำจำรย ์20 

70 

2 BALAC กำรแสดงรว่มสมัย "Our Roots 
Right Now" 

19-28 ม.ค.56 ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใสพันธุโกมล 

นสิติป.ตร ี66 
อำจำรย ์5 
บคุลำกร  3  

74 

3 BALAC กำรแสดงรว่มสมัย "Lieber Adeio 
และ Dancing to the end" 

16-24 ม.ีค.56 ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใสพันธุโกมล 

นสิติป.ตร ี66 
อำจำรย ์5 
บคุลำกร  3  

74 

4 BALAC จัดงำนปฐม นเิทศนสิติใหมพ่รอ้ม
กับงำนพบผูป้กครอง ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556   

13  ก.ค. 56 เวลำ 09.00-
16.00 น. ณ หอ้ง
เอนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร

มหำจักรสีรินิธร 

นสิติ และอำจำรย ์
234 คน 

234 

5 คณะอักษร
ศำสตร ์

ขอเชญิเขำ้รว่มฟังกำรประชมุชีแ้จง 
โครงกำรประกันชวีติ-อบัุตเิหต-ุ
สขุภำพ แบบกลุม่ ปีที ่7 

29 ต.ค. 55 เวลำ 10.30-
12.00 น. หอ้ง 707 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

บคุลำกร 15 15 

6 คณะอักษร
ศำสตร ์

ท ำบญุ-ตักบำตร เนือ่งในวันคลำ้ย
วันสถำปนำคณะอักษรศำสตร ์

3 ม.ค. 56 บรเิวณดำ้นหลัง
หอประชมุใหญ ่ระหวำ่ง
อำคำรมหำจุฬำลงกรณ์ กับ
อำคำรมหำวชริำวธุ 

นสิติ 80 
อำจำรย ์65 
บคุลำกร 45 
บคุคลภำยนอก 30 
ศษิยเ์กำ่ 5 

224 

7 คณะอักษร
ศำสตร ์

สัมมนำอำจำรยค์ณะอักษรศำสตร ์
ประจ ำปี 2556  

20 พ.ค. 56 ณ หอ้ง 303-
304 อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

อำจำรย ์106 106 

8 คณะอักษร
ศำสตร ์

จัดงำนเกษียณอำยรุำชกำร 
ประจ ำปี 2556 

13 ก.ย. 56 หอ้ง 111 
อำคำรมหำจุฬำฯ 

อำจำรย ์ และ 
บคุลำกร ประมำณ 
100 คน   

100 

9 นสิติ จุฬำฯวชิำกำร 2555 14-18 พ.ย. 55 ณ คณะ
อักษรศำสตร ์

ผูร้ว่มงำน 26,989 
คน 
staff 1,270 คน 

28,259 

10 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

LIS Journal Club : พดู  
คยุเกีย่วกับผูป่้วยทีห่ำขอ้มลู
เกีย่วกับสขุภำพและโรคภัยไขเ้จ็บ
ของตนเองกอ่นไปพบแพทย ์
 
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  

2 พ.ย. 55 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 302 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี 

นสิติ 5 
อำจำรย ์5 
บคุคลภำยนอก 3 

13 

11 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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  

 
 

9 พ.ย. 55 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 2 
อำจำรย ์5 
บคุคลภำยนอก 1 

8 
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12 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

โครงกำรพัฒนำหอ้งสมดุโรงเรยีน
หนองแซงวทิยำ โครงกำรตอ่เนือ่ง 
  -โครงกำรจัดหำและจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรนเิทศ (รำยวชิำ 
2206222 กำรพัฒนำและกำร
จัดกำรทรัพยำกรสำรนเิทศ และ 
รำยวชิำ 2206225 กำรจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรนเิทศ) จ ำนวน 62 
รำยกำร (บรจิำค 50 + จัดหำ 12) 
  -โครงกำรอบรมเทคนคิกำรสบืคน้
ดว้ย Google (รำยวชิำ 2206383 
ระบบคน้คนืดว้ยคอมพวิเตอร)์ 
  -โครงกำรอบรมกำรท ำเดคพูำช  

15 ธ.ค. 55 โรงเรยีนหนอง
แซงวทิยำ อ ำเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบรุ ี

อำจำรย ์4 คน 
นสิติป.ตร ี24 
นักเรยีน 60 คน 

88 

13 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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 

23 พ.ย. 55 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร

บรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 5  
อำจำรย ์6  

บคุคลภำยนอก 1  

12 

14 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

โครงกำรสง่มอบคอมพวิเตอรข์อง
หอ้งสมดุโรงเรยีนหนองแซงวทิยำ  

26 พ.ย. 55 โรงเรยีนหนอง
แซงวทิยำ อ ำเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบรุ ี

อำจำรย ์4 คน 4 

15 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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  

7 ธ.ค. 55 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 2 
อำจำรย ์4 
บคุลำกรภำยนอก 5  

11 

16 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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.  

14 ธ.ค. 55 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ 2  
อำจำรย ์3  
บคุคลภำยนอก 3 

8 

17 บรรณำรักษ 

ศำสตร ์

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.  

4 ม.ค. 56 เวลำ 13:00 - 

14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์5 5 

18 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

ประจักษ์พระคณุ ศ.กติตคิณุ สทุธิ
ลักษณ์ อ ำพันวงศ ์

25 ม.ค. 56 หอ้ง 303-304 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี9 
นสิติป.โท 6 
อำจำรย ์10 
บคุลำกร  15
บคุคลภำยนอก 48 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 

88 

19 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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 & 

1 ก.พ. 56 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์2 
บคุคลภำยนอก 1 

3 
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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-connaway-
lisr.pdf) 

20 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสบกำรณ์
วชิำชพี  

ม.ีค.-พ.ค. 56 ณ หอ้งสมดุ
ภำยในจุฬำฯ 5 ที ่และ
หอ้งสมดุภำยนอก 6 ที ่

นสิติ ป.ตร ี16 16 

21 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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 

22 ม.ีค. 56 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์2  2 

22 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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 

3 พ.ค. 56 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์2 
บคุคลภำยนอก 4 

6 

23 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

ปฐมนเิทศน ์นสิติปรญิญำโท 14 พ.ค. 56 ณ หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 4 
อำจำรย ์5 

9 

24 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

โครงกำรสัมมนำภำควชิำ
บรรณำรักษศำสตร ์

27 พ.ค. 56 ณ โรงแรม Le 
Meridien 

อำจำรย ์7 
เจำ้หนำ้ที ่1 

8 

25 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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 

14 ม.ิย. 56 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 1  
อำจำรย ์3  
บคุคลภำยนอก 5  

9 

26 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

LIS Journal Club :  
 

กำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำร
และสรปุผลกำรประชมุ the 5th 
International Conference on 
Qualitative and Quantitative 
Methods in Libraries (QQML) ที่
กรงุโรม ประเทศอติำล ีระหว่ำง
วันที ่4-7 มถินุำยน 2556 

21 ม.ิย. 56 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 1 
อำจำรย ์ 5 
บคุลำกร  2
บคุคลภำยนอก 2 

10 

27 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

LIS Journal Club :  
 

Academic Library Autopsy 
Report, 2050 ซึง่เป็นบทควำมที่
ตพีมิพใ์น The Chronicle of 
Higher Education เมือ่ตน้ปี 2011 
(http://chronicle.com/article/ar
ticle-content/125767/) 
 

28 ม.ิย., 5, 19 ก.ค. 56 
เวลำ 13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำรบรมรำช
กมุำร ี

อำจำรย ์ 3 
บคุคลภำยนอก 2 

5 
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28 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

เสนอควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำ
วทิยำนพินธ ์

ศ. 26 ก.ค. 56 
หอ้ง 707 อำคำรบรมรำช
กมุำร ีเวลำ 13.00-16.00 น. 

นสิติป.โท 12 
อำจำรย ์ 8 
บคุลำกร  2 

22 

29 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

จัดกจิกรรมปฐมนเิทศนสิติของ
ภำควชิำฯ  เพือ่เปิดโอกำสใหน้สิติ
ทัง้ระดับปรญิญำตรแีละโทของ
ภำควชิำฯ ไดท้ ำควำมรูจั้กซึง่กัน
และกันดว้ยบรรยำกำศทีไ่มเ่ป็น
ทำงกำร และมกีำรจัดกจิกรรมเพือ่
แนะน ำแนวทำงกำรเรยีน / 
กำรศกึษำตอ่จำกรุน่พี ่และศษิย์
เกำ่ พรอ้มค ำแนะน ำเพิม่เตมิจำก
คณำจำรยใ์นภำควชิำฯ 

จ. 5 ส.ค. 56 ณ หอ้ง 401/5 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร เวลำ 
16.30-18.00 น 

นสิติป.ตร ี26 
นสิติป.โท 3 
อำจำรย ์ 6  
บคุลำกร  2 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 

1 

38 

30 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

LIS Journal Club :  
 

บรรยำยและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับ 

Rebecca Vargha จำก UNC-
Chapel Hill ในหัวขอ้เรือ่ง Future 
Challenges and Opportunities: 
Core Competencies for 
Librarians 

9 ส.ค. 56 เวลำ 15:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร

บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์6  
นสิติ 1  

บคุคลภำยนอก 20  

27 

31 บรรณำรกัษ 
ศำสตร ์

จัดโครงกำรพัฒนำทักษะทำง
เทคโนโลยแีกน่สิติระดับปรญิญำตรี
สำขำวชิำสำรนเิทศศกึษำ ในหัวขอ้
กำรใชโ้ปรแกรม Adobe Light 
Room  

ศ. 9 ส.ค. 56 ณ หอ้ง711 
ชัน้ 7 อำคำรมหำจักรสีรินิธร 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

นสิติ 4 
อำจำรย ์2 

6 

32 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

โครงกำรสง่เสรมิกจิกรรมของนสิติ
เพือ่พัฒนำสังคม (รำยวชิำ 
2206211 สำรนเิทศในปรบิท
สังคม) 

10-11 ส.ค.56 โรงเรยีนบำ้น
เขำรวก อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ
จ.สระบรุ ี

นสิติป.ตร ีอักษร 29 
วศิวะ 34 
อำจำรย ์ อักษร 2 
วศิวะ 2  

31 

33 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

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: 
10.1080/15228959.2013.815529. 

24 ส.ค. 56 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์5 
นสิติ 1  
บคุคลภำยนอก 2 

8 

34 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

LIS Journal Club :  
 

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-e-
books-licenses-and-the-end-of-
public-lending-libraries/ 

20 ก.ย. 56 เวลำ 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์4 4 

35 ประวัตศิำสตร ์ โครงกำรฝึกปฏบัิตกิำรวจัิยเพือ่
สัมมนำประวัตศิำสตร ์(2204707) 

19-21 ต.ค. 55 นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 3 
TA  2 
อำจำรย ์ 3 

14 

36 ประวัตศิำสตร ์ กำรสัมมนำควำมกำ้วหนำ้
วทิยำนพินธบั์ณฑติศกึษำ ประจ ำ
ภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 2555 

3 ธ.ค.55 หอ้ง 012 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 4 
อำจำรย ์ 7 
บคุคลภำยนอก 8 

30 

37 ประวัตศิำสตร ์ โครงกำรทัศนศกึษำแหลง่
โบรำณคดแีละโบรำณสถำนฯ วชิำ 
2204365 

8-10 ก.พ. 56 จ.สโุขทัย 
พษิณุโลก เพชรบรูณ ์ลพบรุ ี
และสระบรุ ี

นสิติ ป.ตร ี9 
อำจำรย ์1 
เจำ้หนำ้ที ่1 

11 

38 ประวัตศิำสตร ์ โครงกำรสัมมนำภำควชิำ
ประวัตศิำสตร ์
 

29 เม.ย.-1พ.ค.56  อำจำรย ์10 10 
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39 ประวัตศิำสตร ์ แนะน ำและชีแ้จงเรือ่งกำร
ลงทะเบยีนแกน่สิติใหม ่ระดับ
บัณฑติศกึษำ 

15 พ.ค. 56 เวลำ 09.00-
12.00 น. หอ้ง 704 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 3 
นสิติป.เอก 1 
อำจำรย ์2  

6 

40 ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำบัณฑติศกึษำ หัวขอ้"ชวีติ
และกำรศกึษำประวัตศิำสตรใ์น
สหรัฐอเมรกิำและออสเตรเลยีใน
ทศวรรษ 1970 และ 1980" โดย 
ศ.ดร.ธเนศ อำภรณ์สวุรรณ และ
รศ.ฉลอง สนุทรำวำณชิย ์

10 ม.ิย. 56 
13.00-16.00 น. 
หอ้ง 708  
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี4  
นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 3 
อำจำรย ์ 6  
บคุคลภำยนอก16 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

39 

41 ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำบัณฑติศกึษำ หัวขอ้"โลก
ของคนธรรมดำในกัมพชูำเมือ่ครัง้
ครสิตศ์ตวรรษที ่19 เทำ่ทีเ่ห็นจำก
นทิำนและท ำนำยบำงเรือ่ง" โดย 
อ.ธบิด ีบัวค ำศร ี(นักศกึษำ
ปรญิญำเอก, UC Berkeley) 

17 ม.ิย. 56 
13.00-16.00 น. 
หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 3 
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก12 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 4 

32 

42 ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำบัณฑติศกึษำ หัวขอ้ "วัตถุ
วัฒนธรรมศกึษำกับชำตพัินธุ์
วรรณำว่ำดว้ยชวีติสมัยใหม่" โดย 
อ.พรรณรำย โอสถำภริัตน ์(ม.
ธรรมศำสตร)์ 

1 ก.ค. 56 
13.00-16.00 น. 
หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก3 
อำจำรย ์ 5  
บคุคลภำยนอก10 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

26 

43 ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำบัณฑติศกึษำ หัวขอ้ "กำร 
ทบทวนประวัตศิำสตรผ์่ำนงำน 
วรรณกรรม: กรณีศกึษำจำกนว
นยิำยเรือ่ง Finisterre ของ Maria 
Rosa Lojo" โดย อ.ดร.ภำสรุ ีลอื
สกลุ 

8 ก.ค. 56 
13.00-16.00 น. 
หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก3 
อำจำรย ์ 5  
บคุคลภำยนอก28 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 4 

44 

44 ประวัตศิำสตร ์ น ำนสิติไปทัศนศกึษำ จ.ชยันำท  
ในรำยวชิำ 2204201 
ประวัตศิำสตรไ์ทยกอ่นสสมัยใหม่ 

13 ก.ค. 56 
07.00-18.00 น. 

นสิติป.ตร ี47  
อำจำรย ์2  
บคุลำกร 1  

50 

45 ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำบัณฑติศกึษำ หัวขอ้  
"The Geographical Turn" ใน 

ประวัตศิำสตรน์พินธเ์อเชยี
ตะวันออกเฉียงใต"้ โดย ศ.ดร.
ธงชยั วนิจิจะกลู 
(Department of History, 
University of Wisconsin-
Madison) 

15 ก.ค. 56 
13.00-16.00 น. 

หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก3 

อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก45 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 7 

69 

46 ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำบัณฑติศกึษำ หัวขอ้ "สง่
เสยีงทำงสำย: ประวัตศิำสตรก์ำร
กระจำยเสยีงกับวัฒนธรรมเมอืง
ของสังคมจนีในกรงุเทพฯ 
ทศวรรษ 1950 และ 1970 
โดย อ.ดร.กรพนัช ตัง้เขือ่นขันธ ์
(ม.ธรรมศำสตร)์ 

5 ส.ค. 56 
13.00-16.00 น. 
หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก3 
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก10 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 5 

32 

47 ประวัตศิำสตร ์ กำรบรรยำยพเิศษ "ประวัตศิำสตร์
ของคนอืน่?: อำชญำกรรมตอ่
มนุษยชำตขิองนำซ"ี โดย อ.ดร.
วศิรตุ พึง่สนุทร(ม.ธรรมศำสตร)์ 
รว่มกับ อ.ดร.วำสนำ และ อ.ดร.
ภำวรรณ 

14 ส.ค. 56 
16.00-18.00 น.หอ้ง 
601/13 
อำคำรมหำจักรฯี 

นสิติป.ตร ี10  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก1 
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก20 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 3 

46 

48 ประวัตศิำสตร ์ กำรเสวนำวชิำกำร "มุง่ตะวันออก: 
ควำมส ำคัญของประวัตศิำสตร์
เอเชยีตะวันออกในโลกยคุศตวรรษ
ที ่21" และเปิดตัวหนังสอื 
"ประวัตศิำสตรเ์กำหล"ี 

28 ส.ค. 56 
หอ้ง 401/18 
อำคำรมหำจักรฯี 

นสิติป.ตร ี7 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อำจำรย ์ 9 
บคุคลภำยนอก 23 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 3 

48 

49 ปรัชญำ โครงกำรตดิตำมควำมกำ้วหนำ้กำร
ท ำวทิยำนพินธ ์

ศ. 1 ก.พ. 56 เวลำ 12.30-
16.00 น. หอ้ง 708 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 10 
นสิติ ป.เอก 2 
อำจำรย ์6 
 

18 

50 ปรัชญำ โครงกำรสัมมนำวทิยำนพินธ ์ ศ. 8 ก.พ. 56 เวลำ 12.30-

16.00 น. หอ้ง 708 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 10 

นสิติ ป.เอก 5 
อำจำรย ์7 
 

22 
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51 ปรัชญำ เสวนำปรัชญำ หัวขอ้เรือ่ง 
“Metaphorical Behavior” 

15 ก.พ. 56 เวลำ 13.00 – 
16.00 หอ้ง 708 อำคำรบรม
รำชกมุำร ีคณะอักษรศำสตร ์

นสิติป.ตร ี0 
นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 3 
อำจำรย ์5  
บคุคลภำยนอก 1 

13 

52 ปรัชญำ โครงกำรคำ่ยปรัชญำ 21-23 พ.ค. 56 นสิติมหำบัณฑติ 14 
นสิติดษุฏบัีณฑติ 2 
อำจำรย ์3 

19 

53 ปรัชญำ สัมมนำภำควชิำปรัชญำ 29-พ.ค.-56 อำจำรย ์11 
เจำ้หนำ้ที ่1 

12 

54 ปรัชญำ เสวนำปรัชญำ เรือ่งจรยิศำสตร์
ควำมจรงิ และตรรกะควำมขัดแยง้ฯ 

14  ม.ิย 56  นสิติป.ตร ี2 
นสิติป.โท 7 
นสิติ ป.เอก 1 
อำจำรย ์ 4 
บคุคลภำยนอก 1 

 

15 

55 ปรัชญำ เสวนำปรัชญำ นสิติมำเลำ่
ประสบกำรณ์ทีไ่ปเสนอบทควำม
ตำ่งประเทศ 

28-ม.ิย.-56 นสิติป.ตร ี6 
นสิติป.โท 8 
อำจำรย ์ 2 
บคุคลภำยนอก 1 

17 

56 ปรัชญำ โครงกำรตดิตำมควำมกำ้วหนำ้กำร
ท ำวทิยำนพินธร์ะดับดษุฏบัีณฑติ 

16 ส.ค. 56 หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 5 
อำจำรย ์8 
บคุคลภำยนอก3 

24 

57 ปรัชญำ โครงกำรตดิตำมควำมกำ้วหนำ้กำร
ท ำวทิยำนพินธร์ะดับมหำบัณฑติ 

2 ส.ค.56 หอ้ง 708 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท เอก 13 
อำจำรย ์ 6  
บคุคลภำยนอก 3 

22 

58 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ 

สัมมนำเรือ่ง บทบำทของฝ่ำย
กจิกำรนสิติในปีกำรศกึษำ 2556 

15 ม.ค. 56 เวลำ 9.00-
16.00 น. ณ โรงแรม 
Siam@Siam 

อำจำรย ์ 13 
บคุลำกร  3 

16 

59 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ 

งำนพบผูป้กครองนสิติชัน้ปีที ่1 
(ชมอักษร) 

2 ม.ิย. 56 เวลำ 9.00-12.00 
น. ณ หอ้ง 301-302 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

บคุคลภำยนอก 350 
คน 

350 

60 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ 

งำนปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดับ
บัณฑติศกึษำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556 

28 ม.ิย. 56 เวลำ 16.00-
18.15 น. หอ้ง 303 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติบัณฑติศกึษำ 
34 

34 

61 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงำนสวัสดกิำรกำรประชมุ
คณะกรรมกำรนสิติอักษรศำสตร ์

1 ต.ค.55-31 ม.ีค. 56 นสิติป.ตร ี 30 30 

62 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

รม่ชงโค ฉบับพเิศษ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 ภำคปลำย 

15 ต.ค.55-30 พ.ย. 55 นสิติป.ตร ี 300 
อำจำรย ์ 1 

301 

63 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

จดหมำยขำ่ว "ร ำแพน" Rampan 
Arts Letter ปีกำรศกึษำ 2555 

30 ต.ค.55-15 ก.พ.56 นสิติป.ตร ี 200   200 

64 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ลอยกระทง 2555 28 พ.ย. 55 ณ  อำคำรบรม
รำชกมุำร ีอำคำรมหำจักรสี ิ

รนิธร และบรเิวณสนำมหนำ้
หนำ้หอประชมุจุฬำฯ 

นสิติป.ตร ี 450  
อำจำรย ์ 2 

452 

65 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อบรมกำรสรำ้งสือ่ประชำสัมพันธ ์
(Wonderful Making Workshop) 

4 และ 6 ธ.ค. 55 นสิติป.ตร ี 20 20 

66 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อบรมตกแตง่ภำพเบือ้งตน้ (Basic 
Photography and Workshop) 

8 ธ.ค. 55 ณ หอ้งสรรพ
ศำสตรส์โมสร 

นสิติป.ตร ี10 10 

67 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อักษรยคุใหมไ่รพ้งุ (Arts Weight 
Losing) 

3-7 ม.ค. 56 นสิติป.ตร ี30 30 

68 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

บรรยำยวชิำกำร "สนึำม ิ: มหันต
ภัย ... สูส่ำยใยแหง่มติรภำพ" 

24 ม.ค. 56 หอ้ง 504 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี 40  40 

69 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงำนตำมรอยสมเด็จพระพันวัส
สำอัยยกิำเจำ้ 

15 ม.ีค. 56 ณ พพิธิภัณฑวั์ง
สระปทมุ 

นสิติป.ตร ี 25 
อำจำรย ์ 1 
บคุคลภำยนอก 1 

27 

70 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สัมมนำปลำยปี 2555 29-31 ม.ีค. 56 นสิติป.ตร ี25 
อำจำรย ์ 1  

26 

71 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สัมมนำตน้ปี คณะกรรมกำรนสิติ
อักษร-ศำสตร ์(ก.อศ.)(Arts 
Committee's First Seminar) 

5 – 7 เม.ย. 56 หอ้งประชมุ
ศำสตรำจำรยก์ติตคิณุสทุธิ
ลักษณ์ ชัน้ M 1 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี35  
อำจำรย ์  1  

36 
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72 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

หนังสอืรับนอ้ง "กลำ้ชงโค" ปี
กำรศกึษำ 2556 (Arts 
Guidebook Year 2013) 

8 เม.ย. – 30 ม.ิย. 56 คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

นสิติป.ตร ี400  400 

73 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

วันแรกพบอักษรศำสตร ์(Arts 
First Meet) 

11 พ.ค. 56 หอ้ง 503 
อำคำรบรมรำชกมุำรแีละโถง
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

  0 

74 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

บันทกึและจัดเก็บขอ้มลูนสิติใหม ่
คณะอักษรศำสตร ์ปีกำรศกึษำ 
2556 (Freshmen Arts 2013 
Data Record) 

11-16 พ.ค. 56 โถงอำคำร
บรมรำชกมุำรแีละหอ้ง 503 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

  0 

75 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่1  13 พ.ค. 56 ชำยหำดบำง
แสน จังหวัดชลบรุ ี

นสิติป.ตร ี  54  
บคุลำกร   2 

56 

76 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่2 14 พ.ค. 56 ชำยหำดบำง
แสน จังหวัดชลบรุ ี

นสิติป.ตร ี 64 
อำจำรย ์ 1 
บคุลำกร  1 

66 

77 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

รับนอ้งอักษรฯ (ชงโคแรกบำน ณ 
ลำนจำมจุร)ี(Welcoming Arts) 

17-19 พ.ค. 56 คณะอักษร
ศำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 
 
 

  0 

78 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่3 20 พ.ค. 56  วัดสวุรรณดำ
รำมรำชวรวหิำร จังหวัด
พระนครศรอียธุยำ  

นสิติป.ตร ี  74  
บคุลำกร  2 

76 

79 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่4 21 พ.ค. 56 บำ้รำชำวด ี
(หญงิ) ปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบรุ ี

นสิติป.ตร ี 64 
อำจำรย ์ 1  
บคุลำกร  1 

66 

80 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่5 23 พ.ค. 56 โบรำณสถำน 
ในเกำะ จังหวัด
พระนครศรอียธุยำ  

นสิติป.ตร ี95 
อำจำรย ์ 4  
บคุลำกร  1  

100 

81 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สวนอักษร ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556/1 

20 พ.ค. - 26 ส.ค. 56   0 

82 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

หนังสอืรับนอ้ง "กลำ้ชงโค" ปี
กำรศกึษำ 2556 (Arts Guide 
Book) 

8-19 เม.ย. 56   0 

83 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

เตรยีมควำมพรอ้มฝ่ำยศลิปะและ
วัฒนธรรม (เช็คอปุกรณ์) 

ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 56   0 

84 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

รณรงคก์ำรแตง่กำยถกูระเบยีบ  
(A Bit More for Arts) 

ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 56   0 

85 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

กำรซอ้มกำรแขง่ขันกฬีำนอ้งใหม ่ ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 56   0 

86 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

กจิกรรมเชยีร ์ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556 

ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 56   0 

87 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สำยรหัสพีน่อ้งอักษร ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 

ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 56   0 

88 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

คำ่จัดเตรยีมกำรประชมุ
คณะกรรมกำรนสิติอักษรศำสตร ์
(Goz's Meeting Supports) 

ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 56 
คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

  0 

89 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

กำรซอ้มกำรแขง่ขันกฬีำนอ้งใหม ่ 
(Freshy Game Preparation) 

3-16 ม.ิย. 56  โถงอำคำร
มหำจักรสีรินิธร ศนูยก์ฬีำ
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
สนำมบำสเก็ตบอลโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษำ 

  0 

90 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ประกวดงำนเขยีน "อักษรฯ  
บนเสน้ขนำน" (“Arts, shaken 
and stirred” Writing 
Competition) 

3 ม.ิย. – 30 ก.ย. 56 คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

  0 

91 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สำยรหัสนอ้งพีอ่ักษร ฯ (Weaving 
Arts Bond) 

3-28 ม.ิย. 56 หนำ้หอ้งสมดุ
สรรพศำสตรส์โมสร ชัน้ 2 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี664  664 

92 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

พธิไีหวค้รคูณะอักษรศำสตร ์ 
(Arts Wai Khru Ceremony) 

13-ม.ิย.-56 นสิติป.ตร ี136  
อำจำรย ์ 35  
บคุลำกร  5 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม  

176 



108 

 

ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

93 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

เตรยีมควำมพรอ้มฝ่ำยศลิปะและ
วัฒนธรรม (Art & Culture 
Department Preparation) 

17-23 ม.ิย. 56 หอ้ง 146 
M1 ชัน้ M1 อำคำรมหำจักรสี ิ

รนิธร 

  0 

94 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

จดหมำยขำ่ว "ร ำแพน" ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556/1 (Rampan Arts 
Letter Year 2013/1) 

19 ม.ิย. – 3 ก.ย. 56 คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

นสิติป.ตร ี25  25 

95 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ประกวดงำนเขยีน อักษรฯบนเสน้
ขนำน 

20 ม.ิย. - 30 ก.ย. 56   0 

96 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สวนอักษร ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556/1 (Arts Garden of Ideas 
Year 2013/1) 

21 ม.ิย. – 18 ก.ย. 56 คณะ
อักษรศำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย 

  0 

97 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

เลอืกตัง้ซอ่มคณะกรรมกำรนสิติ
อักษรศำสตร ์ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556 (Arts Committee’s 
election) 

28 ม.ิย. 56  โถงอำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

  0 

98 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สัมมนำคำ่ยอักษรศำสตรอ์ำสำ  
(Arts Voluntary Camp Seminar) 

6-7 ก.ย. 56 หอ้งชมรม
นำฏศลิป์ ชัน้ M1 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

  0 

99 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ซุม้ถำ่ยภำพพีบั่ณฑติอักษร ฯ  
(Photo Booth for Arts' 
Graduates) 

11 ก.ค. 56 ลำนสีเ่สำ หนำ้
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

  0 

100 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

แนะนอ้งสอบกลำงภำค  
(Midterm Examination 
Guidance for Freshmen) 

18-19 ก.ค. 56 หอ้ง 301-
302 อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

  0 

101 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สละแรงกำยสรำ้งฝำยสระบรุ ี 
(Arts Volunteering Camp) 

2-4 ส.ค. 56 เขือ่นป่ำสักชล
สทิธิแ์ละโรงเรยีนบำ้นโป่ง
เกต ุจังหวัดสระบรุ ี

  0 

102 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อบรมกำรถำ่ยภำพ (Photography 
Wordshop) 

4 ส.ค. 56 หอ้ง 401/4 และ 
401/6 อำคำรมหำจักรสีรินิ
ธร โถงอำคำรมหำจักรสีรินิ
ธร และบรเิวณอำคำรมหำ
วชริำวธุและอำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี5  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม  

5 

103 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ปำรต์ีบ้ำ้นเรำชำวอักษร ฯ (Arts' 
Houses Party) 

9 ส.ค. 56 หอ้งประชมุ
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

  0 

104 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ปันควำมรู ้ปันน ้ำใจใหน้อ้งคลอง
สระ (Heart of the Arts : 
Sharing Knowledge, Sharing 
Love to Klongsra Kids) 

10 ส.ค. 56 โรงเรยีนคลอง
สระ หมู ่3 บำ้นคลองสระ 
ต ำบลคลองควำย อ ำเภอ
สำมโคก จังหวัดปทมุธำน ี

นสิติป.ตร ี45  45 

105 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ประดษิฐส์มดุท ำมอื  
(Handmade Notebooks 
Workshop) 

13 ส.ค. 56 หอ้ง 304 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

  0 

106 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ส ำรวจคำ่ยอักษร ฯ  
(Arts Voluntary Camp Survey) 

16-17 ส.ค. 56 โรงเรยีนวัด
พนุอ้ย ต ำบลบำ้นเกำ่ อ ำเภอ
เมอืง จังหวัดกำญจนบรุ ี

  0 

107 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

ทรปิชำ่งภำพครัง้ที ่1 : นครปฐม 18 ส.ค. 56 พระรำชวังสนำม
จันทร ์อ ำเภอเมอืงนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

นสิติป.ตร ี4  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม  

4 

108 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

อบรมกำรเขยีนประวัตยิอ่และ
เตรยีมตัวสอบสัมภำษณ์งำน (Arts 
CV Writing and Job Interview 
Preparation) 

23 ส.ค. 56 หอ้ง 303 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี51  
อำจำรย ์ 1  
บคุคลภำยนอก2 
(วทิยำกร) 

24 

109 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

สำนสัมพันธห์ำ้หมอ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย (Five Fac Fest – 
Fivefold Feast) 

24 ส.ค. 56 โรงเรยีนสำธติ
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
ฝ่ำยประถมศกึษำ 

  0 

110 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

แนะนอ้งเขำ้เอก ครัง้ที ่1 
(Exploring Majors Chapter 1) 

3 ก.ย. 56 หอ้ง 401/5 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี130  130 

111 ฝ่ำยกจิกำร
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงำนเสวนำวชิำกำร ปัญหำ
กำรศกึษำในระบบไทย Academic 
Seminar: Problems in Thai 

Education System เพือ่สรำ้ง
พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นทำงวชิำกำร 

4 ก.ย. 56 หอ้ง 501/5 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

  0 
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112 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

โยคะฮำเฮ ทกุวันอังคำร ตัง้แต ่30 ต.ค. 
55 - 29 ม.ค. 56 ชัน้ 9 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร / หอ้ง 
401/11 อำคำรมหำจักรสีรินิ
ธร 

เจำ้หนำ้ที ่9 
อำจำรย ์3 

12 

113 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

อบรมประกันคณุภำพ “อยูอ่ยำ่งไร
ใหส้บำย อกี 3 ปีนี ้ภำยใต ้สกอ. 
สมศ. และอืน่ๆ” 
-นโยบำยกำรประกันคณุภำพ 
-ตัวชีวั้ดและวธิกีำรจัดเก็บขอ้มลู 
-จรรยำบรรณอำจำรยแ์ละนักวจัิย 

19 ธ.ค. 55  เวลำ 13.30 -
15.30 น. หอ้ง 501/29   
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

อำจำรย ์8 
เจำ้หนำ้ที ่34 

42 

114 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

โยคะฮำเฮ 2 ทกุวันอังคำร ตัง้แต ่ก.พ.-
พ.ค. 56  

เจำ้หนำ้ที ่22 
อำจำรย ์13 

35 

115 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

อบรม รวมมติรเทคนคิพชิติคอม
ใหมใ่นทีท่ ำงำนเบือ้งตน้ (Anti-

virus และ MS Word2010) 

28-29 ม.ีค. 56 เวลำ 9.00-
12.00 น. ณ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

คณะอักษรศำสตร ์

อำจำรย ์1 
เจำ้หนำ้ที ่25 

26 

116 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

ประชมุ และอบรมเชงิปฏบัิตกิำร
เรือ่งเกณฑตั์วชีวั้ดและกำรจัดท ำ
รำยงำนประเมนิตนเอง 

30 พ.ค. 56 เวลำ 9.00-
11.30 น. ณ ศนูย์
คอมพวิเตอร ์คณะอักษร
ศำสตร ์

อำจำรย ์7 
เจำ้หนำ้ที ่23 

30 

117 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

โยคะฮำเฮ 2 ทกุวันพฤหัสบด ีม.ิย.-ก.ย. 
56  

เจำ้หนำ้ที ่14 
อำจำรย ์13 

27 

118 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

กจิกรรมออกก ำลังกำยโยคะ 3 ทกุวันจันทร ์และวัน
พฤหัสบด ีเวลำ 17.15 -
18.15 น. ม.ิย.-ก.ย. 56 

อำจำรย ์15 
บคุลำกร 12 

27 

119 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

โครงกำรอบรมเชงิปฏบัิตกิำรเรือ่ง
เกณฑตั์วชีวั้ดและกำรจัดท ำ
รำยงำนประเมนิตนเอง ครัง้ที ่2 

8 ก.ค. 56 เวลำ 10.00-
12.00 น. หอ้ง 711 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

เจำ้หนำ้ที ่21 
อำจำรย ์ 6 

27 

120 ฝ่ำยวจัิย จัดเทศกำลจ ำหน่ำย หนังสอืและ
วำรสำรของโครงกำรฯ ในรำคำ
พเิศษ ในภำคตน้ปีกำรศกึษำ  
2556 

เดอืน ม.ิย.-เดอืน ก.ย. 56 
ณ หอ้งโถงชัน้ลำ่ง อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

N/A 0 

121 ฝ่ำยวชิำกำร อบรมเชงิปฏบัิตกิำร เรือ่ง กำรใช ้

เทคโนโลยจัีดกจิกรรมในชัน้เรยีน
แบบ interactive : Clicker 

27 ม.ีค. 56 หอ้งประชมุชัน้ 
M1 อำคำรมหำจักร ี

อำจำรย ์ 7 
บคุลำกร  5 

12 

122 ฝ่ำยวชิำกำร งำนปฐมนเิทศนสิติใหมอ่ักษร
ศำสตร ์

22 พ.ค .56  เวลำ 8.00-
12.00 น. ชัน้ 9 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติ ป.ตร ี340 340 

123 ฝ่ำยวชิำกำร ปฐมนเิทศนสิติใหม ่ 22 พ.ค.56  เวลำ 8.00-
12.00 น. ณ หอ้งโถง
เอนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร  

นสิติ 310 คน 310 

124 ฝ่ำยวชิำกำร ปฐมนเิทศนสิติใหมอ่ักษรศำสตร ์
ระดับปรญิญำตร ี

22 พ.ค. 56 ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร และหอ้ง
ตำ่งๆตำมรำยชือ่อำจำรยท์ี่
ปรกึษำทีส่ังกัด 

นสิติป.ตร ี315 
อำจำรย ์ 45  

360 

125 ฝ่ำยวชิำกำร อบรมเรือ่ง "ปัญหำทีพ่บในนสิติ รู ้
ไดอ้ยำ่งไรวำ่นสิติมปัีญหำสขุภำพ" 
โดย นพ.ภชุงค ์เหลำ่รจุสิวัสดิ ์

31 พ.ค. 56 เวลำ 10.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 601 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์ 15 
บคุลำกร  6 

21 

126 ฝ่ำยวชิำกำร อบรม LMS: CourseVille เพือ่
สนับสนุนกำรสอนใหม้ี
ประสทิธภิำพยิง่ขีน้ 

31 พ.ค. 56 เวลำ 13.30-
14.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 
M อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

อำจำรย ์ 19 
บคุลำกร  12 

31 

127 ฝ่ำยวริัชกจิ Vietnamese-Thai Friendship for 
ASEAN 

11 ม.ค.56 หอ้ง 304 อำคำร
มหำจักรฯี 

นสิติ 30 
อำจำรย ์10 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 80 

125 

128 ภำษำ
ตะวันตก 

โครงกำรสัมมนำภำควชิำภำษำ
ตะวันตก 

19-21 ม.ีค. 56 โรงแรมไอ
ธำรำ รสีอรท์แอนดส์ปำ จ.
เพชรบรุ ี

อำจำรย ์23 23 

129 ภำษำ
ตะวันตก/

โปรตเุกส 

ทัศนศกึษำชมุชนโปรตเุกส 26 ม.ค. 56 สถำน
เอกอัครรำชทตูโปรตเุกส

โบสถค์อนเซ็บชญั ชำวตำด
รสูและแมพ่ระลกูประค ำ 

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 2 

12 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

130 ภำษำ
ตะวันตก/
โปรตเุกส 

งำนเปิดตัวหนังสอืภำษำโปรตเุกส
ส ำหรับคนไทย 

13 ก.พ. 56 เวลำ 16.30-
18.00 น. หอ้ง 304 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี20 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร  5 
บคุคลภำยนอก 60 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 5 

100 

131 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรพดู
ภำษำฝรั่งเศสในสถำนกำรณ์จรงิ 

ภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 
2555 

อำจำรย ์7 
วทิยำกร 12 
นสิติ 60 

79 

132 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรฝึกภำษำฝรั่งเศสเพือ่
อำชพี 

พ.ย. 55-ธ.ค. 55 ณ คณะ
อักษรศำสตร ์

นสิติ ป.ตร ี5 
อำจำรย ์2 

7 

133 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 
 

 

โครงกำรสนับสนุนงำนปีใหม ่
ภำควชิำภำษำตะวันตก 

7 ม.ค. 56 คณะอักษร
ศำสตร ์

นสิติ ป.ตร ี6 
อำจำรย ์8 

14 

134 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรทัศนศกึษำ "เขำหนิซอ้น" 16 ม.ค. 56 ณ โครงกำร
พระรำชด ำร"ิเขำหนิซอ้น" จ.
ฉะเชงิเทรำ 

นสิติ ป.ตร ี15 
นสิติ ป.โท 2 
นสิติ ป.เอก 1 
อำจำรย ์5 
บคุคลภำยนอก 5 

28 

135 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรสนับสนุนนสิติรว่มงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก 

2 ก.พ. 56 สมำคมฝรั่งเศส นสิติป.ตร ี10 
อำจำรย ์2 

12 

136 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

Feut vert พ.ย. 55-เม.ย. 56 ณ คณะ
อักษรศำสตร ์

นสิติ 45 
อำจำรย ์3 
บคุคลภำยนอก 12 

60 

137 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรฝรั่งเศส 24 ชม. (ทบทวน 
เสรมิทักษะ ฟัง พดู อำ่น เขยีน 
โดยสอน 12 ครัง้ ๆ ละ 2 ชม. รวม 
24 ชม.) 

ภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 
2555 
(1 เม.ย. - 24 เม.ย. 2556) 

นสิติป.ตร ี15 
อำจำรย ์1 

17 

138 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรบรรยำยพเิศษเสรมิกำร
เรยีนกำรสอน โครงกำรอำ่น
ฝรั่งเศส ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ตอน "ลัทธลิำ่อำณำนคิม : มรณ
บัตรของอัลแบรต ์กำม"ู 

ศ. 19 ก.ค. 56 เวลำ 16.00 
น.  หอ้ง 707 อำคำรบรมรำช
กมุำร ี

นสิติป.ตร ี25  
นสิติป.โท 3 
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก2 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 4 

41 

139 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรออกภำคสนำมรำยวชิำ 
2231483 ภำษำฝร่ังเศสส ำหรับ
กำรทอ่งเทีย่ว ภำคตน้ 2556 
ศกึษำกำรท ำนำ กำรทอ่งเทีย่วเชงิ
เกษตร พพิธิภัณฑ ์จ.นครปฐม 
และทัศนศกึษำพพิธิภัณฑแ์ละยำ่น
ทอ่งเทีย่วอนุรักษ์ในเขตกทม. 

3 ส.ค. 56 จังหวัดนครปฐม นสิติป.ตร ี10  
อำจำรย ์ 1  

11 

140 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

กจิกรรมทัศนศกึษำ จำกถนนสยำม
ถงึถนนฝรั่งเศส De la rue de 
Siam à la rue de France (ตำม
รอยฝรั่งเศส ทีอ่ยธุยำและลพบรุ)ี 

8-9 ม.ิย. 56 จ.อยธุยำ และ
ลพบรุ ี

นสิติ 25 
อำจำรย ์8 
บคุลำกร 2 

35 

141 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรวำรสำร L'Amateur (เพือ่
พัฒนำกำรเรยีนกำรสอนรำยวชิำ 
2231374 ภำษำฝรั่งเศสดำ้นกำร
หนังสอืพมิพ ์และ 2231375 ภำษำ
ฝร่ังเศสดำ้นกำรหนังสอืพมิพ ์2 - 
น ำผลงำนนสิติไปท ำวำรสำร 500 
ฉบับ) 

ก.ค. - ส.ค. 56 นสิติป.ตร ี17 17 

142 ภำษำ
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส 

โครงกำรรำยงำนควำมกำ้วหนำ้
วทิยำนพินธร์ะดับมหำบัณฑติและ
ดษุฎบัีณฑติ 

7-ส.ค.-56 นสิติป.ตร ี4 
นสิติป.โท 8 
อำจำรย ์9 
บคุคลภำยนอก 3 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 1 

25 

143 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 
 

โครงกำรจุฬำวชิำกำร (ชมรม
ภำษำเยอรมัน) 

14-18 พ.ย. 55 ประมำณ 300 300 



  111 

ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

144 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงกำรกจิกรรมทำงวัฒนธรรม
ประกอบกำรศกึษำ 

7-ม.ค.-56 นสิติป.ตร ี70 
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์9           
บคุคลภำยนอก 1 

85 

145 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงกำรคำ่ยภำษำเยอรมัน 11-13 ม.ค. 56 นสิติป.ตร ี44 
นสิติป.โท 4 
อำจำรย ์5             
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

55 

146 ภำษำ
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ประชำสัมพันธข์อ้มลูหลักสตูร
บัณฑติศกึษำ สำขำวชิำ
ภำษำเยอรมัน ใหต้ัวแทนของ
มหำวทิยำลัยในเอเชยีตะวันออก
เฉียใต ้

13-ม.ีค.-56 25 25 

147 ภำษำ
ตะวันตก/

รัสเซยี 

บรรยำยพเิศษ 2 เรือ่ง 12 ก.ค 56 เรือ่ง กำรท ำ
ธุรกจิกับชำวรัสเซยี 

19 ก.ค. 56 เรือ่ง
อตุสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่ว
ไทยกับตลำดนักทอ่งเทีย่ว
รัสเซยี 

นสิติป.ตร ี20 
นสิติป.เอก 2 

อำจำรย ์ 1 

23 

148 ภำษำ
ตะวันตก/
รัสเซยี 

โครงกำรพัฒนำวชิำกำรนสิติ
สำขำวชิำภำษำรัสเซยี (เสรมิ
หลักสตูรรำยวชิำ 223632 ภำษำ
รัสเซยีดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว) 

10 ส.ค. 56 เยีย่มชมวัดพระ
ศรรีัตนศำสดำรำม เยีย่มชม
โบรำณสถำน พระรำชวังบำง
ปะอนิ 

นสิติ 10 
อำจำรย ์2 

12 

149 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

คำ่ยภำษำสเปน วันที ่4-6 ม.ค. 56 บำ้นไม ้
ชำยกลอง อ.อัมพวำ 

นสิติป.ตร ี70 
อำจำรย ์8         

78 

150 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

โครงกำรบรรยำยพเิศษ 
"ควำมสัมพันธไ์ทย-อำรเ์จนตนิำ" 
A Socio-cultural Perspective on 
Thai-Argentina Relations 

วันที ่15 ก.พ. 56 เวลำ 10-12 
น. หอ้ง 304 อำคำรมหำจักรสี ิ

รนิธร 

นสิติป.ตร ี30 
อำจำรย ์7            
บคุคลภำยนอก 8 

45 

151 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

โครงกำรแลกเปลีย่นนสิติ ไทย - 
เวยีดนำม ระหวำ่งจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย และมหำวทิยำลัย
ฮำนอย  น.ส. ปณุณภำ มิง่มงคล
กจิ นำย อรรถพล กระจ่ำงจำย  

10 พ.ค. - 9 ม.ิย. 56 คณะ
อักษรศำสตร ์

นสิติป.ตร ี 2 2 

152 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

Living Peru (ฉำยภำพยนตรเ์ปรู
และเลีย้งอำหำรพืน้เมอืงเปร)ู 

14 ม.ิย. 56 เวลำ18.00-
20.00 น. ณ หอ้งสรรพ
ศำสตรส์โมสร อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 
15-22 ม.ิย. 56 ณ หอ้ง 
401/18 อำคำรมหำจักรสีรินิ
ธร 

นสิติป.ตร ี30 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก 30 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม10 

80 

153 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

โครงกำรแลกเปลีย่นนสิติ ไทย - 
เวยีดนำม ระหวำ่งจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย และมหำวทิยำลัย
ฮำนอย    

7 ก.ค. - 8 ส.ค. 56 คณะ
อักษรศำสตร ์

บคุคลภำยนอก 10 10 

154 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

First Meeting ชมรมภำษำสเปน 9 ก.ค.  56 เวลำ 16.00-
18.00 น. หอ้ง 304 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร  

นสิติ 50 50 

155 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

กจิกรรม Literature into film 1-8 ส.ค. 56 หอ้ง 304 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติ/อำจำรย/์
บคุลำกร/ศษิยเ์กำ่ 
 
จ ำนวน 500  คน 

500 

156 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

เยีย่มชมเรอืฝึกรบของโคลอมเบยี 
ARC Gloria 

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

นสิติ 8 
ศษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

10 

157 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

ดนตรแีละระบ ำฟลำเมงโกของ
สเปน 

19 ส.ค. 56 เวลำ 15.00-
17.00 น. 

นสิติ 40 
อำจำรย ์ 10 
บคุคลภำยนอก 50 

100 

158 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

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

31 ก.ค. - 8 ส.ค. 56 คณะ
อักษรศำสตร ์

นสิติป.ตร ี50 
อำจำรย ์ 20 
บคุคลภำยนอก 70 

140 
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159 ภำษำ
ตะวันตก/
สเปน 

"นอ้งพีจั่บเขำ่คยุกันแบง่ปัน
ประสบกำรณ์" 

3 ก.ย. 56 เวลำ 16.00-
18.00 น. หอ้ง 304 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติ 50 50 

160 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

โครงกำรสัปดำหภ์ำษำอติำเลยีน
สำกล 

พฤ. 29 พ.ย. 55 เวลำ 
15.00-20.00 น. หอ้งประชมุ 
301-302 และหอ้ง 501/25 
ศ. 30 พ.ย. 55 เวลำ 17.00-
20.00 น. หอ้ง 501/29 

นสิติป.ตร ี20 
อำจำรย ์15  
บคุคลภำยนอก 30 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

67 

161 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

สัมมนำเปิดตัวหนังสอื "Siamese 
Pavilion at Turin Expo 1911" 

พฤ. 29 พ.ย. 55  
ณ อำคำรมหำจักรสีรินิธร 
หอ้ง 301-302 

นสิติป.ตร ี50 
นสิติป.เอก 1 
อำจำรย ์20 
บคุลำกร 3 
บคุคลภำยนอก 20  
ศษิยเ์กำ่ 5 

109 

162 ภำษำ

ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

โครงกำรเรยีนรูวั้ฒนธรรมผำ่น

เทศกำลจำกครสิตม์ำสถงึปีใหม่
สำกล 

7 ม.ค. 56 ชัน้ 9 อำคำรมหำ

จักรสีรินิธร เวลำ 16.00-
19.00 น. 

นสิติ 50 

อำจำรย ์4 
บคุคลภำยนอก 1 

55 

163 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

โครงกำรสัมมนำดำ้นภำษำและ
วัฒนธรรมอติำเลยีน ระหวำ่ง
อำจำรยแ์ละวทิยำกร แลกเปลีย่น
ควำมคดิเห็นดำ้นกำรเรยีนกำรสอน 
วชิำกำร และวจัิย 

ม.ค.-ม.ีค. 56 (2 ครัง้) 
กรงุเทพฯ และ เพชรบรุ ี

อำจำรย ์4 
บคุคลภำยนอก 1 

5 

164 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมบรรยำยพเิศษโดย ศลิปิน
ชำวอติำเลยีน Emanuele de 
Reggi ในหัวขอ้ “Firenze e il 
Rinascimento” 

1-ม.ีค.-56 นสิติ 11 11 

165 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

โครงกำรพัฒนำอำจำรย:์ ปรับ
กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
ภำษำและวรรณคดอีติำเลยีน 
(เสวนำแลกเปลีย่นควำมเห็น) 

ม.ิย.-ส.ค.56 อำจำรย ์8 8 

166 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมบรรยำยพเิศษในหัวขอ้
เรือ่ง “ศลิปอติำเลยีนยคุกลำง” 

พฤ. 20 ม.ิย. 56  
เวลำ 13.00-16.00 
ณ หอ้ง 501/17 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติ 15 15 

167 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

โครงกำรสำขำวชิำภำษำอติำเลยีน
พบศษิยเ์กำ่และนสิติในสังกัด 

จ. 1 ก.ค. 56 เวลำ 15.00-
18.00 
หอ้ง 304 อำคำรมหำจักรสี ิ

รนิธร 

นสิติ 30   
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 5 

35 

168 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมบรรยำยพเิศษในหัวขอ้
เรือ่ง “I mosaic di Ravenna” 

พฤ. 4 ก.ค. 56 
เวลำ 13.00-16.00 
ณ หอ้ง 501/17 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติ 12 12 

169 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

โครงกำรเสรมิทักษะภำษำและ
ทักษะกำรคดิวเิครำะห ์

อ. 9 ก.ค. 56   เวลำ 14.30-
16.30   
หอ้ง 601/19 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติ  16 16 

170 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมบรรยำยพเิศษในหัวขอ้
เรือ่ง “La retorica” 

อ. 9 ก.ค. 56 
เวลำ 9.00-12.00 
ณ หอ้ง 601/19 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติ 6 6 

171 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

งำนเปิดเทศกำลภำพยนตรอ์ติำ
เลยีน MovieMov: Italian Film 
Festival 2013 

พ. 24 ก.ค. 56  
เวลำ 16.00-20.30/SF 
World Cinema 
Central World, 7th floor 

นสิติ 12           
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก 150 

169 

172 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมบรรยำยพเิศษ ในหัวขอ้ 
Primo Levi and the idea of 
human dignity: a tentative 
interpretation of his message 
from a Buddhist perspective 

พฤ. 1 ส.ค. 56 
เวลำ 14.00-16.00 
ณ หอ้ง 707 อำคำรบรมรำช
กมุำร ี

นสิติ 15 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก20 

45 

173 ภำษำ
ตะวันตก/ 

อติำเลยีน 

กจิกรรมกำรอบรมมำรยำทบนโตะ๊
อำหำรของโครงกำรพัฒนำนสิติ 

อำ. 4 ส.ค. 56 
เวลำ 11.00-14.00 ณ 

โรงแรมตะวันนำ กรงุเทพฯ 
 

นสิติ 25 25 



  113 

ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

174 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมในโครงกำรบรรยำยพเิศษ 
เรือ่ง "เตรยีมเสบยีงเดนิทำงไกลสู่

ถนนคนท ำงำน" 

พฤ. 8 ส.ค. 56  
เวลำ 15.00-16.00  
ณ หอ้ง 303 อำคำรมหำจักรี
สรินิธร 

นสิติ35 
อำจำรย ์5 
บคุคลภำยนอก 10 
 

50 

175 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมในโครงกำรสำขำวชิำ
ภำษำอติำเลยีนพบศษิยเ์กำ่และ
นสิติในสังกัด  

พฤ. 8 ส.ค. 56  
เวลำ 16.00-18.00  
ณ หอ้ง 303 อำคำรมหำจักรี
สรินิธร 

นสิติ35 
อำจำรย ์5 
บคุคลภำยนอก 10 
 

50 

176 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมบรรยำยพเิศษในหัวขอ้ 
เรือ่ง  Umanesimo a Firenze 

พฤ. 8 ส.ค. 56 
เวลำ 13.00-16.00 
ณ หอ้ง 501/17 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 
 

นสิติ 13 13 

177 ภำษำ
ตะวันตก/ 

อติำเลยีน 

กจิกรรมในโครงกำรบรรยำยพเิศษ พฤ. 15 ส.ค. 56  เวลำ 
14.00-17.00 น.  ณ หอ้ง 

303 อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติ 35 
อำจำรย ์ 5   

40 

178 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมในโครงกำรสำขำวชิำ
ภำษำอติำเลยีนพบศษิยเ์กำ่และ
นสิติในสังกัด 

ศ. 23 ส.ค. 56  
เวลำ 16.00-18.00  
ณ หอ้ง 401/18 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติ 40 
อำจำรย ์ 5  
ศษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 4 

49 

179 ภำษำ
ตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

กจิกรรมบรรยำยพเิศษในหัวขอ้
เรือ่ง “เครือ่งดนตรตีะวันตก : จุด
ก ำเนดิ ชือ่ และทีม่ำ” 

อ. 27 ส.ค. 56 
เวลำ 14.00-17.00 
ณ หอ้ง 601/10 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติ 5 5 

180 ภำษำ
ตะวันออก 

โครงกำรสัมมนำภำควชิำภำษำ
ตะวันออก 

25 เม.ย.56 ณ Imperial 
Queens Park 

อำจำรย ์23   
บคุลำกร  4 

27 

181 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

รว่มกับขงจือ่แหง่จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัยจัดกจิกรรม"งำนวัน
ไหวพ้ระจันทร"์ 

24 พ.ย. 55 เวลำ 12.00-
13.00 น.  อำคำรมหำจักร ี 
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี68 
นสิติ ป.โท 20 

88 

182 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

รว่มกับขงจือ่แหง่จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัยจัดงำนตอ้นรับคณะ
เยำวชนจำกประเทศจนี 

13 ธ.ค.55 เวลำ 13.00-
16.00 น. หอประชมุชัน้9 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี280 
นสิติ ป.โท 30 
อำจำรย ์15 

325 

183 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

รว่มกับขงจือ่แหง่จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัยจัดกำรประกวดสนุทร
พจนภ์ำษำจนีสรินิธร ครัง้ที ่4 
ชงิว้ยพระรำชทำนสมเด็นพระเทพฯ 
หัวขอ้"สมเด็จพระบรมรำชนินีำ กับ
ธรรมชำตป่ิำรักษ์น ้ำ" 

20 ธ.ค.55 เวลำ 08.00-
16.00 น. หอประชมุชัน้9 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี150 
อำจำรย ์30 
นสิติ ป.โท 40 

220 

184 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

รว่มกับขงจือ่แหง่จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัยจัดกำรประกวดรอ้ง
เพลงจนี ครัง้ที ่1 

28 ธ.ค.55 เวลำ 08.00-
16.00 น. อำคำรมหำ
วชริำวธุ 

นสิติป.ตร ี180 
นสิติ ป.โท 45 
อำจำรย ์15 

240 

185 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

คำ่ยภำษำจนี 2013 "เยอืนเมอืง
เหนอืถิน่ไทย เพิม่พนูประสบกำรณ์
แปลกใหมเ่ขำ้ใจควำมตำ่งทำง
วัฒนธรรม" รำยวชิำ 2222461 
ภำษำจนีดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว 

13-17 ม.ค. 56 จ.เชยีงรำย นสิติ ป.ตร ี22 
อำจำรย ์1 

23 

186 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

บรรยำยพเิศษ เรือ่ง" China's   
Pasts" โดย Professor 
Endymion Wilkinson 

พฤ 24 ม.ค. 56  เวลำ 
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
404 อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ  60       
อำจำรย ์ 8      
บคุคลภำยนอก  15 

83 

187 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

บรรยำยพเิศษ เรือ่ง China's  
Futures 

พฤ. 31 ม.ค. 56  เวลำ 
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
404 อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ  60       
อำจำรย ์ 8      
บคุคลภำยนอก  15 

83 

188 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

กจิกรรมงำน"วันตรษุจนี" จัด
รว่มกับสำบันขงจือ่แหง่
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

6 ก.พ. 56 เวลำ 12.00-
13.00 น.  อำคำรมหำจักร ี 
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี70 
อำจำรย ์20 
บคุลำกร   10 

100 

189 ภำษำ
ตะวันออก/จนี 

งำนฉลอง 40 ปีกำรกอ่ตัง้
สำขำวชิำภำษำจนี และงำนคนืสู ้

เหยำ้สำขำวชิำภำษำจนี 

26 ก.ค. 56 เวลำ 17.30-
21.30 น. ณ อำคำรมหำจักรี
สรินิธร 

อำจำรย ์ 10  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม
223 

233 

190 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ออกก ำลังแบบเตำ้ซิน่  ทกุวันอังคำรและพฤหัสบด ี
เวลำ 12.00-13.00 น. ณ 
หอ้ง 401/11 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 
 

นสิติ อำจำรย ์
เจำ้หนำ้ที ่10 

10 
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191 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรบรรยำยพเิศษ ภำควชิำ
ภำษำตะวันออก สำขำวชิำ
ภำษำญีปุ่่ น โดย Prof.Asako 
Hayashi ผูเ้ชีย่วชำญดำ้น
วัฒนธรรมและวรรณคดญีีปุ่่ น 

22 ม.ค. 56 เวลำ 9.00-
12.00 น. หอ้ง 612 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี23 
นสิติ ป.โท  2      
อำจำรย ์2          
บคุคลภำยนอก   1 

28 

192 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรฝึกเขยีนพูก่ันญีปุ่่ น จ. 4 ก.พ. 56 หอ้ง 409 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี28 
อำจำรย ์1 
บคุลำกร 1
บคุคลภำยนอก 1 

30 

193 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรบรรยำยพเิศษ 
"กำรละเลน่คำรตุะ" 

4 ก.พ.56 เวลำ 13.00-
16.00 น. หอ้ง 704  อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี43 
นสิติ ป.โท  2      
อำจำรย ์1 
 
 

46 

194 ภำษำ

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรฝึกพดูภำษำญีปุ่่ นกับคน

ญีปุ่่ น 

11 ก.พ. 56 เวลำ 10.00-

12.00 น. หอ้ง 608 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี36 

อำจำรย ์1          
บคุคลภำยนอก 5 

42 

195 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรเสรมิศักยภำพกำรผลติ
ผลงำนทำงวชิำกำร 

27-28  ก.พ.56  อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

 นสิติ ป.โท  8      
อำจำรย ์2           

10 

196 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรเสรมิศักยภำพกำรผลติ
ผลงำนทำงวชิำกำรของคณำจำรย ์ 

14 ก.พ.56 เวลำ 10.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 403 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี43 
นสิติ ป.โท  2      
อำจำรย ์4 

49 

197 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรนเิทศนสิติวชิำเอก
ภำษำญีปุ่่ น 

ส. 9 ม.ีค. 56 หอ้ง 301-302 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี75 
นสิติป.โท 1 
อำจำรย ์1 
บคุลำกร 1 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

80 

198 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ออกก ำลังแบบเตำ้ซิน่  ทกุวันอังคำรและพฤหัสบด ี
เวลำ 12.00-13.00 น. ณ 
หอ้ง 401/11 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติ อำจำรย ์
เจำ้หนำ้ที ่11 

11 

199 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

บรรยำยพเิศษ Prof.Katayama 
Takahiro 

22 ส.ค. 56 หอ้ง 401 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี5  
นสิติป.โท 4 
อำจำรย ์ 3  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 3 

15 

200 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

สัมมนำรว่มกับมหำวทิยำลัยโอ
ซำกำ้ และwork shop นอก
สถำนทีก่ับมหำวทิยำลัยโอซำกำ้ 

27-28-29 ส.ค. 56 หอ้ง 
301-302 MCS และโรงแรม
วรบรุะ รสีอรท์แอนดส์ปำ 
หัวหนิ จ.ประจวบคริขีันธ ์

นสิติป.โท 17 17 

201 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรบรรยำยพเิศษ 
Prof.Akimoto Mihara 

17 ส.ค. 56 หอ้ง 401/5
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 7 
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก 19 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 4 

37 

202 ภำษำ
ตะวันออก/

ญีปุ่่ น 

สำขำวชิำภำษำญีปุ่่ นรว่มกับ
สถำบันวจัิยกำรสอนภำษำญีปุ่่ น 

มหำวทิยำลัยวำเซดะ ประเทศ
ญีปุ่่ นจัดทดลองกำรเรยีนกำรสอน
ทำงไกลผำ่นสไกป์ โดย
ศำสตรำจำรย ์ดร.มยิะซะก ิ
ซะโตะฌ ิเป็นผูบ้รรยำยในหัวขอ้ 
“กำรรับรูภ้ำษำญีปุ่่ นของนักซโูม่
ชำวตำ่งชำต”ิ  

31 ก.ค. 56 หอ้ง 702 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติและอำจำรยเ์ขำ้
ฟังรวม 12 คน  

12 

203 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรบรรยำยพเิศษ Prof. 
Hidaka Yoshiki 

พ. 21 ส.ค. 56 หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี2  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 3 
อำจำรย ์ 8  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 3 

22 

204 ภำษำ
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

งำนมฑุติำจติ รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศำล 

6 ก.ย. 56 หอ้ง 707 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี2  
นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 3 

อำจำรย ์ 10  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 9 

30 
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205 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

เสวนำภำรตวทิยำ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 

3 ครัง้ 
ครัง้ที ่1 ธ.ค.55 
ครัง้ที ่2 ม.ค. 56 
ครัง้ที ่3 ก.พ. 56 

นสิติป.ตร ี53 
นสิติป.โท 19 
อำจำรย ์ 13 
บคุลำกร 1
บคุคลภำยนอก 10 
 

96 

206 ภำษำ
ตะวันออก/
บำล ี

บรรยำย "บำลสีันสกฤตพจิำรณ์" 
(รว่มกับชมรมบำล ี- สันสกฤต) 

22 เม.ย. 56 ณ หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

  0 

207 ภำษำ
ตะวันออก/
เวยีดนำม 

โครงกำรแลกเปลีย่นภำษำและ
วัฒนธรรมกับชำวเวยีดนำม 

16 ก.ค. 56 ณ หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี55 
อำจำรย ์ 3 
บคุคลภำยนอก 2 

60 

208 ภำษำไทย โครงกำรถวำยสักกำระ ร.6 23 พ.ย.55 หอ้งโถงชัน้ลอย 
อำคำรมหำจุฬำฯ เวลำ 
16.30-17.30 น. 

นสิติ 50 
อำจำรย ์ 10 
บคุลำกร 10 

บคุคลภำยนอก 10 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 
20 

100 

209 ภำษำไทย โครงกำรมณีปัญญำ พฤ. 15 ส.ค. 56  เวลำ 
14.00-16.00 น.  ณ หอ้ง 
304 อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 35 
นสิติป.เอก20 
อำจำรย ์ 8 
บคุคลภำยนอก 16 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

86 

210 ภำษำไทย สรรพว์ทิยำ ภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 
2555 

18 ก.พ. 56 หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี60  
อำจำรย ์ 10 

70 

211 ภำษำไทย โครงกำรปำฐกถำ ชดุ "สบืสำน
วทิยำพฤฒำจำรย"์ 

ครัง้ที ่1 / 24 ม.ิย. 56          
ครัง้ที ่2 / 15 ก.ค. 56         
ครัง้ที ่3 / 20 ส.ค. 56          
ณ หอ้ง 105 อำคำรมหำจุฬำฯ 

นสิติป.ตร ี    10    
นสิติป.โท     25    
นสิติป.เอก    20    
อำจำรย ์         5      
บคุคลภำยนอก   10   

มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 
10  

80 

212 ภำษำไทย โครงกำรจัดท ำหนังสอืรวมผลงำน
ของนสิติ 

ม.ิย.-ส.ค.56 นสิติป.ตร ี 9     
นสิติป.โท  4     
อำจำรย ์ 10       
บคุคลภำยนอก 2  

25 

213 ภำษำไทย โครงกำรประชำสัมพันธก์ำรด ำเนนิ
โครงกำรสูค่วำมเป็นเลศิดำ้นภำษำ
และวรรณคดไีทย 

ตลอดปีงบ 56 ม ี7 โครงกำร 
(6 กจิกรรม + โครงกำร
จัดท ำสือ่ประชำสัมพันธ ์1 
โครงกำร) 

นสิติป.ตร ี    25     
นสิติป.โท      15    
อำจำรย ์        10      
บคุคลภำยนอก   60   

110 

214 ภำษำไทย โครงกำร Survival Thai for 
Exchange Students ใหแ้ก่
นักศกึษำจำกประเทศอำเซยีนที่
ไดรั้บทนุกำรศกึษำใหม้ำเรยีนทึ่
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

5-7 ม.ิย. 56 นสิติป.ตร ี     55     
นสิติป.โท      8       
อำจำรย ์      10 

73 

215 ภำษำไทย โครงกำรไหวค้ร ูประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556 

20 ม.ิย. 56 ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรฯี 

นสิติป.ตร ี     38      
นสิติป.โท      24    
นสิติป.เอก     15    
อำจำรย ์     15       
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม  8    

100 

216 ภำษำไทย โครงกำรสัมมนำหลักสตูรระดับ
มหำบัณฑติ 

18 ก.ค. 56 ณ หอ้ง 815 
อำคำรมหำจักรฯี 

อำจำรย ์     16      16 

217 ภำษำไทย โครงกำรสัมมนำหลักสตูรระดับ
ดษุฎบัีณฑติ 

29 ก.ค. 56 ณ หอ้ง 708 
อำคำรบรมฯ 

อำจำรย ์     14      14 

218 ภำษำไทย โครงกำรจัดประชมุระดับชำตเิพือ่
เผยแพร่ผลงำนวชิำกำรของนสิติ
ระดับปรญิญำบัณฑติ "วชิญมำลำ 
ภำษำและวรรณคดไีทย" 

1 ส.ค. 56 ณ หอ้ง 301-302 
อำคำรมหำจักรฯี 

นสิติป.ตร ี   30      
นสิติป.โท    22    
นสิติป.เอก   14    
อำจำรย ์     11      
บคุคลภำยนอก   28    
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม  5  

 
  

109 
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219 ภำษำไทย โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอำ่น
ภำษำอังกฤษ-ภำษำไทย 

3 และ 10 ส.ค. 56 ณ หอ้ง 
601/17 อำคำรมหำจักรฯี 

นสิติป.ตร ี     20      
นสิติป.โท      10     
อำจำรย ์       2       
บคุลำกร        2     

34 

220 ภำษำไทย โครงกำรปฐมนเิทศนสิติภำควชิำ
ภำษำไทย 

5 ส.ค. 56 ณ หอ้ง 301-302 
อำคำรมหำจักรฯ๊ 

นสิติป.ตร ี     32      
นสิติป.โท      23    
นสิติป.เอก     14    
อำจำรย ์     11         

70 

221 ภำษำไทย โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอำ่น-
เขยีน ภำษำไทย 

6 และ 20 ส.ค. 56 ณ หอ้ง 
601/19 อำคำรมหำจักรฯี 

นสิติป.ตร ี    30      
นสิติป.โท     5      

35 

222 ภำษำไทย โครงกำรสนทนำวชิำกำรเพือ่น
บัณฑติศกึษำภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 
2556 

8 ส.ค. 56 ณ หอ้ง 708 
อำคำรบรมฯ 

นสิติป.โท    20    
นสิติป.เอก    20    
อำจำรย ์      5      

45 

223 ภำษำไทย โครงกำรถวำยเทยีนพรรษำ 17 ก.ค. 56 14.00-18.00 
น. ณ วัดพระเชตพุนฯ 

นสิติป.ตร ี    23     
นสิติป.โท    10     
นสิติป.เอก    5    
อำจำรย ์     10      
บคุลำกร      2    

50 

224 ภำษำไทย บรรยำยวชิำกำร ขอ้สงสัยในกำรใช ้

ภำษำไทย 
20 ส.ค. 56 เวลำ 9.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 105 
อำคำรมหำจุฬำฯ 

นสิติป.โท     20    
นสิติป.เอก    8     
อำจำรย ์      7      
บคุคลภำยนอก   15    

50 

225 ภำษำไทย โครงกำรสักกำระพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูหั่ว 

20 ก.ย. 56 ณ หอ้งโถงชัน้
ลำ่ง อำคำรมหำจุฬำฯ 

นสิติป.ตร ี    40     
นสิติป.โท    20 
นสิติป.เอก   10 
อำจำรย ์     15   
บคุคลภำยนอก   5  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 
10   

100 

226 ภำษำศำสตร ์ สัมมนำวทิยำนพินธป์รญิญำเอก 
ภำควชิำภำษำศำสตร ์ภำคตน้ ปี
กำรศกึษำ 2555 

3 ต.ค. 55 เวลำ 8.45 – 
15:30 น. หอ้ง 707 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 28 
อำจำรย ์5  

40 

227 ภำษำศำสตร ์ Prof.Makoto Minegishi Tokyo 
university of Foreign 
Studies(TUFS) เยีย่มเยยีน เขำ้
เวคิชอปกับนสิติภำควชิำฯ 

21-23 พ.ย.55 นสิติป.โท  2   
นสิติป.เอก 7 
อำจำรย ์ 3   

12 

228 ภำษำศำสตร ์ โครงกำรพำนสิติบัณฑติศกึษำออก
ฝึกวจัิยภำคสนำมทำงภำษำศำสตร ์
จ.อทุัยธำน ี

22-31 ม.ีค. 56 จังหวัด
อทุัยธำน ี

นสิติ 4 
อำจำรย ์1 

5 

229 ภำษำศำสตร ์ โครงกำรฝึกวจัิยภำคสนำมทำง
ภำษำศำสตร ์(รำยวชิำ 2209641 
Ling Field Method) 

22-23 ม.ีค. 56 บำ้นทันตุม้ 
(บำ้นกลุม่ชำตพิันธุข์ม)ุ ต.
บำ้นไร ่อ.บำ้นไร่ จ.อทุย้ธำน ี 

นสิติป.โท 4 
อำจำรย ์1 

5 

230 ภำษำศำสตร ์ ปฐมนเิทศนสิติใหมเ่อก-โท 2556 14 พ.ค. 56 เวลำ 9.00-
12.00 น.หอ้ง 707 

นสิติป.โท 17 
นสิติป.เอก 12 
อำจำรย ์ 5 

34 

231 ภำษำอังกฤษ จัดกจิกรรมตอ้นรับกลุม่นักศกึษำ

ระดับปรญิญำตรจีำกมหำวทิยำลัย
ตำ่งๆ ในประเทศอนิโดนเีซยีใน
ฐำนะตัวแทนจำก ASEAN Youth 
Friendship Network (AYFN)  

5-11 พ.ย. 55 ณ อำคำร

มหำจักรสีรินิธร และไปทัศน
ศกึษำทีวั่ดพระเชตพุน
วมิลมังคลำรำม วัดอรณุฯ 
และพระทีน่ั่งอนันตสมำคม 

นสิติอนิโด 24  

นสิติไทย 12 
อำจำรย ์10 
บคุลำกร 4 

50 

232 ภำษำอังกฤษ กำรอำ่นและเสวนำกับนักเขยีน
อังกฤษ Qaisra Shahraz ผูเ้ขยีน
นยิำยดังเรือ่ง The Holy Woman 
และ Typhoon  

8 พ.ย. 55 เวลำ 13.00-
15.00 น. ณ หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ 7 
อำจำรย ์7 
บคุคลภำยนอก 1 

15 

233 ภำษำอังกฤษ จัดกำรแสดงทำงวัฒนธรรมของ
ประเทศอนิโดนเีซยี  

ศ. 9 พ.ย. 55 นสิติอนิโด 24  
นสิติไทย 12 
อำจำรย ์10 
บคุลำกร 4 

50 

234 ภำษำอังกฤษ โครงกำรใหน้สิติระดับ
บัณฑติศกึษำเสนอบทควำม
วชิำกำร 
 
 

25 ม.ค.56 หอ้ง 707 อำคำร
บรมฯ 

นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์12 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 3 

25 
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235 ภำษำอังกฤษ โครงกำรเสวนำทำงวชิำกำรโดย
อำจำรยผ์ูเ้ขยีนบทควำมลงใน
วำรสำร Thougts 2012 

1 ก.พ.56 หอ้ง 708 อำคำร
บรมฯ 

นสิติป.โท 8 
อำจำรย ์ 12 
บคุคลภำยนอก 2 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

24 

236 ภำษำอังกฤษ โครงกำรปัจฉมินเิทศนสิติเอก
ภำษำอังกฤษ 

14 ก.พ.56 หอ้ง 302 อำคำร
บรมฯ 

นสิติป.ตร ี90 
อำจำรย ์ 12 
บคุลำกร  5  

107 

237 ภำษำอังกฤษ โครงกำรสัมมนำภำควชิำ
ภำษำอังกฤษ 

28-ม.ีค.-56 อำจำรย ์ 21 
บคุลำกร  5 

26 

238 ภำษำอังกฤษ โครงกำรปฐมนเิทศนสิติระดับ
บัณฑติศกึษำ 

8 พ.ค.56 หอ้ง 707 อำคำร
บรมฯ 

นสิติป.โท 13 
อำจำรย ์ 12 

25 

239 ภำษำอังกฤษ โครงกำรสัมมนำหลักสตูร
มหำบัณฑติ 

9 พ.ค.56 หอ้ง 708 อำคำร
บรมฯ 

อำจำรย ์ 12 12 

240 ภำษำอังกฤษ โครงกำรปฐมนเิทศนสิติเอก
ภำษำอังกฤษ 

2 ก.ค.56  เวลำ 13.30-
15.00 น.หอ้ง 302 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี80 
อำจำรย ์ 15 
บคุคลภำยนอก 5 

100 

241 ภำษำอังกฤษ โครงกำรเสวนำอำจำรยใ์นภำควชิำ
ภำษำอังกฤษ 

2 ส.ค.56 หอ้ง 708 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์ 20 
บคุคลภำยนอก 5 

25 

242 ภำษำอังกฤษ โครงกำรบรรยำย จรรยำบรรณใน
กำรเขยีนรำยงำนแกน่สิติเอก
อังกฤษ 

26 ก.ย.56 หอ้ง 302 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี300 
อำจำรย ์ 14 
บคุคลภำยนอก 5 

319 

243 ภมูศิำสตร ์ โครงกำรภำคสนำมวชิำระบบบ
กำยภำพในสถำพแวดลอ้ม 

12-13 ม.ค.56 นสิติป.ตร ี56 
อำจำรย ์ 2  
บคุลำกร 1 

59 

244 ภมูศิำสตร ์ โครงกำรภำคสนำมวชิำ 2205474 
เทคนคิกำรออกปฎบัิตงิำน
ภำคสนำม 

12-14 ม.ค.56  นสิติ 23 
อำจำรย ์3 

26 

245 ภมูศิำสตร ์ โครงกำรปัจฉมินเิทศนสิติปรญิญำ
บัณฑติ 

25 ม.ค. 56 เวลำ 13.00-
16.00 น. 

นสิติ 44 
อำจำรย ์2 
บคุลำกร 1 

47 

246 ภมูศิำสตร ์ ภำคสนำมวชิำ 2205334 
ภมูศิำสตรก์ับกำรจัดกำรทรัพยำกร
กำรทอ่งเทีย่ว  

26-27 ม.ค. 56 ณ จังหวัด
จันทบรุ ี 

นสิติ 18 คน อำจำรย์
และเจำ้หนำ้ที ่3 คน 

21 

247 ภมูศิำสตร ์ สัมมนำภำควชิำภมูศิำสตร ์ 17-พ.ค.-56 อำจำรย ์6 
อำจำรยพ์เิศษ 5 

11 

248 ภมูศิำสตร ์ ท ำบญุภำควชิำภมูศิำสตร ์ 17-พ.ค.-56 อำจำรย ์6 
อำจำรยพ์เิศษ 5 

11 

249 ภมูศิำสตร ์ โครงกำรปฐมนเิทศนสิติปรญิญำ
บัณฑติ  

17 ก.ค. 56 10.00-14.00 
น. อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี16 
อำจำรย ์6 

22 

250 ภมูศิำสตร ์ โครงกำรฝึกงำนภำคสนำมส ำหรับ
นักภมูศิำสตร ์รำยวชิำ 2205341 
ภมูศิำสตรป์ระเทศไทย 

10-12 ส.ค.56 จ.เกำะกง 
ประเทศเขมร 

นสิติป.ตร ี73 
อำจำรย ์5 

78 

251 ภมูศิำสตร ์ โครงกำรฝึกงำนภำคสนำมส ำหรับ
นักภมูศิำสตร ์รำยวชิำ 2205251 
กำรแปลควำมหมำยแผนทีแ่ละ
ภำพถำ่ยทำงอำกำศ 

17-19 ส.ค.56 จ.
ประจวบครีขีันธ ์

นสิติป.ตร2ี 
อำจำรย ์6 

8 

252 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงกำรท ศนศกึษำหอภำพยนตร์
แหง่ชำต ิ

24 ม.ค. 56 ณ หอ
ภำพยนตรแ์หง่ชำต ิจ.
นครปฐม 

นสิติ ป.โท 7 
อำจำรย ์2 

9 

253 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงกำรทัศนศกึษำ 
รำยวชิำวรรณคดกีับสิง่แวดลอ้ม 
(รำยวชิำ 2210214 วรรณดคกีับ
สิง่แวดลอ้ม) 

26 ม.ค. 56 
ศนูยศ์กึษำธรรมชำตแิละ
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเจ็ดคต-
โป่งกอ้นเสำ้  
จังหวัดสระบรุ ี

นสิติป.ตร ี48 คน 
อำจำรย ์1 คน 
ผูช้ว่ยสอน 1 คน 

50 

254 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงกำรจติอำสำ: หนังสอืเสยีง
เพือ่คณุภำพชวีติ 

25 ม.ีค.56-17 เม.ย. 56 นสิติป.โท 31 
อำจำรย ์ 1  
บคุลำกร  3 

35 

255 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ชมรมวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 12 ม.ิย.56 
ณ หอ้ง 707  
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 20 คน 20 

256 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

คำ่ยวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 20-21 ม.ิย. 56  
จ.ชลบรุ ี

นสิติป.โท 23 คน 
อำจำรย ์ 4 คน  
รวม 27 คน 

30 
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257 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงกำรควำมรูคู้ค่ณุธรรม ครัง้ที ่
12 

29 ก.ค. 56 
ณ อำคำรบรมรำชกมุำร ี
และจตรุัสจำมจุร ี

นสิติป.โท 10 คน 
อำจำรย ์ 2 คน 
บคุลำกร 3 คน 
รวม 15 คน 

15 

258 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

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

11 ม.ิย. 56 
ณ หอ้ง 707  
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ 
คณำจำรย ์
ศษิยเ์กำ่ 
บคุคลภำยนอก  
รวม 117 คน 

117 

259 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงกำรสัมมนำวทิยำนพินธ ์ 11 ม.ิย. 56 
ณ หอ้ง 930  
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท  
อำจำรย ์
รวม 30 คน 

30 

260 ศลิปกำรละคร โครงกำร แหวกมำ่น ครัง้ที ่11 
ภำคตน้ 2555 (วชิำ 2208248 
Theatre Production) 

8-9 ต.ค. 55 นสิติ ป.ตร ี50 
นสิติ ป.โท 25 
อำจำรย ์10 

บคุคลภำยนอก 115 

200 

261 ศลิปกำรละคร ละครเวทรีว่มสมัยเรือ่ง "ลังกำสบิ
โห"ก ำกับกำรแสดงโดย รศ.พร
รัตน ์ด ำรงุ (แสดง 6 รอบ) 
 
 

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

บคุคลภำยนอก 
1200 

1200 

262 ศลิปกำรละคร กำรบรรยำย และกำรแสดงสือ่ผสม
ชดุ “LDN Redux” โดยคณะ “The 
Light Surgeons”  จำกสหรำช
อำณำจักร 

18 ต.ค. 55 เวลำ 19.30 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปกำรละครสดใสฯ 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี150  
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 2 
บคุคลภำยนอก 38 

200 

263 ศลิปกำรละคร หนังใหญร่ว่มสมัยตอน "ยกรบ" ที ่
Esplanade ประเทศสงิคโปร ์

19-21 ต.ค 55 ณ  da:ns 
festival, Esplanade 
ประเทศสงิคโปร ์

บคุคลภำยนอก 300 300 

264 ศลิปกำรละคร กำรอำ่นบทละครเรือ่ง "รำพณำสรู" 
ในเทศกำลจุฬำฯวชิำกำร 55 

14-17 พ.ย. 55 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 

นสิติป.ตร ี150  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก5 
อำจำรย ์ 6  
บคุลำกร 10
บคุคลภำยนอก175 

356 

265 ศลิปกำรละคร กำรแสดงหนังใหญร่่วมสมัยตอน 
"ยกรบ"ในงำน Burapha's Music 
& Performing Arts Festival 
2012  

28-30 พ.ย. 55 ณ ม.บรูพำ  
จ.ชลบรุ ี

นสิติป.ตร ี200  
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร 6 
บคุคลภำยนอก100 

326 

266 ศลิปกำรละคร จัดกำรแสดง "LOL: Lots of 
Love" 

29-30 พ.ย. 55 เวลำ 19.30 
น.  1 ธ.ค. 55 เวลำ 14.00 
น. ณ ศนูยศ์ลิปกำรละคร
สดใสฯ อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี275  
นสิติป.โท 50 
นสิติป.เอก 4 
อำจำรย ์10 
บคุลำกร 20 
บคุคลภำยนอก 121 

480 

267 ศลิปกำรละคร กำรอำ่นบทละครเรรือ่ง "นำงรำ้ย
ในลงกำ"  

19 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี80  
นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 5  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 49 

150 

268 ศลิปกำรละคร กำรอำ่นบทละครเรรือ่ง 
"รำพณำสรู"  

19 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี80  
นสิติป.โท 6 
อำจำรย ์ 5  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 49 

150 

269 ศลิปกำรละคร กำรแสดง Tragedy of Ravana 
โดยวทิยำลัยนำฏศลิป์อำ่งทอง 

19 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี35  
นสิติป.โท 10 
บคุลำกร 15 
บคุคลภำยนอก 90 

150 

270 ศลิปกำรละคร กำรแสดงหนังใหญร่่วมสมัยวัดบำ้น

ดอน “ยกรบ” 

19-20 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป

กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี52  

นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 10 
บคุคลภำยนอก 120 

192 
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271 ศลิปกำรละคร กำรแสดงละครรว่มสมัย “ลังกำสบิ
โห” 

19-20 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี52  
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก120 

192 

272 ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์ไทยร่วมสมัย 
“ตำมไก่”  

19-20 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี52  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก120 

192 

273 ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Muet” โดย จติต ิชมพ ีและ คณะ
ละคร 18 มงกฏุ 

21-22 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 14 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 100 

149 

274 ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Rooted in Silat” โดย ASWARA 

Dance Company  

21-22 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 

อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี75  
นสิติป.โท 14 

อำจำรย ์ 6  
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก110 

210 

275 ศลิปกำรละคร กำรแสดงเดีย่ว “Dancing with 
the Ghost of My Child”โดย 
Noor Effendy Ibrahim 

21-22 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี75  
นสิติป.โท 14 
อำจำรย ์ 6  
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก110 

210 

276 ศลิปกำรละคร กำรแสดง “หงสท์อง”  โดย ศนูย์
วัฒนธรรมพระประแดง 

23 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี50  
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 3 
อำจำรย ์ 5 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 137 

212 

277 ศลิปกำรละคร กำรแสดง “ระบ ำกงิกะหลำ่” โดย 
มลูนธิพิระธรรมแสง 

23 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 

อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60  
นสิติป.โท 2 

นสิติป.เอก 2 
อำจำรย ์ 3  
บคุลำกร 3 
บคุคลภำยนอก200 

270 

278 ศลิปกำรละคร กำรแสดงโนรำ “ตอนคลอ้งหงส”์
โดย อำจำรยธ์รรมนติย ์นคิมรัตน ์
และคณะโนรำธรรมนติ 

23 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก2 
อำจำรย ์ 3  
บคุลำกร 3 
บคุคลภำยนอก200 

270 

279 ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย “Bach 
Cello Suites and Ferocious 
Compassion”โดย Fred 
Frumberg, Amrita Performing 
Arts และ Peter Chin 

24-25 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 178 

313 

280 ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Fauwn Leb/Identity ”โดย แวว
ดำว ศริสิขุ รว่มดว้ย รณรงค ์ค ำผำ 

24-25 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร 1 
บคุคลภำยนอก178 

304 

281 ศลิปกำรละคร กำรแสดงรว่มสมัย “Q&A” โดย 
Daniel K  

24-25 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก178 

313 

282 ศลิปกำรละคร กำรแสดงละครตุก๊ตำ “Sinxai”   
โดย Phannaly Thepphavongsa 
และ Champa Lao Theatre  

26-27 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร  10 

บคุคลภำยนอก 215 
 
 

349 
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283 ศลิปกำรละคร กำรแสดงละครรว่มสมัย “กลับมำ
เถดิวันทอง” โดย ประดษิฐ 
ประสำททอง และคณะละครคอนัต
ตำ 

26-27 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก5 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก215 

349 

284 ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Dancing Girl“ โดย Sujata Goel  

26-27 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก5 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 215 

349 

285 ศลิปกำรละคร นำฏศลิป์รว่มสมัย “Fire Fire Fire”
โดย Eko Supriyanto, Sophiline 
Cheam Shapiro  และพเิชษฐ 
กล่ันชืน่ 

28 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี82  
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 8  

บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 130 
 

240 

286 ศลิปกำรละคร โครงกำรจัดฉำยภำพยนตร์
นำนำชำต ิภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 
2555           
28 ม.ค."Pieta" (เกำหล)ี  
30 ม.ค. "Boy" (นวิซแีลนด)์   
1 ก.พ. "Breathing" (ออสเตรยี)   
4 ก.พ. "Beasts of the Southern 
Wild" (อเมรกิำ)   
6 ก.พ. "The Imposter" (องักฤษ)  
8 ก.พ. "36" (ไทย)   
11 "Guilty of Romance"  (ญีปุ่่ น)  
13 ก.พ. "Circumstance" (อหิรำ่น)   
15 ก.พ. "A Royal Affair"(
เดนมำรก์) 

28, 30, ม.ค., 1, 4, 6, 8, 
11, 13 ละ 15 ก.พ. 56  ณ 
หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี175  
นสิติป.เอก 3 
บคุลำกร  5  
บคุคลภำยนอก 267 

450 

287 ศลิปกำรละคร เทศกำลละคร "กอนจบ 2556"   
เรือ่ง "สญู" ก ำกับกำรแสดงโดย 
น.ส.พรชนก พรหมโลก และเรือ่ง 
"นอนไมห่ลับ" แสดงโดยนำยพชิ
เญศ ใจทหำร 

1-3 ก.พ. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี 20  
นสิติป.โท  4 
อำจำรย ์ 3  
บคุคลภำยนอก 80 

107 

288 ศลิปกำรละคร เรือ่ง "บำ้นบึม้" ก ำกับและเรยีบ
เรยีงบทโดย น.ส.พรรณนภิำ ถริะ
พงศ ์

8-10 ก.พ. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี135 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 3 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 350 

503 

289 ศลิปกำรละคร เรือ่ง "สยองเมอืงยิม้ : เมยีเป็นยวิ 
และ เด็กสำยลับ" ก ำกับกำรแสดง
โดย น.ส.ปัทฐมกิำ ป่ินเงนิ 

15-17 ก.พ. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี49  
นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 3 
บคุคลภำยนอก 150 

210 

290 ศลิปกำรละคร เทศกำลศลิปะนำนำชำต ิ กำร
บรรยำย อบรมเชงิปฏบัิตกิำร และ
กำรแสดง 3 ชดุ กำรฝึกอบรมเชงิ
ปฏบัิตกิำร  โดยคณะ Condors 
ประเทศญีปุ่่ น 

ศกุร ์1 ม.ีค. 56 เวลำ 13-16 
น. ณ หอ้งโถงพืน้พรม ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี20  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 2  
บคุลำกร 
บคุคลภำยนอก26 

75 

291 ศลิปกำรละคร กำรแสดงเรือ่ง "Grandslam"    
โดยคณะ Condors ประเทศญีปุ่่ น 

2-3 ม.ีค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี163 
นสิติป.โท 20 
อำจำรย ์5   
บคุลำกร 2 
บคุคลภำยนอก 275 

465 

292 ศลิปกำรละคร เทศกำลงำน "แหวกมำ่น ครัง้ที ่
12"ภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 2555 

11-12 ม.ีค. 56  ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 10 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 225 
 
 

350 
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293 ศลิปกำรละคร กำรแสดง ชดุ "LIEBER ADZIO" 
โดย จติต ิชมพ ีคณะ 18 
Monkeys Dance Theatre  

16-17 ม.ีค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60 
อำจำรย ์ 4 
บคุลำกร  4 
บคุคลภำยนอก  180 

248 

294 ศลิปกำรละคร กำรแสดงชดุ "Dancing To The 
End" โดยศลิปินคณะ Total 
Brutal จำกประเทศเยอรมน ี

23-24 ม.ีค. 56  ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี55 
นสิติป.โท 50 
บคุลำกร 2 
บคุคลภำยนอก 53 

160 

295 ศลิปกำรละคร น ำละครเรส่ ำหรับเยำวชนไป
รว่มงำน "สำมแพรง่" โดยกำรแสด
ละครงชดุ "คดิแจ่ม: โลกของหนู
แหวน และแมวพันพัว"จัดโดย
ส ำนักงำนศลิปรว่มสมัยส ำนักงำน
ศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 

23 ม.ีค. 56 ณ แยกแพรง่
นรำ เขตพระนคร 

บคุคลภำยนอก 300 300 

296 ศลิปกำรละคร กำรแสดงในเทศกำลวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส-ไทย จัดกำรแสดงรว่มสมัย 
“érection” โดยคณะ Dernière 
Minute (ประเทศฝรั่งเศส) 

7-8 ม.ิย. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี308   
นสิติป.โท 15  
อำจำรย ์ 10   
บคุลำกร  5
บคุคลภำยนอก 150  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 10  

498 

297 ศลิปกำรละคร กำรแสดงละครเรือ่ง "อสิตรี
เอเซยี"(Women of Asia) 

14-25 ส.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร1ี631  
นสิติป.โท 60 
นสิติป.เอก15 
อำจำรย ์ 20  
บคุลำกร 50
บคุคลภำยนอก1250 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม50 

3046 

298 ศลิปกำรละคร โครงกำรจัดฉำยภำพยนตร์
นำนำชำต ิภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 
2556 (16 ส.ค. - 6  ก.ย. 56)   
16 ส.ค. "Blancanieves" (สเปน)  
19 ส.ค."Rust and Bone" (ฝรั่งเศส)    
21 ส.ค."For Love's Sake" (ญีปุ่่ น)  
23 ส.ค."Laurence Anyways" 
(แคนำดำ)  
26 ส.ค."Beyond the Hills" (โรมำเนยี)   
28 ส.ค. "Sister" (สวสิเซอรแ์ลนด)์  
2 ก.ย."No" (ชลิ)ี  
4 ก.ย."Searching For Sugarman"  
(อเมรกิำ)  
6 ก.ย."The Hunt" (เดนมำรก์) 

16, 19, 21, 23, 26,28 
ส.ค., 2, 4 และ  6 ก.ย. 56 
(9 เรือ่ง เฉพำะวันจันทร ์พธุ 

และศกุร)์  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร และหอ้ง 
503 อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติป.ตร ี350  
นสิติป.โท 15 
อำจำรย ์ 5  

บคุลำกร 10
บคุคลภำยนอก195 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม25 

600 

299 ศลิปกำรละคร โครงกำรละครสัญจร ประจ ำภำค
ตน้ 2556 น ำละครเรือ่ง "นำงรำ้ย
ในลงกำ" ไปจัดแสดงในงำน 
Vietnam-Asia Pacific BUREAU 
Theatre Schools FESTIVAL HO 

CHI MINH CITY - VIETNAM 
2013 

5-11 ก.ย. 56 ณ เมอืงโฮจิ
มนิหซ์ติี ้ประเทศเวยีดนำม 

นสิติป.ตร ี88  
นสิติป.โท 12 
บคุคลภำยนอก 200 

300 

300 ศลิปกำรละคร กำรแสดงเดีย่ว "นอนไมห่ลับ"        
โดย นกิร แซตั่ง้  

6-7 ก.ย. 56   ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อำจำรย ์ 12  
บคุลำกร 10
บคุคลภำยนอก 168  
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 10 

315 

301 ศนูยก์ำรแปลฯ บรรยำยทำงวชิำกำร เรือ่ง 
จรรยำบรรณและควำมกำ้วหนำ้ใน
วชิำชพีกำรแปล โดย คณุณัชชำอร  
ชเูชดิศักดิ ์

8 ธ.ค. 55 ณ หอ้ง 304 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติ 26 
บคุคลภำยนอก 3 

29 

302 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรสัมมนำคณำจำรย ์นสิติ
และศษิยเ์กำ่สำยกำรล่ำม 

22 ธ.ค. 55  เวลำ 8.00 - 
17.00 น. โรงแรมพลูแมน 
กรงุเทพ คงิเพำเวอร ์ 

นสิติ 5 
อำจำรย ์14 
บคุลำกร 4 
บคุคลภำยนอก 1 

ศษิยเ์กำ่ 13 
รวม จ ำนวน 37 คน 

37 
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303 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรอบรมเทคนคิกำรลำ่มพดู
ตำมขัน้สงู ส ำหรับนักวเิทศสัมพันธ ์
ส ำนักภำษำตำ่งประเทศ ส ำนักงำน
เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 

21 ม.ีค. - 27 ม.ิย. 56  
อำคำรทปิโก ้

บคุคลภำยนอก 10 10 

304 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรอบรมควำมรูด้ำ้น
โครงสรำ้งภำษำและทักษะกำร
สือ่สำรภำษำอังกฤษในวงงำน
รัฐสภำ ส ำหรับนักวเิทศสัมพันธ ์
ส ำนักภำษำตำ่งประเทศ ส ำนักงำน
เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 

22 ม.ีค.  - 12 ก.ค. 56  
อำคำรทปิโก ้

บคุคลภำยนอก 12 12 

305 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรปฐมนเิทศนสิติอักษรศำ
สตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำกำรล่ำม 
รุน่ที ่4 

23 ม.ีค. 56 หอ้ง 601/19 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติ 7 7 

306 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรปฐมนเิทศนสิติอักษรศำ
สตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำกำรแปล 

รุน่ที ่14 

23 ม.ีค. 56 หอ้ง 601/13 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติ 26 26 

307 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรแนะแนวกำรท ำสำร
นพินธ/์วทิยำนพินธส์ ำหรับนสิติ
อักษรศำสตรมหำบัณฑติ 
สำขำวชิำกำรแปล รุน่ที ่13 

23 ม.ีค. 56 หอ้ง 601/17 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติ 26 26 

308 ศนูยก์ำรแปลฯ จัดโครงกำรบรรยำยทำงวชิำกำร
ดำ้นกำรแปล โดยเชญิ Prof. Theo 
Hermans มำบรรยำยหัวขอ้
“Questioning Assumptions 
about Translation”และ Prof. 
Maria Tymoczko มำบรรยำย
หัวขอ้ “Writing Systems, 
Translation, and the Survival 
of Cultural Memory” 

อำ. 4 ส.ค. 56 เวลำ 10.00-
12.00 น. และ 13.00-15.00 
น. ณ หอ้ง 304 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร  

จ ำนวนผูเ้ขำ้รับฟังกำร
บรรยำย 123 คน  
นสิติรุน่ที ่3  1 คน  
นสิติรุน่ที ่4  1 คน 
นสิติรุน่ที ่9  1 คน 
นสิติรุน่ที ่10  2 คน  
นสิติรุน่ที ่11  2 คน  
นสิติรุน่ที ่12  9 คน 
นสิติรุน่ที ่13  18คน  
นสิติรุน่ที ่14  23คน 
บคุคลภำยนอก66 คน 

มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม5คน 

123 

309 ศนูยก์ำรแปลฯ บรรยำยพเิศษ เรือ่ง Taking Stock 
of Audiovisual Translation: 
Changes and Challenges 

อำ. 1 ก.ย. 56 เวลำ 13.00-
16.00 น. ณ หอ้ง 303 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร  

จ ำนวนผูเ้ขำ้รับฟัง
กำรบรรยำย 77 คน   
นสิติรุน่ที ่11  3 คน  
นสิติรุน่ที ่12  3 คน  
นสิติรุน่ที ่13  20 
คน  
นสิติรุน่ที ่14  16 
คน  
บคุคลภำยนอก 35
คน 

77 

310 ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

โครงกำรอบรมควำมรูท้ักษะทำง
คอมพวิเตอรใ์หแ้กน่สิติ ปี
กำรศกึษำ 2555 

14-16 ม.ค. 56 นสิติ.ป.ตร ี52 52 

311 ศนูยไ์ทย
ศกึษำ 

ทัศนศกึษำ รำยวชิำ 2200603 22 ธ.ค. 55 วัดพระพทุธบำท
รำชวรมหำวหิำร จังหวัด
สระบรุ ี

นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 5 
อำจำรย ์2 
บคุลำกร 2 
บคุคลภำยนอก 2 
 

26 

312 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษำ และ
ภำควชิำ
ภำษำ
ตะวันตก/
โปรตเุกส 

จัดบรรยำยหัวขอ้“แนวคดิใหมใ่น
งำนประพันธส์อดแทรกขอ้เท็จจรงิ
ในนวนยิำย 666  The Seventh 
Seal” โดย โจเซ โรดรกีสิ ดสู ซำน
ตสู นักเขยีนชือ่ดังชำวโปรตเุกส  

4 ก.ย. 56 หอ้ง 707 ชัน้ 7 
อำคำรบรมรำชกมุำร ีเวลำ 
13.00-15.00 น. 

 0 

313 ศนูย์
สำรนเิทศ 

จัดอบรมวธิกีำรใชง้ำน CU 
Reference Databases ใหแ้ก ่
นสิติภำควชิำวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
"กำรสบืคน้ขอ้มลูสำรสนเทศ"  
วทิยำกร: นริอฮำน ีจันทสังข ์
 
 

8 พ.ย. 55 13.00 -16.00 น.  
สรรพศำสตรส์โมสร 

12 คน 12 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

314 ศนูย์
สำรนเิทศ 

อบรม กำรสบืคน้ขอ้มลูและกำร
ประมวลผลผำ่นเครอืขำ่ยหอ้งสมดุ 
วทิยำกร: นริอฮำน ีจันทสังข ์

9 พ.ย. 55 
9.00-12.00 น. 
สรรพศำสตรส์โมสร 

 12 คน 12 

315 ศนูย์
สำรนเิทศ 

ฝึกงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรนเิทศ 
คนละ 6 ชม.  

3 ธ.ค. 55 - 2 ก.พ. 56 11 คน 11 

316 ศนูย์
สำรนเิทศ 

จัดอบรมวธิกีำรใชง้ำน CU 
Reference Databases ใหแ้ก ่
นสิติภำควชิำบรรณำรักษศำสตร ์
วทิยำกร: นริอฮำน ีจันทสังข ์

7 ม.ิย. 56 
10.00 - 12.00 น. 

19 คน 19 

317 ศนูย์
สำรนเิทศ 

อบรมกำรใชว้ำรสำรอเิล็กทรอนกิส ์
จำกฐำน CU Reference 
Databases  ใหน้สิติระดับ ป.ตร ี
วทิยำกร: นริอฮำน ีจันทสังข ์

24 ม.ิย. 56 
9.00-12.00 น. 
สรรพศำสตรส์โมสร 

15 คน 15 

318 ศนูย์
สำรนเิทศ 

บรรยำยเรือ่ง กำรแนะน ำกำร
คน้ควำ้และลงรำยกำรอำ้งองิทำง
บรรณำนุกรม 
วทิยำกร: นริอฮำน ีจันทสังข ์
 

28 ม.ิย. 56 
17.15-18.15 น. 
หอ้ง 303 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

34 คน 34 

319 ศนูย์
สำรนเิทศ 

ฝึกงำนบรกิำรสำรนเิทศ ตอบ
ค ำถำมและชว่ยกำรคน้ควำ้ 
คนละไมต่ ่ำกวำ่ 20 ชัว่โมง 
วทิยำกร: นริอฮำน ีจันทสังข ์

1 ก.ค. - 31 ส.ค. 56 2 คน 2 

320 ศนูย์
สำรนเิทศ 

อบรมวธิกีำรลงทะเบยีนวำรสำร
และกำรท ำดรรชนวีำรสำรใน
ฐำนขอ้มลูของหอ้งสมดุ 
วทิยำกร : สปุรญิำ ลลุติำนนท ์

5 ส.ค. 56 
9.00 - 12.00 น. 
สรรพศำสตรส์โมสร 

13 คน 13 

321 หอ
พระไตรปิฎก
นำนำชำต ิ

รำยกำรวทิย ุสยำมสต ิ ทกุวันพฤหัสบด ีระหวำ่ง ตค. 
55 – กย. 56 (52 ครัง้) 

N/A 0 

322 หอ
พระไตรปิฎก
นำนำชำต ิ

รำยกำรวทิย ุศำสนส์รำ้งสขุ ทกุวันอำทติย ์ระหวำ่ง ตค. 
55 – กย. 56 (40 ครัง้) 

N/A 0 

323 หอ
พระไตรปิฎก
นำนำชำต ิ

รำยกำรวทิย ุหยบิมำถกยกมำคุย ทกุวันศกุร ์ ตค. 55 – กย. 
56 (20 ครัง้) 

N/A 0 

324 หอ
พระไตรปิฎก
นำนำชำต ิ

สนทนำธรรมพัฒนำชวีติ ทกุวันพฤหัสบด ีเวลำ 
12.00-13.00 (40 ครัง้) 

อำจำรยปั์จจุบัน และ
อำจำรยเ์กษียณ 8 

8 

325 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำ ภำคปลำย  ปี
กำรศกึษำ 2555   วชิำ 2200183 
อำรยธรรมไทย 

จังหวัดเพชรบรุ-ี
สมทุรสงครำม (25  พ.ย. 
55) 

นสิติป.ตร ี48 
อำจำรย ์1 
บคุลำกร 1 

50 

326 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำ ภำคปลำย  ปี
กำรศกึษำ 2555   วชิำ 2200183 
อำรยธรรมไทย 

จังหวัดพระนครศรอียธุยำ        
(1 ธ.ค. 55) 

นสิติป.ตร ี74 
อำจำรย ์1  
บคุลำกร 3 

78 

327 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำ ภำคปลำย  ปี
กำรศกึษำ 2555   วชิำ 2200183 

อำรยธรรมไทย 

จังหวัดอำ่งทอง-
พระนครศรอียธุยำ (2  ธ.ค.  

55) 

นสิติป.ตร ี61 
อำจำรย ์1 

บคุลำกร 3 

65 

328 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำ ภำคปลำย  ปี
กำรศกึษำ 2555   วชิำ 2200387 
โบรำณคดใีนประเทศไทย 

จังหวัดสโุขทัย - พษิณุโลก  
(5-6  ม.ค.  56) 

นสิติป.ตร ี34 
อำจำรย ์1 
บคุลำกร 1 

36 

329 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำ ภำคปลำย  ปี
กำรศกึษำ 2555   วชิำ 2200387 
โบรำณคดใีนประเทศไทย 

จังหวัดพระนครศรอียธุยำ 
(26  ม.ค.  56) 

นสิติป.ตร ี34 
อำจำรย ์1  
บคุลำกร1 

36 

330 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำรำยวชิำ 
2200183, 2200220 อำรยธรรม
ไทย ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 2556 

จังหวัดพระนครศรอียธุยำ  
(15 ม.ิย. 56) 

นสิติป.ตร ี76 
อำจำรย ์1  
บคุลำกร  3 

80 

331 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำรำยวชิำ 
2200183, 2200220 อำรยธรรม
ไทย ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 2556 

จังหวัดอำ่งทอง - 
พระนครศรอียธุยำ  (22 ม.ิย. 
56) 

นสิติป.ตร ี77 
อำจำรย ์ 1  
บคุลำกร  3 

81 

332 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำรำยวชิำ 
2200183, 2200220 อำรยธรรม

ไทย ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 2556 
 

จังหวัดเพชรบรุ ี- 
สมทุรสงครำม  (29 ม.ิย. 

56) 

นสิติป.ตร ี 88  
อำจำรย ์ 1  

บคุลำกร  3 

92 
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333 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำประกอบ
รำยวชิำอำรยธรรมไทย (รำยวชิำ 
2200185 และ 2200392) 

จังหวัดสโุขทัย-พษิณุโลก  
(13-14 ก.ค. 56) 
จังหวัดเชยีงใหม่-ล ำพนู  
(10-12 ส.ค. 56) 

(ดทูีแ่ตล่ะกจิกรรม) 0 

334 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำรำยวชิำ 
2200183, 2200220 อำรยธรรม
ไทย ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 2556 

จังหวัดพระนครศรอียธุยำ 
ครัง้ที ่2  (7 ก.ค. 56) 

นสิติป.ตร ี118  
อำจำรย ์ 1 
บคุลำกร  3 

122 

335 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำรำยวชิำ 
2200392 ศลิปะโบรำณในสยำม
และเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ภำค
ตน้ ปีกำรศกึษำ 2556 

จังหวัดสโุขทัย-พษิณุโลก  
(13-14 ก.ค. 56) 

นสิติป.ตร ี32  
อำจำรย ์1 
บคุลำกร  1 

34 

336 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรทัศนศกึษำรำยวชิำ 
2200185 ปรทิัศนศ์ลิปะและ
โบรำณวัตถสุถำนในประเทศไทย 
ภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 2556 

จังหวัดเชยีงใหม่-ล ำพนู  
(10-12 ส.ค. 56) 

นสิติป.ตร ี34 
อำจำรย ์1 
บคุลำกร 1 

36 

337 อำรยธรรม
ไทย 

โครงกำรสง่เสรมิคณุธรรม 29-ส.ค.-56 นสิติป.ตร ี10  
อำจำรย ์ 2  
บคุลำกร  2 

14 

 
 

 

 
งานท าบุญ-ตักบาตร เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ 3 ม.ค. 56 บริเวณด้านหลงัหอประชุมใหญ่ ระหว่างอาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ กับอาคารมหาวชิราวธุ 
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จุฬาฯวิชาการ 2555  ระหว่างวนัท่ี 14-18 พ.ย. 55 ณ คณะอักษรศาสตร์ 
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สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจ าปี 2556 วนัท่ี 20 พ.ค. 56 ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
 
 

 
ฝ่ายวิชาการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้เทคโนโลยจัีดกิจกรรมในช้ันเรียนแบบ interactive : Clicker 27 ม.ีค. 56  
ห้องประชุมช้ัน M1 อาคารมหาจักรี 
 

 
ฝ่ายวิชาการ : อบรมเร่ือง "ปัญหาท่ีพบในนิสิต รู้ได้อย่างไรว่านิสิตมปัีญหาสุขภาพ" โดย นพ.ภชุงค์ เหล่ารุจิสวสัด์ิ 
31 พ.ค. 56 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 601 อาคารบรมราชกมุารี 
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ฝ่ายวิชาการ : อบรม LMS: CourseVille เพ่ือสนับสนุนการสอนให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขีน้ 31 พ.ค. 56 เวลา 13.30-14.30 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน M อาคารมหาจักรีสิรินธร 
 
 

 

 
ฝ่ายวิรัชกิจ :  Vietnamese-Thai Friendship for ASEAN 11 ม.ค.56 ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
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ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ :  งานประจักษ์พระคุณ ศ.กิตติคุณ สุทธิลกัษณ์ อ าพันวงศ์    25 ม.ค. 56 ห้อง 303-304 
อาคารมหาจักรีสิรินธร 
 
 

 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ : จัดโครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยแีก่นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา ใน
หัวข้อการใช้โปรแกรม Adobe Light Room  ศ. 9 ส.ค. 56 ณ ห้อง711 ช้ัน 7 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 13.00-16.00 น. 
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ภาควิชาภาษาตะวนัตก สาขาวิชาภาษาสเปน :  โครงการบรรยายพิเศษ "ความสัมพันธ์ไทย-อาร์เจนตินา" A Socio-cultural 
Perspective on Thai-Argentina Relations วนัท่ี 15 ก.พ. 56 เวลา 10-12 น. ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
 
 

 
ภาควิชาภาษาตะวนัตก สาขาวิชาภาษา :  Living Peru (ฉายภาพยนตร์เปรูและเลีย้งอาหารพืน้เมืองเปรู)  14 มิ.ย. 56   
เวลา18.00-20.00 น.  ณ ห้องสรรพศาสตร์สโมสร อาคารมหาจักรีสิรินธร 15-22 มิ.ย. 56 ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
 
 

 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษาจีน  : ร่วมกับขงจ่ือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจัดการประกวดร้องเพลงจีน คร้ังท่ี 1 
28 ธ.ค.55 เวลา 08.00-16.00 น. อาคารมหาวชิราวธุ 
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ภาควิชาภาษาตะวนัออก  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น : โครงการฝึกเขียนพู่กันญีปุ่่น จ. 4 ก.พ. 56 ห้อง 409 อาคารบรมราชกมุารี 
 
 

 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น:  โครงการบรรยายพิเศษ "การละเล่นคารุตะ" 4 ก.พ.56 เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้อง 704   อาคารบรมราชกมุารี 
 
 

 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก  สาขาวิชาภาษาเวยีดนาม : โครงการแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมกับชาวเวยีดนาม  
16 ก.ค. 56 ณ ห้อง 707  อาคารบรมราชกมุารี 
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ควำมสัมพันธร์ะหวำ่งกำรใชก้ำรอดตี
สมบรูณ์รปูกรยิำเดีย่วและกำลอดตีไม่
สมบรูณ์กับวลเีกีย่วกับเวลำในผูเ้รยีน
ภำษำสเปนชำวไทย 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่1 
(มกรำคม -มถินุำยน 2555) 151 - 
170 (ตพีมิพใ์นปี 2556) 

16 ภำษำตะวันออก กนกวรรณ เลำหบูรณะ
กจิ คะตะกริ ิ

กรอบมำตรฐำนภำษำญีปุ่่ น (Japanese 
Language Standard) ดำ้นกำรพูด
และกำรฟังส ำหรับผูเ้รยีนภำษำญีปุ่่ น
เป็นวชิำเอกในสถำบันอดุมศกึษำ: 
กรณีศกึษำจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่1 
(มกรำคม - มถินุำยน2555) 1 - 36 
(ตพีมิพใ์นปีที ่2556) 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่ผูผ้ลติผลงำน ชือ่ผลงำน/ชือ่เรือ่ง พมิพลักษณ์ 

17 ภำษำตะวันออก กนกวรรณ เลำหบูรณะ
กจิ คะตะกริ ิ

กรอบมำตรฐำนภำษำญีปุ่่ น 
(Japanese Language Standard) 
ดำ้นกำรพดูและกำรฟังส ำหรับผูเ้รยีน
ภำษำญีปุ่่ นเป็นวชิำเอกใน
สถำบันอดุมศกึษำ: กรณีศกึษำ
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่1 
(มกรำคม - มถินุำยน2555) 1 - 36 
(ตพีมิพใ์นปีที ่2556) 

18 ภำษำตะวันออก น ้ำทพิย ์เมธเศรษฐ กำรประกอบสรำ้งอัตลักษณ์ญีปุ่่ นกับ
ภำพแทนควำมสัมพันธญ์ีปุ่่ น-ไทยใน
เรือ่งเลำ่ยะมะดะ นะงะมะซะ สมัย
โทพกงุะวะ 

วำรสำรวรรณคดเีปรยีบเทยีบ ปีที ่2 
ฉบับที ่2 (กันยำยน 2556): 47-74. 

19 ภำษำไทย ใกลรุ้ง่ อำมระดษิ ค ำไทย - ค ำเทศ วำรสำรภำษำและวรรณคดไีทย ปีที ่
29 (ธันวำคม 2555) 215-222 
(ตพีพิมใ์นปี 2556 

20 ภำษำไทย ชลดำ เรอืงรักษ์ลขิติ นริำศสพุรรณ:ควำมสำมำรถและ
ควำมคดิสรำ้งสรรคข์องสนุทรภูใ่น

กำรแตง่โคลงสีส่ภุำพ 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่1 
(มกรำคม - มถินุำยน 2555) 37 - 82 

(ตพีมิพใ์นปี 2556) 

21 ภำษำไทย ธำนรีัตน ์จัททุะศร ี ลักษณะเดน่และคณุคำ่ของภำพ
จติรกรรมฝำผนังเรือ่งอเิหนำวัด
โสมนัสวหิำร 

วำรสำรภำษำและวรรณคดไีทย ปีที ่
29 (ธันวำคม 2555) 178-214 
(ตพีมิพใ์นปี 2556) 

22 ภำษำไทย ปรมนิท ์จำรวุร ภำพลักษณ์ "หมูบ่ำ้นวัฒนธรรม
หนองขำว" จำกวธิคีดิในกำรจัด
กจิกรรมทอ่งเทยีวในงำนประเพณี
เทศนม์หำชำต ิ

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่42 ฉบับที ่2 
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 133 - 
168 (ตพีมิพใ์นปี 2556) 

23 ภำษำไทย ประไพพรรณ พึง่ฉมิ "ตเิพือ่กอ่" กลวธิกีำรวจิำรณ์ใน
รำยกำรเดอะสตำร ์คน้ฟ้ำควำ้ดำว 

วำรสำรภำษำและวรรณคดไีทย ปีที ่
28 (ธันวำคม 2554): 102-131. 
(ตพีมิพปี์ 2556) 

24 ภำษำไทย ศริำพร ณ ถลำง "คตชินสรำ้งสรรค"์: บทปรทิัศน์
บรบิททำงสังคมและแนวคดิที่
เกีย่วขอ้ง 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่42 ฉบับที ่2 
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 1- 74 
(ตพีมิพใ์นปี 2556) 

25 ภำษำไทย ศริพิร ภักดผีำสขุ นทิำนในหนังสอืนทิำนแนว 
edutainment ภำษำไทย: 
กำรศกึษำพลวัตของนทิำนในปรบิท
สังคมไทยรว่มสมัย 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่42 ฉบับที ่2 
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 259 - 
304 (ตพีมิพใ์นปี 2556) 

26 ภำษำไทย สกุัญญำ สจุฉำยำ ทนุวัฒนธรรมกับวัตถมุงคลใน
ปัจจุบัน 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่42 ฉบับที ่2 
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 75 - 
102 (ตพีมิพใ์นปี 2556) 

27 ภำษำไทย สรุเีนตร จรัสจรงุเกยีรต,ิ 
วภิำส โพธแิพทย ์

สัมพันธกรยิำ "เป็น" ในภำษำไทย
ปัจจุบัน 

วำรสำรภำษำและวรรณคดไีทย ปีที ่
28 (ธันวำคม 2554): 1-28. (ตพีมิพปี์ 
2556) 

28 ภำษำศำสตร ์ พทิยำวัฒน์ พทิยำภรณ์ พัฒนำกำรวรรณยกุตก์ับกำร
แบง่กลุม่ยอ่ยภำษำไทตะวันตกเฉียง
ใต ้

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่42 ฉบับที ่2 
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2556) 305 - 
340 (ตพีมิพใ์นปี 2556) 

29 ภำษำอังกฤษ Atipong 
Amornwongpeeti and 
Nattama Pongpairoj 
(ณัฐมำ พงศไ์พโรจน)์ 

Acquisition of L2 English 
Restrictive Relative Clauses by 
L1 Thai Speakers: A Case of the 
Failed Functional Features 

Hypothesis 

Thoughts 2012: 42-68. (ตพีมิพ ์
2556) 

30 ภำษำอังกฤษ Thiamtawan, 
Suphakit and 
NattamaPongpairoj 
(ณัฐมำ พงศไ์พโรจน)์ 

Avoidance of the Use of English 
Participial Reduced 
RelativeClauses among L1 Thai 
Learners 

LEARN Journal  Vol. 1, No. 2 
(2013): 12-34. 

31 ภำษำอังกฤษ ปรมีำ มัลลกิะมำส. กำรอำ่นแบบนักแปลกับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรอำ่น 

Thoughts 2012: 117-149. (ตพีมิพ ์
2556) 

32 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ชตุมิำ ประกำศวุฒสิำร บำ้นผสีงิ: กำรหลอกหลอนกับควำม
รนุแรงทำงเพศใน เพรงสนธยำ 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่42 ฉบับที ่1 
(มกรำคม - มถินุำยน 2556) 61-106 
(ตพีมิพใ์นปี 2556) 

33 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ศริพิร ศรวีรกำนต ์ กำรตัง้ค ำถำมเชงิวพิำกษ์กับอัต
ลักษณ์เตริก์ในเยอรมนใีน พระจันทร์
กลนืดำว ( Der Mond isst die 
Sterne arf) ของดเีลค ซำพทจ์ี
โอกล ู(Dilek Zaptcioglu) 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่42 ฉบับที ่1 
(มกรำคม - มถินุำยน 2556) 215 - 
248 (ตพีมิพใ์นปี 2556) 
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บทความวจิยัทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ 22 รายการ 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่ผูผ้ลติผลงำน ชือ่ผลงำน/ชือ่เรือ่ง พมิพลักษณ์ 

1 BALAC Farmer, B. Independent cinema in South 
East Asia (Review) 

South East Asia Research Volume 
21, Issue 1 (March 2013): 171-
176. Available: Scopus. Retrieved 
August 27, 2013. 

2 บรรณำรักษศำ
สตร ์

ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์(co-
author: Koonce, 
T., Giuse, N.,  
Hurley, S., Martin, 
S. L., Epelbaum, 
M., & Kusnoor, S.) 

Using personalized education 
delivery to improve community 
clinic patients’ knowledge of 
hypertension 

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 

3 ประวัตศิำสตร ์ ฉลอง สนุทรำ
วำณชิย ์

The Regionalization of Local 
Buddhist Saints: Amulets, 

Crime and Violence in Post–
World War II Thai Society 

Sojourn: Journal of Social Issues 
in Southeast Asia Volume 28, 

Number 2 (July 2013): pp. 179-
215. [Online]. Available: MUSE 
DOI: | 10.1353/soj.2013.0039  
Retrieved 16 Jan 2014. 

4 ปรัชญำ โสรัจจ ์หงศล์ดำรมภ ์ A tool for equality and justice: 
Thailand's BIOTEC and its 
culture 

East Asian Science, Technology 
and Society Volume 7 Issue 1 
(March 2013): 87-101. [Online]. 
Available: Scopus. Retrieved 
August 27, 2013. 

5 ปรัชญำ โสรัจจ ์หงศล์ดำรมภ ์ Genetic Information: Direct to 
Consumers or Gatekeeping? 

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.) 

6 ปรัชญำ โสรัจจ ์หงศล์ดำรมภ ์ Synthetic Biology, Intellectual 
Property and Buddhism 

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.) 

7 ปรัชญำ โสรัจจ ์หงศล์ดำรมภ ์ Ubiquitous computing, 
empathy and the self 

AI and Society Volume 28, Issue 1 
(2013): 227-236. [Online]. 
Available: Scopus. Retrieved 
August 27, 2013. 

8 ปรัชญำ โสรัจจ ์หงศล์ดำรมภ ์ Review of Don Ihde: 
Heidegger's Technologies: 
Postphenomenological 
Perspectives. 

Minds and Machines 23 (2):269-
272. 2013. 

9 ปรัชญำ โสรัจจ ์หงศล์ดำรมภ ์ Review of Tamar Szabo 
Gendler, Intuition, Imagination 
& Philosophical Methodology. 

Minds and Machines 23 (4):509-
513. 2013. 

10 ภำษำตะวันตก Warunee 
Udomsilpa 

L’espace ambivalent dans 
Nouvelles orientales de 
Marguerite Yourcenar 

Lucia Manea, Rémy Poignault et 
Rodica Pop (éds.), La poétique de 
l’espace dans l’œuvre de 
Marguerite Yourcenar, Actes du 
colloque international de Cluj-
Napoca (6-8-octobre 2010), 
pp.259-265. Clermont-Ferrand : 
SIEY, 2013. 

11 ภำษำตะวันตก Wilita  
Sriuranpong 

Bildung und 
Verwendungsbedingungen der 
Passivformen im Deutschen 
und im Thai.   
 
 
 

Deutsch als Fremdsprache 4 
(2013): 206-214. 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่ผูผ้ลติผลงำน ชือ่ผลงำน/ชือ่เรือ่ง พมิพลักษณ์ 

12 ภำษำตะวันตก ภำสรุ ีลอืสกลุ Passion of the nomads in 
Finisterre: Human Rights in 
the new Argentine historical 
novel 

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 

13 ภำษำ
ตะวันออก 

สริมินพร สรุยิะวงศ์

ไพศำล 
Expressions Concerning 
Parent-Child Relations in Noh 
Plays 

Nittai Gengo Bunka Kenyu first 
issue (January 2013): 212-231. 

14 ภำษำ
ตะวันออก 

อัษฎำยทุธ ชศูร ี Japanese Loan Words in Thai 
Language and Their 
Recognition by a Current Thai 
Speakers 

วำรสำรงำนวจัิยภำษำและวัฒนธรรม
ไทยญีปุ่่ น ฉบับปฐมฤกษ์ (ธันวำคม 
2555): 104-118. (ตพีมิพปี์ 2556) 

15 ภำษำศำสตร ์ Kingkarn 

Thepkanjana and 
Satoshi Uehara 

Effects of Constituent Orders 

on Grammaticalization Patterns 
of Serial Verbs for "Give" in 
Thai and Mandarin Chinese 

Proceedings of the 27th Pacific 

Asia Conference on Language, 
Information, and Computation 
(PACLIC27), Taipei, Taiwan. 21-14 
November 2013. pp.18-26. 

16 ภำษำอังกฤษ DANIJELA 
TRENKIC and 
NATTAMA 
PONGPAIROJ (ณัฐ
มำ พงศไ์พโรจน)์ 

Referent salience affects 
second language article use 

Bilingualism Volume 16, Issue 1 
(January 2013): Pages 152-166. 
[Online]. Available: Scopus DOI: 
10.1017/S1366728912000156, 
ISI. Retrieved August 27, 2013. 
 

17 ภำษำอังกฤษ คำรนิำ โชตริว ี ควำมเป็นชำต/ิควำมเป็นหญงิ: 
เสยีงสะทอ้นยคุหลังอำณำนคิม
ของฟิลปิปินสจ์ำกนวนยิำยเรือ่ง 
State of War ของ Ninotchka 
Rosca 

ใน ตรศีลิป์ บุญขจร, บรรณำธกิำร. 
อำเซยีนจำกมติวิรรณกรรม: อดตีถงึยคุ
โลกำภวัิตน.์ หนำ้ 14-42. กรงุเทพฯ: 
ศนูยว์รรณคดศีกึษำ คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย, 2556. 
(Proceedings จำกกำรประชมุวชิำกำร

นำนำชำตปิระจ ำปี ครัง้ที ่5 ของศนูย์
วรรณคดศีกึษำ) 
 

18 ภมูศิำสตร ์  ชนติำ ดวงยหิวำ
(หลัก) และ ศริวิไิล 
ธรีะโรจนำรัตน ์  
(รว่ม) 

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 978-9941-0-
5712-0) 
 

19 ภมูศิำสตร ์  อำรรีัตน ์แพทยนุ์

เครำะห ์(หลัก) และ 
ศริวิไิล ธรีะโรจนำ
รัตน ์  (รว่ม) 

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 ภมูศิำสตร ์ พรรณี ชวีนิศริวัิฒน์ 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. 
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ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่ผูผ้ลติผลงำน ชือ่ผลงำน/ชือ่เรือ่ง พมิพลักษณ์ 

21 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

Professor Dr. 
Michael Coroza 
(ตรศีลิป์ บุญขจร, ผู ้
แปล) 

กำรเดนิทำงเพือ่คน้พบตัวคนในกวี
นพินธฟิ์ลปิปินส ์The Journey 
Towards Self-Discovery in 
Selected Pilipino Lyric Poems 

ใน ตรศีลิป์ บุญขจร, บรรณำธกิำร. 
อำเซยีนจำกมติวิรรณกรรม: อดตีถงึยคุ
โลกำภวัิตน.์ หนำ้ 7-13. กรงุเทพฯ: 
ศนูยว์รรณคดศีกึษำ คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย, 2556. 
(Proceedings จำกกำรประชมุวชิำกำร
นำนำชำตปิระจ ำปี ครัง้ที ่5 ของศนูย์
วรรณคดศีกึษำ) 

22 ศนูยก์ำรแปลฯ ทองทพิย ์ พลูลำภ Ghost Translators in the 
Publishing Industry in Thailand 

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.141-
153. Kuala Lampur: Malaysian 
Translators Association, 2013. 
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ผลงานวชิาการประเภทอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์  9 รายการ 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่ผูผ้ลติผลงำน ชือ่ผลงำน/ชือ่เรือ่ง พมิพลักษณ์ 

1 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

สมศักดิ ์ศรบีรสิทุธิ์
สกลุ 

บทวจิำรณ์หนังสอื (Book 
Review): Introduction to 
Information Science, by David 
Bawden and Lyn Robinson 

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร ์ปีที ่32, 
ฉบับที ่2 (กรกฎำคม 2555): 85-90, 
(ตพีมิพปี์ 2556) 

2 บรรณำรักษ 
ศำสตร ์

สมศักดิ ์ศรบีรสิทุธิ์
สกลุ 

บทวจิำรณ์หนังสอื (Book 
Review): Systematic 
Approaches to a Successful 
Literature Review by Andrew 
Booth, Diana Papaioannou and 
Anthea Sutton 

วำรสำรบรรณำรักษศำสตร ์ปีที ่33, 
ฉบับที ่1 (มกรำคม 2556): 87-90. 

3 ประวัตศิำสตร ์ วำสนำ วงศส์รุวัฒน์ บทปรทิัศนห์นังสอื Mishra, 
Pankaj. (2012). From the Ruins 
of Empire: The Revolt against 
the West and the Remark of 

Asia. London: Allen Lane. 

วำรสำรอักษรศำสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่2 
(กรกฎำคม - ธันวำคม 2555): 315-
322. 

4 ประวัตศิำสตร ์ วลิลำ วลิัยทอง "ทัณฑะกำล" ของจติร ภมูศัิกดิ์
และผูต้อ้งขังกำรเมอืง 

กรงุเทพฯ: มตชิน, 2556 

5 ภำษำ
ตะวันตก 

ลอูสิ ไวเลอร.์ ถนอม
นวล โอเจรญิ และวิ
ลติำ ศรอีฬุำรพงศ,์ 
ผูแ้ปล. 

ก ำเนดิกำรรถไฟในประเทศไทย 
(Afgang der Eisenbahn in 
Thailand). 

กรงุเทพฯ: คณะอักษรศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย, 2556. 

6 ภำษำ
ตะวันออก 

นูรดีำ หะยยีะโกะ บทสนทนำภำษำไทย - มลำยปูำ
ตำนเีพือ่กำรสือ่สำร 

พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: มลูนธิเิอเชยี
รว่มกับศนูยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจังหวัด
ชำยแดนภำคใต,้ 2556. 

7 ภำษำไทย ณัฐพร พำนโพธิท์อง วำทกรรมวเิครำะหเ์ชงิวพิำกษ์ตำม
แนวภำษำศำสตร:์ แนวคดิและกำร
น ำมำศกึษำวำทกรรมในภำษำไทย 

กรงุเทพฯ: คณะอักษรศำสตร,์ 2556. 

8 ภำษำ
ตะวันตก 

สถำพร ทพิยศักดิ ์ ขำ่วกำรเสด็จประพำส
รำชอำณำจักรสเปนใน

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้
เจำ้อยูหั่ว 

กรงุเทพฯ: ส ำนักพมิพผ์เีสือ้, 2556. 

9 ภำษำ
ตะวันตก 

สถำพร ทพิยศักดิ ์ กำรคน้ควำ้ ตดิตำมเอกสำร วำ่ดว้ย
กำรพระรำชทำนพระไตรยปิฏก
ฉบับบำฬอีักษรสยำมใน
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้
เจำ้อยูหั่วฯ แกร่ำชอำณำจักรสเปน 

กรงุเทพฯ: ส ำนักพมิพผ์เีสือ้, 2555. 

 
 



  145 

ดำ้นบรกิำรวชิำกำร 
 โครงการบริการวชิาการแบบมีรายได ้รวม 70 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวนรวม 8,739 คน 

แบ่งเป็น 
จดัโดยศูนยบ์ริการวชิาการ จ านวน 38 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวน 2,266คน  
จดัโดยภาควชิาต่างๆ จ านวน 6 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวน 3,543 คน  
จดัโดยศูนยบ์ริการวชิาการ ในลกัษณะวา่งจา้ง จ านวน 23 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวน 729 คน  
จดัโดยศูนยก์ารแปลและการล่ามฯ จ านวน 3 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวน 2,201คน 

 โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้รวม 73โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวนรวม 37,185 คน 
แบ่งเป็น 
จดัโดยศูนยบ์ริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวน 1,288 คน 
จดัโดยภาควชิาต่างๆ จ านวน 72 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวน 35,897 คน  
 

 โครงการบริการวชิาการแบบมีรายได ้รวม 70 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวนรวม 8,739 คน  
โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ทีจ่ดัโดยศูนย์บริการ  จ านวน 38 โครงการ มผู้ีรับบริการจ านวน 2,266คน 

ล ำดับ ชือ่โครงกำร 
ระยะเวลำ 

  

จ ำนวน
ผูร้ับบรกิำร 

(คน) 

1 อบรมภำษำอติำเลยีนส ำหรับบคุคลภำยนอก ปลำยปี 55 13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55 41 

2 อบรมภำษำสเปนส ำหรับบคุคลภำยนอก ปลำยปี 55 13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55 74 

3 อบรมภำษำฝร่ังเศสส ำหรับบคุคลภำยนอก ปลำยปี 55 13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55 42 

4 อบรมภำษำรัสเซยีส ำหรับบคุคลภำยนอก ปลำยปี 55 13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55 9 

5 อบรมภำษำจนีกลำงส ำหรับบคุคลภำยนอก ปลำยปี 55 8 ต.ค. - 22 ธ.ค.55 111 

6 อบรมภำษำเกำหลสี ำหรับบุคคลภำยนอก ปลำยปี 55 13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55 46 

7 อบรมภำษำญีปุ่่ นส ำหรับบคุคลภำยนอก ปลำยปี 55 9 ต.ค. - 22 ธ.ค.55 10 

8 ภำษำอนิโดนเีซยีส ำหรับธุรกจิ 13 ต.ค. - 22 ธ.ค.55 16 

9 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับชำวตำ่งประเทศ 1-56  3 ม.ค. - 14 ม.ิย.56 450 

10 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสือ่สำร ตน้ปี 2556  21 ม.ค. - 13 ม.ีค.56 19 

11 โครงกำร “ ปรับพืน้ฐำนภำษำอังกฤษ ม.ปลำย ” 18 ม.ีค - 22 ม.ีค.56 42 

12 โครงกำรอบรมภำษำอติำเลยีนส ำหรับบคุคลภำยนอก ตน้ปี 2556 15 ม.ค. - 1 เม.ย.56 28 

13 โครงกำรอบรมภำษำสเปนส ำหรับบคุคลภำยนอกตน้ปี 2556 12 ม.ค. - 23 ม.ีค.56 37 

14 โครงกำรอบรมภำษำฝร่ังเศสส ำหรับบคุคลภำยนอก ตน้ปี 2556 12 ม.ค. - 23 ม.ีค.56 22 

15 โครงกำรอบรมภำษำจนีกลำงส ำหรับบคุคลภำยนอก ตน้ปี 2556 12 ม.ค. - 23 ม.ีค.56 135 

16 โครงกำรอบรมภำษำเกำหลสี ำหรับบคุคลภำยนอก ตน้ปี 2556 12 ม.ค. - 23 ม.ีค.56 41 

17 โครงกำรอบรมภำษำญีปุ่่ นส ำหรับบคุคลภำยนอก ตน้ปี 2556 12 ม.ค. - 23 ม.ีค.56 11 

18 โครงกำรภำษำอนิโดนเีซยีส ำหรับธุรกจิ ตน้ปี 2556 12 ม.ค. - 23 ม.ีค.56 13 

19 โครงกำรอบรมพืน้ฐำนไวยำกรณ์อังกฤษพชิติทกุขอ้สอบ ตน้ปี 2556 19 ม.ค. - 8 ม.ิย.56 16 

20 โครงกำรอบรมภำษำเยอรมันส ำหรับธุรกจิ ตน้ปี 2556 13 ม.ค. - 24 ม.ีค.56  

21 โครงกำรอบรมภำษำเกำหลสี ำหรับบคุคลภยนอก (เมษำยน - มถินุำยน 
2556) 27 เม.ย. - 9 ม.ิย.56 44 

22 โครงกำรอบรมภำษำอติำเลยีนส ำหรับบคุคลภำยนอก กลำงปี 2556 10 ม.ิย. - 21 ส.ค.56 25 

23 โครงกำรอบรมภำษำสเปนส ำหรับบคุคลภำยนอก กลำงปี 2556 15 ม.ิย. - 31 ส.ค.56 90 

24 โครงกำรอบรมภำษำฝร่ังเศสส ำหรับบคุคลภำยนอก กลำงปี 2556 15 ม.ิย. - 31 ส.ค.56 75 

25 โครงกำรอบรมภำษำรัสเซยีส ำหรับบคุคลภำยนอก กลำงปี 2556 15 ม.ิย. - 31 ส.ค.56 15 

26 โครงกำรอบรมภำษำจนีกลำงส ำหรับบคุคลภำยนอก กลำงปี 2556 10 ม.ิย. - 31 ส.ค.56  

27 โครงกำรอบรมภำษำเกำหลสี ำหรับบคุคลภำยนอก กลำงปี 2556 15 ม.ิย. - 31 ส.ค.56 36 

28 โครงกำรอบรมภำษำญีปุ่่ นส ำหรับบคุคลภำยนอก กลำงปี 2556 15 ม.ิย. - 31 ส.ค.56 53 

29 โครงกำรอบรมภำษำอนิโดนเีซยีส ำหรับธุรกจิ กลำงปี 2556 15 ม.ิย. - 31 ส.ค.56 23 

30 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสือ่สำร (รุน่ที ่8) กลำงปี 2556 10 ม.ิย. – 31 ก.ค.56    

31 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษตดิจอ (รุน่ที ่1) กลำงปี 2556 15 ม.ิย. - 31 ส.ค.56  

32 โครงกำร “รูจั้กภำษำฝรั่งเศส”  9 ม.ิย. - 8 ก.ย.56 12 
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ล ำดับ ชือ่โครงกำร 
ระยะเวลำ 

  

จ ำนวน
ผูร้ับบรกิำร 

(คน) 

33 โครงกำร “ ตวิภำษำกับพีอ่ักษร”  9 ม.ิย. - 8 ก.ย.56 22 

34 โครงกำรอบรมครภูมูศิำสตร ์(ครัง้ที ่4) เรือ่ง กำ้วทันควำมรูส้ังคมศกึษำ 14 -17 ต.ค.56 34 

35 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับชำวตำ่งประเทศหลักสตูรเขม้ขน้ ประจ ำ 
2/2556  1 ก.ค. - 16 ธ.ค.56 450 

36 โครงกำร “ตวิ PAT ภำษำกับพีอ่ักษร” 30 ก.ย. - 4 ต.ค.56 107 

37 โครงกำร “ อังกฤษพชิติ GAT ” 30 ก.ย. - 4 ต.ค.56 211 

38 โครงกำรปรับพืน้ภำษำเพือ่พัฒนำกำรเรยีน 7 - 25 ต.ค.56 41 

 
รวม        2,266  

 
 
โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ทีจ่ดัโดยภาควชิาต่างๆ   จ านวน 6 โครงการ มผู้ีรับบริการจ านวน 3,543 คน 

 ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม/ 
รับบรกิำร 

จ ำนวน
ผูร้ับบรกิำร
จำกภำยนอก 

1 ศลิปกำรละคร จัดกำรแสดง "LOL: Lots of 
Love" 

29-30 พ.ย. 55 เวลำ 19.30 น.  
1 ธ.ค. 55 เวลำ 14.00 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปกำรละครสดใสฯ 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี275  
นสิติป.โท 50 
นสิติป.เอก 4 
อำจำรย ์10 
บคุลำกร 20 
บคุคลภำยนอก 121 

121 

2 ศลิปกำรละคร เวทวีจิยัและเทศกำลละคร
รว่มสมยัไทย-อำเซยีน (The 
Research Forum and 
Festival of Thai/ASEAN 
Contemporary Theater) 
Our Roots -> Right now: 
กำ้วหนำ้จำกรำกแกว้  : 
ปำฐกถำพเิศษ 4 เรือ่ง, กำร
น ำเสนอบทควำมวจัิยและ
วชิำกำรรวม 13 ชิน้, กำร
เสวนำหลังกำรแสดง 10 ครัง้
, กำรสนทนำโตะ๊กลมของ
ศลิปินและนักวชิำกำร 4 ครัง้
, และกำรอบรมเชงิ
ปฏบัิตกิำร 14 เรือ่ง  

19-28 ม.ค. 56  9.00-23.00 
น. ณ ศนูยศ์ลิปกำรละครสดใส 
พันธุมโกมล อำคำรมหำจักรสี ิ

รนิธร 

ดขูอ้มลูดำ้นลำ่ง   

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงหนังใหญร่่วมสมัย
วัดบำ้นดอน “ยกรบ” 

19-20 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี52  
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 10 
บคุคลภำยนอก 120 

120 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงละครรว่มสมัย 
“ลังกำสบิโห” 

19-20 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี52  
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก120 

120 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์ไทยร่วม
สมัย “ตำมไก”่  

19-20 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี52  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก120 

120 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Muet” โดย จติต ิชมพ ีและ 
คณะละคร 18 มงกฏุ 

21-22 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 14 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 100 

100 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Rooted in Silat” โดย 
ASWARA Dance Company  

21-22 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี75  
นสิติป.โท 14 
อำจำรย ์ 6  
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก110 

 
 

110 
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 ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม/ 
รับบรกิำร 

จ ำนวน
ผูร้ับบรกิำร
จำกภำยนอก 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงเดีย่ว “Dancing 
with the Ghost of My 
Child”โดย Noor Effendy 
Ibrahim 

21-22 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี75  
นสิติป.โท 14 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 6  
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก110 

110 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Bach Cello Suites and 
Ferocious Compassion”
โดย Fred Frumberg, 
Amrita Performing Arts 
และ Peter Chin 

24-25 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 178 

178 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Fauwn Leb/Identity ”โดย 
แววดำว ศริสิขุ รว่มดว้ย 
รณรงค ์ค ำผำ 

24-25 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร 1 
บคุคลภำยนอก178 
 

178 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงรว่มสมัย “Q&A” 
โดย Daniel K  

24-25 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 15 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก178 

178 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงละครตุก๊ตำ 
“Sinxai”   โดย Phannaly 
Thepphavongsa และ 
Champa Lao Theatre  

26-27 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร  10 
บคุคลภำยนอก 215 

215 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงละครรว่มสมัย 
“กลับมำเถดิวันทอง” โดย 
ประดษิฐ ประสำททอง และ
คณะละครคอนัตตำ 

26-27 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก5 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก215 

215 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงนำฏศลิป์รว่มสมัย 
“Dancing Girl“ โดย 
Sujata Goel  

26-27 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก5 
อำจำรย ์ 9  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก215 

215 

  ศลิปกำรละคร นำฏศลิป์รว่มสมัย “Fire Fire 
Fire”โดย Eko Supriyanto, 
Sophiline Cheam Shapiro  
และพเิชษฐ กล่ันชืน่ 

28 ม.ค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี82  
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 8  

บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 130 

130 

3 ศลิปกำรละคร เทศกำลละคร "กอนจบ 
2556"  เรือ่ง "สญู" ก ำกับ
กำรแสดงโดย น.ส.พรชนก 
พรหมโลก และเรือ่ง "นอน
ไมห่ลับ" แสดงโดยนำยพชิ
เญศ ใจทหำร 

1-3 ก.พ. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี 20  
นสิติป.โท  4 
อำจำรย ์ 3  
บคุคลภำยนอก 80 

80 

  ศลิปกำรละคร เรือ่ง "บำ้นบึม้" ก ำกับและ
เรยีบเรยีงบทโดย น.ส.พรรณ
นภิำ ถริะพงศ ์

8-10 ก.พ. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี135 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 3 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 350 

350 

  ศลิปกำรละคร เรือ่ง "สยองเมอืงยิม้ : เมยี
เป็นยวิ และ เด็กสำยลับ" 
ก ำกับกำรแสดงโดย น.ส.

ปัทฐมกิำ ป่ินเงนิ 

15-17 ก.พ. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี49  
นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 3 

บคุคลภำยนอก 150 
 

150 
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 ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม/ 
รับบรกิำร 

จ ำนวน
ผูร้ับบรกิำร
จำกภำยนอก 

4 ศลิปกำรละคร เทศกำลศลิปะนำนำชำต ิ 
กำรบรรยำย อบรมเชงิ
ปฏบิตักิำร และกำรแสดง 
3 ชุด กำรฝึกอบรมเชงิ
ปฏบัิตกิำร  โดยคณะ 
Condors ประเทศญีปุ่่ น 

ศกุร ์1 ม.ีค. 56 เวลำ 13-16 
น. ณ หอ้งโถงพืน้พรม ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส พันธุม
โกมล อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี20  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 2  
บคุลำกร 
บคุคลภำยนอก26 

26 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงเรือ่ง 
"Grandslam"    โดยคณะ 
Condors ประเทศญีปุ่่ น 

2-3 ม.ีค. 56 ณ ศนูยศ์ลิปกำร
ละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี163 
นสิติป.โท 20 
อำจำรย ์5   
บคุลำกร 2 
บคุคลภำยนอก 275 

275 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดง ชดุ "LIEBER 
ADZIO" โดย จติต ิชมพ ี
คณะ 18 Monkeys Dance 
Theatre  

16-17 ม.ีค. 56 ณ ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60 
อำจำรย ์ 4 
บคุลำกร  4 
บคุคลภำยนอก  180 

180 

 รวม 3,543 
 
โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ทีจ่ดัโดยศูนย์บริการ ทีจ่ดัโดยการว่าจ้าง จ านวน 23 โครงการ มผู้ีรับบริการจ านวน 729 คน 
ล ำดับ ชือ่โครงกำร ระยะเวลำ 

 
จ ำนวน

ผูร้ับบรกิำร 
(คน) 

1 โครงกำรอบรมภำษำจนีกลำงส ำหรับโรงเรยีนพระหฤทัย คอนแวนต ์ 29 ต.ค. - 4 ม.ีค.56 200 

2 โรงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับผูบ้รหิำร Ernesto ครัง้ที ่3 12 ก.พ. - 23 เม.ย.56 1 

3 โรงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับผูบ้รหิำร  19 ต.ค. - 21 ธ.ค.55 2 

  โรงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับผูบ้รหิำร Leon Herce ครัง้ที ่3 14 ก.พ. - 18 เม.ย.56 1 

4 โครงกำรอบรมภำษำอติำเลยีนส ำหรับทีป่รกึษำทตู 1 - 21 ก.พ.56 1 

5 โครงกำรอบรมหลักสตูร Perspectives on Thailand                                                                        28 ม.ีค. - 6 ม.ีค.56 17 

6 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสือ่สำรของส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำน  (สมศ)     

2 เม.ย. - 23 พ.ค.56 
20 

7 โครงกำร “CHINESE LANGUAGE FOR INTERNATIONAL SUCCESS”  
ส ำหรับโรงเรยีนพระหฤทัย คอนแวนต ์( Summer ปี 2556 )  

27  ม.ีค - 26 เม.ย. 56 
100 

8 โครงกำรอบรมภำษำฝรั่งเศสรำยบุคคล 22 เม.ย – 5 ม.ิย 56 1 

9 โครงกำรอบรมภำษำอนิโดนเีซยีส ำหรับพนักงำนบรษัิท SCG Paper 28 พ.ค. -28 ม.ิย.56 20 

10 โครงกำร “CHINESE LANGUAGE FOR INTERNATIONAL SUCCESS”   
(ภำคเรยีนที ่1 ปี 2556)                                            

15 พ.ค. - 27 ก.ย.56 
200 

11 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับผูบ้รหิำร Amadeus รุน่ที ่1 Ms.ana 
Doval 

4 ม.ิย. - 4 ก.ค.56 
1 

12 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับผูบ้รหิำร Amadeus รุน่ที ่2 Ms.ana 
Doval 

30 ก.ค. - 29 ส.ค.56 
1 

13 โครงกำร Summer Program For Zhejiang University                                                                9 - 15 ก.ค.56 14 

14 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับ Mr.Lin Po Chiung  22 ม.ิย – 31 ส.ค.56 1 

15 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับ Mr.Jonathan Andrew Muir 16 ก.ค. - 2 ส.ค.56 1 

16 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับผูบ้รหิำรชำวต่ำงประเทศของบรษัิท 
AMADEUS 

31 ก.ค. - 2 ต.ค.56 
2 

17 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับผูบ้รหิำรชำวต่ำงประเทศของโรงแรม
สยำมเคมปินสกี ้

8 ส.ค. - 10 ต.ค.56 
4 

18 โครงกำรอบรมภำษำไทยส ำหรับนักศกึษำมหำวทิยำลัยไดโต  บงุกะ 30 ก.ย. - 17 ต.ค.56 20 

19 โครงกำรอบรมหลักสตูร Tohoku  University Summer 2013                                                            19 ส.ค. – 6 ก.ย.56 20 

20 โครงกำรอบรมหลักสตูร Kyoto  University Summer 2013          26 ส.ค. - 6 ก.ย.56 6 

21 โครงกำรอบรมภำษำอนิโดนเีซยีส ำหรับส ำนักงำน ก.พ. 1 ก.ย. - 5 ต.ค.56 76 

22 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสือ่สำรของส ำนักงำนเทคโนโลยี
วทิยำศำสตรแ์หง่ชำตแิละนโยบำยนวัตกรรม (สวทน)    

1 ต.ค. - 12 ธ.ค. 56 
20 

23 โครงกำรอบรมภำษำจนีกลำงส ำหรับโรงเรยีนพระหฤทัย คอนแวนต ์ 29 ต.ค. - 4 ม.ีค.56 200 

 รวม 729 
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โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ทีจ่ดัโดยศูนย์การแปลและการล่ามฯ  ทีจ่ดัโดยการว่าจ้าง จ านวน 3 โครงการ มผู้ีรับบริการ
จ านวน 2,201คน 

 ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม/ 
รับบรกิำร 

รวม 

1 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรอบรมเทคนคิกำร
ลำ่มพดูตำมขัน้สงู ส ำหรับนัก
วเิทศสัมพันธ ์ส ำนัก
ภำษำตำ่งประเทศ ส ำนักงำน
เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 

21 ม.ีค. - 27 ม.ิย. 56  อำคำร
ทปิโก ้

บคุคลภำยนอก 10 10 

2 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรอบรมควำมรูด้ำ้น
โครงสรำ้งภำษำและทักษะ
กำรสือ่สำรภำษำอังกฤษใน
วงงำนรัฐสภำ ส ำหรับนัก
วเิทศสัมพันธ ์ส ำนัก
ภำษำตำ่งประเทศ ส ำนักงำน

เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 

22 ม.ีค.  - 12 ก.ค. 56  
อำคำรทปิโก ้

บคุคลภำยนอก 12 12 

3 ศนูยก์ำรแปลฯ โครงกำรบรกิำรวชิำกำร ศนูย์
กำรแปลและลำ่ม 

1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 2179 2,179 

 รวม 2,201 

 
  

 โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้รวม 73โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวนรวม 37,185 คน  
โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ดัโดยศูนย์บริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวน 1,288 คน 
ล ำดับ ชือ่โครงกำร ระยะเวลำ  จ ำนวน (คน)  

1 โครงกำรประลองก ำลังทำงภำษำเพือ่มุง่หนำ้สู ่O-net พ.ค.2556       1,288  

    รวม                  1,288 
 

โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ดัโดยภาควชิา/ศูนย์ จ านวน 72 โครงการ มีผูรั้บบริการจ านวน 35,897 คน 
ล ำดับ ภำควชิำ ชือ่โครงกำร/กจิกรรม วันเวลำและ

สถำนทีจั่ด 
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

1 นสิติ จฬุำฯวชิำกำร 2555 14-18 พ.ย. 55 ณ 
คณะอักษรศำสตร ์

ผูร้ว่มงำน 26,989 คน 
staff 1,270 คน 

28259 

2 บรรณำรักษศำสตร ์ LIS Journal Club : พดู  
คยุเกีย่วกับผูป่้วยทีห่ำขอ้มลูเกีย่วกับ
สขุภำพและโรคภัยไขเ้จ็บของตนเอง
กอ่นไปพบแพทย ์
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  

2 พ.ย. 55 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 302 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี 

นสิติ 5 
อำจำรย ์5 
บคุคลภำยนอก 3 

13 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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  
 
 

9 พ.ย. 55 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 2 
อำจำรย ์5 
บคุคลภำยนอก 1 

8 
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จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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 

23 พ.ย. 55 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 5  
อำจำรย ์6  
บคุคลภำยนอก 1  

12 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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  

7 ธ.ค. 55 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 2 
อำจำรย ์4 
บคุลำกรภำยนอก 5  

11 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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.  

14 ธ.ค. 55 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ 2  
อำจำรย ์3  
บคุคลภำยนอก 3 

8 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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.  

4 ม.ค. 56 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์5 5 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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 (Pre-
print: 
http://www.oclc.org/resources/res
earch/publications/library/2012/ra
dford-connaway-lisr.pdf) 

1 ก.พ. 56 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์2 
บคุคลภำยนอก 1 

3 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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 

22 ม.ีค. 56 เวลำ 

13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์2  2 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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 
 

3 พ.ค. 56 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์2 
บคุคลภำยนอก 4 

6 
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  บรรณำรักษศำสตร ์ 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 

14 ม.ิย. 56 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ ป.โท 1  
อำจำรย ์3  
บคุคลภำยนอก 5  

9 

  บรรณำรักษศำสตร ์ LIS Journal Club :  
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรและ
สรปุผลกำรประชมุ the 5th 
International Conference on 
Qualitative and Quantitative 
Methods in Libraries (QQML) ทีก่รงุ

โรม ประเทศอติำล ีระหวำ่งวันที ่4-7 
มถินุำยน 2556 

21 ม.ิย. 56 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติป.โท 1 
อำจำรย ์ 5 
บคุลำกร  2
บคุคลภำยนอก 2 

10 

  บรรณำรักษศำสตร ์ LIS Journal Club :  
Academic Library Autopsy Report, 
2050 ซึง่เป็นบทควำมทีต่พีมิพใ์น The 
Chronicle of Higher Education เมือ่
ตน้ปี 2011 
(http://chronicle.com/article/articl
e-content/125767/) 

28 ม.ิย., 5, 19 
ก.ค. 56 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์ 3 
บคุคลภำยนอก 2 

5 

  บรรณำรักษศำสตร ์ LIS Journal Club :  
บรรยำยและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับ 
Rebecca Vargha จำก UNC-Chapel 
Hill ในหัวขอ้เรือ่ง Future Challenges 
and Opportunities: Core 
Competencies for Librarians 

9 ส.ค. 56 เวลำ 
15:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์6  
นสิติ 1  
บคุคลภำยนอก 20  

27 

  บรรณำรักษศำสตร ์ 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: 
10.1080/15228959.2013.815529. 

24 ส.ค. 56 เวลำ 

13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์5 

นสิติ 1  
บคุคลภำยนอก 2 

8 

  บรรณำรักษศำสตร ์ LIS Journal Club :  
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.o
rg/2013/03/an-american-tragedy-

e-books-licenses-and-the-end-of-
public-lending-libraries/ 

20 ก.ย. 56 เวลำ 
13:00 - 14:00 น. 
หอ้ง 507 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์4 4 

3 บรรณำรักษศำสตร ์ โครงกำรพัฒนำหอ้งสมดุโรงเรยีน
หนองแซงวทิยำ โครงกำรตอ่เนือ่ง 
  -โครงกำรจัดหำและจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรนเิทศ (รำยวชิำ 
2206222 กำรพัฒนำและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรนเิทศ และ รำยวชิำ 
2206225 กำรจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรนเิทศ) จ ำนวน 62 
รำยกำร (บรจิำค 50 + จัดหำ 12) 
  -โครงกำรอบรมเทคนคิกำรสบืคน้ดว้ย 
Google (รำยวชิำ 2206383 ระบบคน้
คนืดว้ยคอมพวิเตอร)์ 
  -โครงกำรอบรมกำรท ำเดคพูำช  
 
 
 

15 ธ.ค. 55 
โรงเรยีนหนองแซง
วทิยำ อ ำเภอหนอง
แซง จังหวัดสระบรุ ี

อำจำรย ์4 คน 
นสิติป.ตร ี24 
นักเรยีน 60 คน 

88 
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จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มจรงิ รวม 

4 บรรณำรักษศำสตร ์ โครงกำรสง่มอบคอมพวิเตอรข์อง
หอ้งสมดุโรงเรยีนหนองแซงวทิยำ  

26 พ.ย. 55 
โรงเรยีนหนองแซง
วทิยำ อ ำเภอหนอง
แซง จังหวัดสระบรุ ี

อำจำรย ์4 คน 4 

5 ประวัตศิำสตร ์ กำรสัมมนำควำมกำ้วหนำ้วทิยำนพินธ์
บัณฑติศกึษำ ประจ ำภำคปลำย ปี
กำรศกึษำ 2555 

3 ธ.ค.55 หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 4 
อำจำรย ์ 7 
บคุคลภำยนอก 8 

30 

  ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำบัณฑติศกึษำ หัวขอ้ "วัตถุ
วัฒนธรรมศกึษำกับชำตพิันธุว์รรณำ 
วำ่ดว้ยชวีติสมัยใหม่" โดย อ.พรรณ
รำย โอสถำภริัตน ์(ม.ธรรมศำสตร)์ 

1 ก.ค. 56 
13.00-16.00 น. 
หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก3 
อำจำรย ์ 5  
บคุคลภำยนอก10 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

26 

  ประวัตศิำสตร ์ สัมมนำบัณฑติศกึษำ หัวขอ้ "สง่เสยีง 

ทำงสำย: ประวัตศิำสตรก์ำรกระจำย
เสยีงกับวัฒนธรรมเมอืงของสังคมจนี 
ในกรงุเทพฯ ทศวรรษ 1950 และ 
1970 โดย อ.ดร.กรพนัช ตัง้เขือ่นขันธ ์
(ม.ธรรมศำสตร)์ 

5 ส.ค. 56 

13.00-16.00 น. 
หอ้ง 708 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี 

นสิติป.โท 7 

นสิติป.เอก3 
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก10 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 5 

32 

6 ฝ่ำยกจิกำรนสิติ/
ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่1  13 พ.ค. 56 
ชำยหำดบำงแสน 
จังหวัดชลบรุ ี

นสิติป.ตร ี  54  
บคุลำกร   2 

56 

  ฝ่ำยกจิกำรนสิติ/
ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่2 14 พ.ค. 56 
ชำยหำดบำงแสน 
จังหวัดชลบรุ ี

นสิติป.ตร ี 64 
อำจำรย ์ 1 
บคุลำกร  1 

66 

  ฝ่ำยกจิกำรนสิติ/
ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่3 20 พ.ค. 56  วัด
สวุรรณดำรำมรำช
วรวหิำร จังหวัด
พระนครศรอียธุยำ  

นสิติป.ตร ี  74  
บคุลำกร  2 

76 

  ฝ่ำยกจิกำรนสิติ/
ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่4 21 พ.ค. 56 บำ้
รำชำวด ี(หญงิ) 
ปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบรุ ี

นสิติป.ตร ี 64 
อำจำรย ์ 1  
บคุลำกร  1 

66 

  ฝ่ำยกจิกำรนสิติ/
ก.อศ. 

อักษรใหมใ่จอำสำ ครัง้ที ่5 23 พ.ค. 56 
โบรำณสถำน ใน
เกำะ จังหวัด
พระนครศรอียธุยำ  

นสิติป.ตร ี95 
อำจำรย ์ 4  
บคุลำกร  1  

100 

7 ฝ่ำยวริัชกจิ Vietnamese-Thai Friendship for 
ASEAN 

11 ม.ค.56 หอ้ง 
304 อำคำรมหำจักรี
ฯ 

นสิติ 30 
อำจำรย ์10 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 80 

125 

8 ภำษำตะวันตก/
โปรตเุกส 

งำนเปิดตัวหนังสอืภำษำโปรตเุกส
ส ำหรับคนไทย 

13 ก.พ. 56 เวลำ 
16.30-18.00 น. 
หอ้ง 304 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี20 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร  5 
บคุคลภำยนอก 60 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 5 

100 

9 ภำษำตะวันตก/
สเปน 

Living Peru (ฉำยภำพยนตรเ์ปรแูละ
เลีย้งอำหำรพืน้เมอืงเปร)ู 

14 ม.ิย. 56 เวลำ
18.00-20.00 น. ณ 
หอ้งสรรพศำสตร์
สโมสร อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 
15-22 ม.ิย. 56 ณ 
หอ้ง 401/18 อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก 30 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 10 

80 

10 ภำษำตะวันตก/
สเปน 

ดนตรแีละระบ ำฟลำเมงโกของสเปน 19 ส.ค. 56 เวลำ 
15.00-17.00 น. 

นสิติ 40 
อำจำรย ์ 10 
บคุคลภำยนอก 50 

100 

11 ภำษำตะวันตก/
สเปน 

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

 
 

31 ก.ค. - 8 ส.ค. 
56 คณะอักษร
ศำสตร ์

นสิติป.ตร ี50 
อำจำรย ์ 20 
บคุคลภำยนอก 70 

140 
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12 ภำษำตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

โครงกำรสัปดำหภ์ำษำอติำเลยีนสำกล พฤ. 29 พ.ย. 55 
เวลำ15.00-20.00น. 
หอ้งประชมุ301-302 
และหอ้ง 501/25 
ศ. 30 พ.ย. 55 เวลำ 
17.00-20.00 น. 
หอ้ง 501/29 

นสิติป.ตร ี20 
อำจำรย ์15  
บคุคลภำยนอก 30 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

67 

13 ภำษำตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

สัมมนำเปิดตัวหนังสอื "Siamese 
Pavilion at Turin Expo 1911" 

พฤ. 29 พ.ย. 55  
ณ อำคำรมหำจักรสี ิ

รนิธร หอ้ง 301-302 

นสิติป.ตร ี50 
นสิติป.เอก 1 
อำจำรย ์20 
บคุลำกร 3 
บคุคลภำยนอก 20  
ศษิยเ์กำ่ 5 

109 

14 ภำษำตะวันตก/ 
อติำเลยีน 

งำนเปิดเทศกำลภำพยนตรอ์ติำเลยีน 
MovieMov: Italian Film Festival 
2013 

พ. 24 ก.ค. 56  
เวลำ 16.00-
20.30/SF World 
Cinema 
Central World, 7th 
floor 

นสิติ 12           
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก 150 

169 

15 ภำษำตะวันตก/อิ
ตำเลยีน 

กจิกรรมบรรยำยพเิศษ ในหัวขอ้ Primo 
Levi and the idea of human 
dignity: a tentative interpretation 
of his message from a Buddhist 
perspective 

พฤ. 1 ส.ค. 56 
เวลำ 14.00-16.00 
ณ หอ้ง 707 อำคำร
บรมรำชกมุำร ี

นสิติ 15 
อำจำรย ์ 10  
บคุคลภำยนอก20 

45 

16 ภำษำตะวันออก/
จนี 

บรรยำยพเิศษ เรือ่ง" China's   Pasts" 
โดย Professor Endymion Wilkinson 

พฤ 24 ม.ค. 56  
เวลำ 13.00-16.00 
น. ณ หอ้ง 404 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ  60       อำจำรย ์ 
8      บคุคลภำยนอก  
15 

83 

17 ภำษำตะวันออก/
จนี 

บรรยำยพเิศษ เรือ่ง China's  Futures พฤ. 31 ม.ค. 56  
เวลำ 13.00-16.00 
น. ณ หอ้ง 404 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

นสิติ  60       อำจำรย ์ 
8      บคุคลภำยนอก  
15 

83 

18 ภำษำตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงกำรบรรยำยพเิศษ Prof.Akimoto 
Mihara 

17 ส.ค. 56 หอ้ง 
401/5อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 7 
อำจำรย ์ 7  
บคุคลภำยนอก 19 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 4 

37 

19 ภำษำตะวันออก/
บำล ี

เสวนำภำรตวทิยำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2555 

3 ครัง้ 
ครัง้ที ่1 ธ.ค.55 
ครัง้ที ่2 ม.ค. 56 
ครัง้ที ่3 ก.พ. 56 

นสิติป.ตร ี53 
นสิติป.โท 19 
อำจำรย ์ 13 
บคุลำกร 1
บคุคลภำยนอก 10 

96 

20 ภำษำไทย โครงกำรมณีปัญญำ พฤ. 15 ส.ค. 56  
เวลำ 14.00-16.00 
น.  ณ หอ้ง 304 

อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 35 
นสิติป.เอก20 

อำจำรย ์ 8 
บคุคลภำยนอก 16 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม 2 

86 

21 ภำษำไทย โครงกำรปำฐกถำ ชดุ "สบืสำนวทิยำ
พฤฒำจำรย"์ 

ครัง้ที ่1/24 ม.ิย. 56          
ครัง้ที ่2/15 ก.ค. 56         
ครัง้ที ่3/20 ส.ค. 56          
ณ หอ้ง 105 อำคำร
มหำจุฬำฯ 

นสิติป.ตร ี    10    
นสิติป.โท     25    
นสิติป.เอก    20    
อำจำรย ์         5      
บคุคลภำยนอก   10   
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม  10  

80 

22 ภำษำไทย โครงกำรจัดประชมุระดับชำตเิพือ่
เผยแพร่ผลงำนวชิำกำรของนสิติระดับ
ปรญิญำบัณฑติ "วชิญมำลำ ภำษำและ
วรรณคดไีทย" 

1 ส.ค. 56 ณ หอ้ง 
301-302 อำคำร
มหำจักรฯี 

นสิติป.ตร ี   30      
นสิติป.โท    22    
นสิติป.เอก   14    
อำจำรย ์     11      
บคุคลภำยนอก   28    
มศีษิยเ์กำ่เขำ้รว่ม  5   

 
 
 

109 
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23 ภำษำไทย บรรยำยวชิำกำร ขอ้สงสัยในกำรใช ้

ภำษำไทย 
20 ส.ค. 56 เวลำ 
9.00-12.00 น. ณ 
หอ้ง 105 อำคำร
มหำจุฬำฯ 

นสิติป.โท     20    
นสิติป.เอก    8     
อำจำรย ์      7      
บคุคลภำยนอก   15    

50 

24 ภำษำอังกฤษ จัดกจิกรรมตอ้นรับกลุม่นักศกึษำระดับ
ปรญิญำตรจีำกมหำวทิยำลัยตำ่งๆ ใน
ประเทศอนิโดนเีซยีในฐำนะตัวแทน
จำก ASEAN Youth Friendship 
Network (AYFN)  

5-11 พ.ย. 55 ณ 
อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร และไปทัศน
ศกึษำทีวั่ดพระเชตุ
พนวมิลมังคลำรำม 
วัดอรณุฯ และพระที่
น่ังอนันตสมำคม 

นสิติอนิโด 24  
นสิติไทย 12 
อำจำรย ์10 
บคุลำกร 4 

50 

25 ภำษำอังกฤษ จัดกำรแสดงทำงวัฒนธรรมของ
ประเทศอนิโดนเีซยี  

ศ. 9 พ.ย. 55 นสิติอนิโด 24  
นสิติไทย 12 
อำจำรย ์10 

บคุลำกร 4 

50 

26 ศลิปกำรละคร โครงกำร แหวกมำ่น ครัง้ที ่11 ภำคตน้ 
2555 (วชิำ 2208248 Theatre 
Production) 

8-9 ต.ค. 55 นสิติ ป.ตร ี50 
นสิติ ป.โท 25 
อำจำรย ์10 
บคุคลภำยนอก 115 

200 

27 ศลิปกำรละคร ละครเวทรีว่มสมัยเรือ่ง "ลังกำสบิโห"
ก ำกับกำรแสดงโดย รศ.พรรัตน ์ด ำรงุ 
(แสดง 6 รอบ) 

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

บคุคลภำยนอก 1200 1200 

28 ศลิปกำรละคร กำรบรรยำย และกำรแสดงสือ่ผสมชดุ 
“LDN Redux” โดยคณะ “The Light 
Surgeons”  จำกสหรำชอำณำจักร 

18 ต.ค. 55 เวลำ 
19.30 น. ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใสฯ 
อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี150  
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 2 
บคุคลภำยนอก 38 

200 

29 ศลิปกำรละคร หนังใหญร่ว่มสมัยตอน "ยกรบ" ที ่
Esplanade ประเทศสงิคโปร ์

19-21 ต.ค 55 ณ  
da:ns festival, 

Esplanade ประเทศ
สงิคโปร ์

บคุคลภำยนอก 300 300 

30 ศลิปกำรละคร กำรอำ่นบทละครเรือ่ง "รำพณำสรู" ใน
เทศกำลจุฬำฯวชิำกำร 55 

14-17 พ.ย. 55 ณ 
ศนูยศ์ลิปกำรละคร
สดใส พันธุมโกมล 

นสิติป.ตร ี150  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก5 
อำจำรย ์ 6  
บคุลำกร 10
บคุคลภำยนอก175 

356 

31 ศลิปกำรละคร กำรแสดงหนังใหญร่่วมสมัยตอน "ยก
รบ"ในงำน Burapha's Music & 
Performing Arts Festival 2012  

28-30 พ.ย. 55 ณ 
ม.บรูพำ  จ.ชลบรุ ี

นสิติป.ตร ี200  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก - 
อำจำรย ์ 10  
บคุลำกร 6 
บคุคลภำยนอก100 

326 

32 ศลิปกำรละคร เวทวีจิยัและเทศกำลละครรว่มสมยั
ไทย-อำเซยีน (The Research 
Forum and Festival of 
Thai/ASEAN Contemporary 
Theater) Our Roots -> Right 
now: กำ้วหนำ้จำกรำกแกว้  : 
ปำฐกถำพเิศษ 4 เรือ่ง, กำรน ำเสนอ
บทควำมวจัิยและวชิำกำรรวม 13 ชิน้, 
กำรเสวนำหลังกำรแสดง 10 ครัง้, กำร
สนทนำโตะ๊กลมของศลิปินและ
นักวชิำกำร 4 ครัง้, และกำรอบรมเชงิ
ปฏบัิตกิำร 14 เรือ่ง  

19-28 ม.ค. 56  
9.00-23.00 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปกำรละคร
สดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร 

ดขูอ้มลูดำ้นลำ่ง   

  ศลิปกำรละคร กำรอำ่นบทละครเรรือ่ง "นำงรำ้ยใน
ลงกำ"  

19 ม.ค. 56 ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส 
พันธุมโกมล อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี80  
นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 5  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 49 
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  ศลิปกำรละคร กำรอำ่นบทละครเรรือ่ง "รำพณำสรู"  19 ม.ค. 56 ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส 
พันธุมโกมล อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี80  
นสิติป.โท 6 
อำจำรย ์ 5  
บคุลำกร 10 
บคุคลภำยนอก 49 

150 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดง Tragedy of Ravana โดย
วทิยำลัยนำฏศลิป์อำ่งทอง 

19 ม.ค. 56 ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส 
พันธุมโกมล อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี35  
นสิติป.โท 10 
บคุลำกร 15 
บคุคลภำยนอก 90 

150 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดง “หงสท์อง”  โดย ศนูย์
วัฒนธรรมพระประแดง 

23 ม.ค. 56 ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส 
พันธุมโกมล อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี50  
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 3 
อำจำรย ์ 5 
บคุลำกร 5 

บคุคลภำยนอก 137 

212 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดง “ระบ ำกงิกะหลำ่” โดย 
มลูนธิพิระธรรมแสง 

23 ม.ค. 56 ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส 
พันธุมโกมล อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 2 
อำจำรย ์ 3  
บคุลำกร 3 
บคุคลภำยนอก200 

270 

  ศลิปกำรละคร กำรแสดงโนรำ “ตอนคลอ้งหงส”์โดย 
อำจำรยธ์รรมนติย ์นคิมรัตน ์และคณะ
โนรำธรรมนติ 

23 ม.ค. 56 ณ ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใส 
พันธุมโกมล อำคำร
มหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก2 
อำจำรย ์ 3  
บคุลำกร 3 
บคุคลภำยนอก200 

270 

  ศลิปกำรละคร Post Show Talk : ละครเรือ่ง "สยำม
มสิฉัน เดอะมวิสเิคลิ"  

2 ก.ย. 55 หลังกำร
แสดงรอบบำ่ย ณ 
ศนูยศ์ลิปกำรละคร

สดใส พันธุมโกมล 

นสิติป.ตร ี45  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 

อำจำรย ์ 9  
บคุคลภำยนอก 91 

150 

  ศลิปกำรละคร กำรอบรมเชงิปฏบัิตกิำร "LOL: Lots of 
Love" 

29 พ.ย. 55 เวลำ 
13-15 น. ณ หอ้ง
โถงพืน้พรม ศนูย์
ศลิปกำรละครสดใสฯ 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี13  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 
บคุคลภำยนอก15 

30 

  ศลิปกำรละคร  ORRN : กำรเสวนำหลังกำรแสดง 10 
ครัง้ ด ำเนนิรำยกำรโดย อ.ปวติร มหำ
สำรนัินทน ์

10-12 น. 21, 23, 
25 ม.ค.  
ทกุวันหลังกำรแสดง
ในเทศกำล ORRN 

นสิติป.ตร ี450  
นสิติป.โท 20 
อำจำรย ์ 12  
บคุคลภำยนอก 1018 

1500 

  ศลิปกำรละคร ORRN : กำรสนทนำโตะ๊กลม (Tea 
Talk) ของศลิปินและนักวชิำกำร 3 
ครัง้  

10-12 น. 21, 23, 
25 ม.ค. ณ โถงหนำ้ 
ศนูยศ์ลิปกำรละครฯ 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 
อำจำรย ์ 4  
บคุคลภำยนอก 75 

120 

  ศลิปกำรละคร ปำฐกถำพเิศษ “New Possibilities of 
the Classic”   

19 ม.ค. 56 เวลำ 
9.30-10.00 น. ณ 
หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี20  
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุคลภำยนอก26 

60 

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

19 ม.ค. 56 เวลำ 
10.00-10.30 น. ณ 
หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี20  
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุคลภำยนอก26 

60 

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

20 ม.ค. 56 เวลำ 
11.10-11.30 น. ณ 
หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

 
 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุคลภำยนอก36 

80 
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  ศลิปกำรละคร กำรน ำเสนอบทควำม “The Belief in 
the Swan in Nora Dancing in 
Southern Thailand”  

20 ม.ค. 56 เวลำ 
13.00-13.20 น. ณ 
หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุคลภำยนอก36 

80 

  ศลิปกำรละคร กำรน ำเสนอบทควำม “TRACKS: 
Working with Traditional Musicians 
on Creating Contemporary Work  -
- The Other Approaches”  

20 ม.ค. 56 เวลำ 
13.20-13.40 น. ณ 
หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุคลภำยนอก36 

80 

  ศลิปกำรละคร กำรน ำเสนอบทควำม "New 
Approaches and Possibilities of 
Traditional Classical Music and 
Dance to Grow New Audience"  

20 ม.ค. 56 เวลำ 
13.40-15.00น. ณ 
หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 
9 อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุคลภำยนอก36 

79 

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

20 ม.ค. 56 เวลำ 
15.30-15.50 น. ณ 
หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อำคำรมหำ
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์ 9  
บคุคลภำยนอก36 

80 

  ศลิปกำรละคร สนทนำโตะ๊กลม (Roundtable Wrap-
Up) เรือ่ง "ศลิปะกำรละครไทยร่วม
สมัย : พัฒนำคน แกปั้ญหำชำต"ิ  

จ. 28 ก.พ. 56 เวลำ 
9-12 น.  ณ หอ้ง 
105 อำคำรมหำ
จุฬำลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี14  
นสิติป.โท 5 
อำจำรย ์ 6  
บคุคลภำยนอก 25 

50 

  ศลิปกำรละคร กำรอบรมเชงิปฏบัิตกิำร "GrandSlam" 1 ม.ีค. 56 เวลำ 13-
16 น. ณ หอ้งโถง
พืน้พรม ศนูยศ์ลิป
กำรละครสดใสฯ 
อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร   

นสิติป.ตร ี20  
นสิติป.โท 2 
อำจำรย ์ 2  
บคุคลภำยนอก26 

50 

33 ศลิปกำรละคร โครงกำรจดัฉำยภำพยนตร์

นำนำชำต ิภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 
2555          วันที ่28 "Pieta" 
(เกำหล)ี 30 "Boy" (นวิซแีลนด)์  1 
"Breathing" (ออสเตรยี)  4 "Beasts 
of the Southern Wild" (อเมรกิำ)  6 
"The Imposter" (อังกฤษ) 8 "36" 
(ไทย)  11 "Gui;ty of Romance"  
(ญีปุ่่ น) 13 "Circumstance" (อหิรำ่น)  
15 "A Royal Affair" (เดนมำรก์) 

28, 30, ม.ค., 1, 4, 

6, 8, 11, 13 ละ 15 
ก.พ. 56  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี175  

นสิติป.เอก 3 
บคุลำกร  5  
บคุคลภำยนอก 267 

450 

34 ศลิปกำรละคร เทศกำลงำน "แหวกมำ่น ครัง้ที ่12"
ภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 2555 

11-12 ม.ีค. 56  ณ 
ศนูยศ์ลิปกำรละคร
สดใส พันธุมโกมล 
อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 10 
อำจำรย ์ 10 
บคุลำกร 5 
บคุคลภำยนอก 225 

350 

35 ศลิปกำรละคร น ำละครเรส่ ำหรับเยำวชนไปรว่มงำน 
"สำมแพรง่" โดยกำรแสดละครงชดุ 
"คดิแจ่ม: โลกของหนูแหวน และแมว
พันพัว"จัดโดยส ำนักงำนศลิปรว่มสมัย
ส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม 

23 ม.ีค. 56 ณ แยก
แพรง่นรำ เขตพระ
นคร 

บคุคลภำยนอก 300 300 

 รวม 35,897 
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ดำ้นนำนำชำต ิ
 มหาวทิยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสัญญาความร่วมมือระดบัคณะ 16 สัญญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 25 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 45 คน 

 
มหาวทิยาลยั/สถาบันต่างประเทศทีม่สัีญญาความร่วมมือระดบัคณะ 16 สัญญา 
 No. University/Association 

Date of 
Signing 

Expiry 
Date 

Validity Activities 

1 Kyoto Notre Dame 
University (Japan) 

Dec 2006 Dec 2012 active Student Exchange 

2 Toyo Eiwa University 
(Japan) 

Jan 2008 Jan 2014 active Academic Exchange 

3 Toyo Eiwa University 
(Japan) 

May 2010 May 2016 active Student Exchange 

4 Ludwig-Maximilians-
Universitat Munchen 
(Germany) 

Aug 2009 Aug 2013 active  Academic Exchange 

5 Waseda University 
(Japan) 

Dec 2009 Dec 2013 active  Student Exchange 

6 The Communication 
University of China 
(China) 

Nov 2009 Nov 2013 active  Academic Exchange 

7 Chengdu University 
(China) 

Jan 2011 Jan 2015 active Student Exchange 

8 Khyentse foundation 
(USA.) 

Jan 2011 Jan 2013 active Scholars, Students 

9 Universität Hamburg 
(Germany) 

Jun 2011 Jun 2013 active Academic Exchange 

10 Endowment Agreement 
Mitsubishi UFJ Lease 
Scholarship (Japan) 

Nov 2012 Apr 2013 active Scholars, Students 

11 RWTH Aachen University 
(Germany) 

Oct 2012 Oct 2016 active General 

12 Jain Vishva Bharati 
University (India) 

Feb 2013 Feb 2017 active Academic Exchange 

13 Spanish Agency for 
International 
Development Cooperation 
(Spain) 

Mar 2013 Mar 2015 active Academic Exchange 

14 California State University, 
Sacramento (USA.) 

Jul 2013 Jul 2017 active General 

15 Student exchange 
agreement-Kansai 
University (Japan) 

Jul 2013 - -  Endorsement 

16 Student exchange 
agreement-Kobe 
University (Japan) 

Jul 2013 - -  Endorsement 
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นิสิตต่างชาตทิีศึ่กษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลีย่น นิสิตร่วมฟัง 25 คน 
ล ำดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลำทีศ่กึษำ ระดบั หลกัสตูร มหำวทิยำลยั 

ตน้สงักดั 
ประเทศ 

1 Mr.Kenneth James 
Foster Windley 

มกรำคม 2555 - 
ธันวำคม 2556 

ป.ตร ี รว่มฟัง  ของหลักสตูร 
BALAC 

- Malaysian 

2 Ms.Deborah Ann 
Rodrigo 

มกรำคม 2555 - 
ธันวำคม 2556 

ป.ตร ี รว่มฟัง  ของหลักสตูร 
BALAC 

- Malaysian 

3 Miss Yoko  
Yamamoto 

มถินุำยน  - 
ตลุำคม  2556 

ป.โท รว่มฟัง  สำขำวชิำไทย
ศกึษำ 

- Japan 

4 Mr. Kohei Kamada มถินุำยน 2555 - 
มนีำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สำขำวชิำภำษำบำลแีละ
สันสกฤต 

Ryukoku 
University 

Japan 

5 Ms. Ayumi Numata มถินุำยน 2555 - 
มนีำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สำขำวชิำภำษำไทย 

Osaka University Japan 

6 Ms. Yoko Kakuno มถินุำยน 2555 - 

มนีำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 

สำขำวชิำภำษำไทย 

Osaka University Japan 

7 Ms. Qinghua Lin มถินุำยน 2555 - 
มนีำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สำขำวชิำภำษำไทย 

Osaka University Japan 

8 Mr. Satoshi Araragi มถินุำยน 2555 - 
มนีำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สำขำวชิำภำษำไทย 

Osaka University Japan 

9 Ms. Matilda 
Bussararin Ericson 

สงิหำคม 2555 - 
พฤษภำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Uppsala University Sweden 

10 Miss Jiqin  Li มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี ควำมรว่มมอืดำ้น
กำรศกึษำระหวำ่ง
กระทรวงศกึษำธกิำร
ไทย - จนี 

Yunnan University 
of Nationalities 

China 

11 Miss Xuyang  Tang มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี ควำมรว่มมอืดำ้น
กำรศกึษำระหวำ่ง
กระทรวงศกึษำธกิำร
ไทย - จนี 

Guangdong 
University of 
Foreign Studies 

China 

12 Miss Yuqing  Li มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี ควำมรว่มมอืดำ้น
กำรศกึษำระหวำ่ง
กระทรวงศกึษำธกิำร
ไทย - จนี 

Peking University China 

13 Miss Yan  Zeng มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี ควำมรว่มมอืดำ้น
กำรศกึษำระหวำ่ง
กระทรวงศกึษำธกิำร
ไทย - จนี 

Beijing Foreign 
Studies University 

China 

14 Miss Xiaoyu  Kong มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี ควำมรว่มมอืดำ้น
กำรศกึษำระหวำ่ง
กระทรวงศกึษำธกิำร
ไทย - จนี 

Shanghai 
International 
Studies University 

China 

15 Miss Ling  Dai มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี ควำมรว่มมอืดำ้น
กำรศกึษำระหวำ่ง
กระทรวงศกึษำธกิำร
ไทย - จนี 

Guangdong 
University of 
Foreign Studies 

China 

16 Miss Wenhong  Li มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี ควำมรว่มมอืดำ้น
กำรศกึษำระหวำ่ง
กระทรวงศกึษำธกิำร
ไทย - จนี 

GuangXi 
University Studies 
Nationnalities 

China 

17 Miss Ayaka  Kotani มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี Exchange Program 
สำขำวชิำภำษำไทย 

Osaka  University Japan 

18 Miss Ayaha  Torada มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี Exchange Program 
สำขำวชิำภำษำไทย 

Osaka  University Japan 

19 Miss Yui  Ishikawa มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี Exchange Program 
สำขำวชิำภำษำไทย 

Kokushikan 
University 

Japan 

20 Mr. Masaya  Suzuki มถินุำยน 2556 - 
มนีำคม 2557 

ป.ตร ี Exchange Program 
สำขำวชิำภำษำไทย 

Kokushikan 
University 

Japan 

21 Ms. Annika Vera 
Kubler 

สงิหำคม  - 
ธันวำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange มหำวทิยำลัย
สมำชกิ AIMS  (ASEAN 
International Mobility 

for Students) ของ 
BALAC 

Humboldt-
Universitat Berlin 

Geramany 
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ล ำดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลำทีศ่กึษำ ระดบั หลกัสตูร มหำวทิยำลยั 
ตน้สงักดั 

ประเทศ 

22 Ms.Manon Manon 
Marie Josette 
Dupont 

สงิหำคม  - 
ธันวำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange มหำวทิยำลัย
สมำชกิ AIMS  (ASEAN 
International Mobility 
for Students) ของ 
BALAC 

Institut d'Etudes 
Politic de Paris 

France 

23 Ms.Mahrita Dwi 
Haryati 

สงิหำคม  - 
ธันวำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

University of 
Indonesia 

Idonesia 

24 Ms.Ajeng Apriliana 
Safitri 

สงิหำคม  - 
ธันวำคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

University of 
Indonesia 

Idonesia 

25 Ms.Janet  Neufeld สงิหำคม  - 
พฤษภำคม  
2557 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

University of  
Kansas 

USA 
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นิสิตต่างชาตทิีศึ่กษาแบบรับปริญญา 45 คน 
ล ำดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลำทีศ่กึษำ ระดบั หลกัสตูร ประเทศ 

1 Ms. Ziyuan Lin มถินุำยน 2553 -  มนีำคม  2557 ป.ตร ี ศลิปกำรละคร China 

2 Ms. Bussarin  Huang มถินุำยน 2554 -  มนีำคม  2558 ป.ตร ี ภำษำจนี China 

3 Ms. Xiaojun  Li มถินุำยน 2554 -  มนีำคม  2558 ป.ตร ี ประวัตศิำสตร ์ China 

4 Mrs. Xiang Li สงิหำคม 2553 -  พฤษภำคม  2557 ป.ตร ี BALAC China 

5 Ms. Seo Yoon Bae สงิหำคม 2553 -  พฤษภำคม  2557 ป.ตร ี BALAC Korea 

6 Ms. Moonju Jeon สงิหำคม 2554 -  พฤษภำคม  2558 ป.ตร ี BALAC Korea 

7 Ms. Entzu Yu สงิหำคม 2554 -  พฤษภำคม  2558 ป.ตร ี BALAC China 

8 Ms. Jongeun Park สงิหำคม 2555 -  พฤษภำคม  2559 ป.ตร ี BALAC Korea 

9 Ms. Yu-Shan Juan สงิหำคม 2555 -  พฤษภำคม  2559 ป.ตร ี BALAC Taiwan 

10 Mr. Xiao Zhang สงิหำคม 2555 -  พฤษภำคม  2559 ป.ตร ี BALAC China 

11 Mrs. Yuri  Suda มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2558 ป.โท ภำษำญีปุ่่ นเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 

Japan 

12 Mr. Koki  Koyama มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2558 ป.โท ภำษำญีปุ่่ นเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 

Japan 

13 Miss Shoko  Ishikawa มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2558 ป.โท ภำษำญีปุ่่ นเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 

Japan 

14 Miss Yuxin  Jiang มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2558 ป.โท ไทยศกึษำ China 

15 Mr. Clifford Gordon  
Davis 

ตลุำคม 2553 - ตลุำคม 2557 ป.โท ไทยศกึษำ USA 

16 Mr. Sarith  Khith มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2558 ป.โท ไทยศกึษำ Cambodia 

17 Miss Kunthy  Seng มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2558 ป.โท ไทยศกึษำ Cambodia 

18 Mr. Shayang  Xiong มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2558 ป.โท ไทยศกึษำ China 

19 Miss Yameng  Zhang มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2558 ป.โท ไทยศกึษำ China 

20 Miss Mayumi  Yamada ตลุำคม 2553 - ตลุำคม 2559 ป.เอก ไทยศกึษำ Japan 

21 Mrs. Sungeun  Kim มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษำ Korea 

22 Mr. Robert  Cummings มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษำ USA 

23 Miss Soe Thuzar  Myint มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษำ Myanmar 

24 Mr. Pablo Henri  
Ramirez 

มถินุำยน 2554 - พฤษภำคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษำ Mexico 

25 Miss Zhanping  Ling สงิหำคม 2556 - 31 กรกฎำคม 
2560 

ป.ตร ี BALAC China 

26 Miss Yejin  Kim สงิหำคม 2556 - 31 กรกฎำคม 
2560 

ป.ตร ี BALAC Korea 

27 Mr. Hanel  Han สงิหำคม 2556 - 31 กรกฎำคม 
2560 

ป.ตร ี BALAC Korea 

28 Miss June Marigomen  
Taguiwalo 

มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ไทยศกึษำ Philipinas 

29 Mr. Jonas Hove  
Doctor 

มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ไทยศกึษำ Danmark 

30 Mr. Truong  Quang  
Hoan 

มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ไทยศกึษำ Viet Nam 

31 Miss Yantong  Li มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ไทยศกึษำ China 

32 Mr. Lok Yung  Yam มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ไทยศกึษำ USA 
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ล ำดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลำทีศ่กึษำ ระดบั หลกัสตูร ประเทศ 

33 Miss Tingting  Guo มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำไทย China 

34 Mr. Sichen  Li มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ศลิปกำรละคร China 

35 Miss Yi  Le มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำศำสตร ์ China 

36 Miss Ryoko  Fujioka มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำญีปุ่่ น Japan 

37 Mr. Taro  Saito มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำญีปุ่่ นเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 

Japan 

38 Miss Megumi  Kondo มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำญีปุ่่ นเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 

Japan 

39 Mr. Isao  Hashimoto มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำญีปุ่่ นเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 

Japan 

40 Mr. Khamxao  

Signalath 

มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำและวรรณคดี

ฝรั่งเศส 

Lao 

41 Mr. Chanhvilay  
Phengsy 

มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำและวรรณคดี
ฝรั่งเศส 

Lao 

42 Miss Damar  
Rakhmayastri 

มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2560 ป.โท ภำษำและวรรณคดี
ฝรั่งเศส 

Idonesia 

43 Mr. Frederick  B.goss มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2562 ป.เอก ไทยศกึษำ USA 

44 Miss Marie-Helene  
Thomas 

มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2562 ป.เอก ไทยศกึษำ France 

45 Mr. Yangwon  Hyun มถินุำยน 2556 - พฤษภำคม 2562 ป.เอก ภำษำไทย Korea 
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2.3 สรุปผลกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมเสีย่งท่ีเกดิขึ้นและผลลพัธ์ดำ้นควำมเสีย่ง  
 
 

 รายงานผลการด าเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2555”  

 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัท า “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การด าเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556” ในเดือนตุลาคม 2555  

 น า “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การด าเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556” เวียน
เสนอคณะกรรมการด าเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั เม่ือ 31 ตุลาคม 2555 

 น า “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การด าเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556” เวียน
เสนอคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพพิจารณา เม่ือ 13 พฤศจิกายน 2555 

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556 จ  านวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2556 และ ตุลาคม 2556 
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3.1 กำรตรวจตดิตำมและตรวจประเมิน และขอ้เสนอแนะ 

กำรตรวจประเมนิคณุภำพภำยใน ตำมเกณฑ ์สกอ. 
คณะอกัษรศาสตร์ไดด้ าเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. เม่ือวนัท่ี 25-26 

กรกฎาคม 2556 มีกรรมการผูต้รวจประเมิน และก าหนดการตรวจประเมิน ดงัน้ี 
 

ผศ. ชูพงศ ์ปัญจมะวตั  ประธานกรรมการ  
ผศ.ดร. ทอแสง เชาวชุ์ติ   กรรมการ  
อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ   กรรมการ       
อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร  กรรมการและเลขานุการ  
 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

25 กรกฎาคม 2556 

เวลา รายการ ผู้ตรวจประเมิน 
9.00-9.15 น. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอกัษรศาสตร์           กล่าว

ตอ้นรับคณะกรรมการผูต้รวจประเมิน 
คณะกรรมการผูต้รวจประเมินช้ีแจงการตรวจ 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมิน 

9.15-12.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมินตรวจเอกสารหลกัฐาน 
ตวัช้ีวดัของ สกอ. 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมิน 

 องคป์ระกอบท่ี 1, 7, 8, 9 อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ 
 องคป์ระกอบท่ี 2 ผศ.ดร. ทอแสง เชาวชุ์ติ 
 องคป์ระกอบท่ี 4, 5 อ. ดงักมล ณ ป้อมเพชร 
 องคป์ระกอบท่ี 3, 6 ผศ. ชูพงศ ์ปัญจมะวตั 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-15.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมินสัมภาษณ์   
 สัมภาษณ์นิสิต  
 สัมภาษณ์อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมินตรวจเอกสารหลกัฐาน 

ตวัช้ีวดัของ สมศ. 
 

 
 
 
 
 

ตวัอยา่งเช่น :-  
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26 กรกฎาคม 2556 

เวลา รายการ ผู้ตรวจประเมิน 
9.00-10.30 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมิน ตรวจประเมินคุณภาพ

ภาควชิาภูมิศาสตร์ 
ผศ. ชูพงศ ์ปัญจมะวตั 
ผศ.ดร. ทอแสง เชาวชุ์ติ 

 คณะกรรมการผูต้รวจประเมิน ตรวจประเมินคุณภาพ
ภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ 
อ. ดงักมล ณ ป้อมเพชร 

10.30-12.00 น. กรรมการประชุมสรุป  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 น. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแก่ผูบ้ริหารคณะฯ คณะกรรมการผูต้รวจประเมิน 

 
 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของคณะอกัษรศาสตร์ ตาม

มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของ สกอ. มีคะแนนเฉล่ีย 4.66 หรืออยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีพฒันาการดี
ข้ึนจากการด าเนินการปีการศึกษา 2554 โดยด าเนินการไดดี้-ดีมากในเกือบทุกดา้น  สรุปเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
 
 ผลการด าเนินงานปี

การศึกษา 2554 
ผลการตรวจประเมิน ปี

การศึกษา 2555 
องคป์ระกอบท่ี 1 กระบวนการพฒันาแผน 4.00 5.00 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 4.30 4.41 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา 5.00 5.00 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 5.00 5.00 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 4.50 4.50 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5.00 5.00 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 4.75 5.00 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 4.00 5.00 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4.00 4.00 

เฉลีย่ 4.54 4.66  
 
 การด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 ท าได้ดีและดีมากในเกือบทุกตัวช้ีวดั ยกเวน้ตัวช้ีวดัท่ี 2.3 
อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการ ท่ีไดค้ะแนนประเมิน 3.25 แต่กระนั้นก็เป็นคะแนนท่ีพฒันาข้ึนจากปี
ท่ีแลว้ 
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 การด าเนินงานในปีการศึกษา 2554 ท าได้ดีในเกือบทุกตวัช้ีวดั คือได้คะแนน 4-5 ข้ึนไป ยกเวน้
ตวัช้ีวดัท่ี 2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการ ไดค้ะแนนประเมิน  2.64 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ 
ตามเกณฑม์าตรฐานสกอ. รายตวัช้ีวดั มีผลดงัน้ี 
ตวัชีว้ดั ชื่อตวัชีว้ดั ผลการตรวจ ปี

การศกึษา 54 
ประเมนิตนเอง  
ปีการศกึษา 55 

ผลการตรวจ ปี
การศกึษา 55 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง
คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 1  กระบวนการพฒันาแผน   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 4 5 5  
องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑิต   

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิาร
หลกัสตูร  

4 4 4  

2.2 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 4.74 5 5  
2.3 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ 
2.64 3.25 3.25  

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สนบัสนุน 

5 4 5 พบหลกัฐานเพิม่เตมิในขอ้ 4 การ
ตดิตามการพฒันาความรูจ้าก
เครอืขา่ยวชิาชพีของเจา้หน้าที ่
และการพฒันารายวชิาเนื่องจาก
การอบรม Clicker 

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

5 4 4  

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 4 4 4  

2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิลการ
เรยีน ตามคุณลกัษณะของบณัฑติ 

5 5 5  

2.8 ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัใหก้บันกัศกึษา 

4 5 5  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนักศึกษา   
3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและ

บรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร 
5 4 5 พบหลกัฐานเพิม่เตมิ มผีลการ

ประเมนิคุณภาพจากภาควชิาศลิป
การละครทีป่ระเมนิในขอ้ 2-3 ได้
คะแนน 4.33และ4.83 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนกัศกึษา 5 5 5  
องคป์ระกอบท่ี  4  การวิจยั   
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรค ์ 
5 5 5  

4.2 ระบบและกลไกจดัการความรูจ้ากงานวจิยั
หรอืงานสรา้งสรรค ์ 

5 5 4 คณะฯไมม่กีารจดสทิธบิตัร 

4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั
ประจ า 

5 5 5  
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ตวัชีว้ดั ชื่อตวัชีว้ดั ผลการตรวจ ปี
การศกึษา 54 

ประเมนิตนเอง  
ปีการศกึษา 55 

ผลการตรวจ ปี
การศกึษา 55 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง
คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม   
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่

สงัคม  
4 4 4  

5.2 กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคม  

5 5 5  

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม   
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม 
5 5 5  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   

7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิาร
ทุกระดบัของสถาบนั 

4 4 5 พบหลกัฐานการประเมนิผลการ
ท างานของผูบ้รหิาร และสภา
สถาบนัและการน าผลการประเมนิ
ไปปรบัปรุงดา้นการส่งเสรมิการ
พฒันาวชิาการ 

7.2 การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรยีนรู ้ 5 5 5  
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ

ตดัสนิใจ  
5 5 5  

7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง  5 5 5  
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  4 5 5  
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ   

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน  

4 4 4 ปรบัลดเพราะเกณฑข์อ้ 5 ตวับ่งชี้
แผนกลยุทธ ์มกีารพฒันาแต่ไม่
ครบทุกตวับ่งชี ้

 4.54 4.58 4.66  
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กำรตรวจประเมนิคณุภำพภำยนอก ตำมเกณฑ ์สมศ. 
ผลการตรวจตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2555 ของคณะอกัษร

ศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.54 หรืออยู่ในเกณฑ ์“ดีมาก”  โดยท าไดใ้นระดบัดี-ดีมากเกือบทุกตวัช้ีวดั ยกเวน้
ตวัช้ีวดัท่ี 3 (ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่) ซ่ึง ไดค้ะแนน
ประเมิน 3.41   ผลการตรวจตวับ่งช้ี สมศ. สรุปไดด้งัน้ี   

 

ตวัช้ีวดั ช่ือตวับง่ช้ี ค่าเดิม ค่าใหม่ เหตผุลการเปล่ียนแปลงคะแนน 
1 บณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ปี 
3.75 3.75  

2 คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

- -  

3 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บั
การตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

5 
 

5 
 

 

4 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บั
การตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

3.41 3.41 
 

 

5 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอื
เผยแพร ่

4.87 4.87  

6 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 4.87 4.87  
7 ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ 5 5  

8 ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิาร
วชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนและ/หรอื
การวจิยั 

5 5  

9 ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน
หรอืองคก์รภายนอก 

5 5  

10 การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม 5 5  
11 การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม 4 4  
12 การปฏบิตัติามหน้าทีข่องสภาสถาบนั - -  
13 การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั - -  
14 การพฒันาคณาจารย ์ 3.93 3.93  
15 ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้

สงักดั 
4.58 4.66 ผลจากการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 

สกอ. มคีะแนนเพิม่ขึน้ 
16.1 ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์ - -  
16.2 ผลการพฒันาบณัฑติตามอตัลกัษณ์ - -  
17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถาบนั 
- -  

18.1 ผลการชีน้ า ป้องกนั หรอืแกปั้ญหาของสงัคมในประเดน็
ที ่1 ภายในสถาบนั 

- -  

18.2 ผลการชีน้ า ป้องกนั หรอืแกปั้ญหาของสงัคมในประเดน็
ที ่2 ภายนอกสถาบนั 

- -  

 4.53 4.54  
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บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพ วนัท่ี 25-26 ก.ค. 56 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัภาควิชา 
 

ภาควิชาภมิูศาสตร ์ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 ภาควชิาภูมศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์เป็นภาควชิาขนาดเลก็ในคณะฯ   ทีท่ าหน้าทีผ่ลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรี
สาขาภูมศิาสตร ์มนีิสติจ านวนทัง้สิน้ 80 คน  
จุดเด่น 
1. ภาควิชาภูมิศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการ
วชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั โดย
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่พานิสิตออก
ภาคสนามเพื่อศกึษาขอ้มูลจากสภาพการณ์จรงิ ซึ่งท า
ใหเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชนและน าไปสู่การสรา้งงานวจิยั
ใหม ่ๆ (ในรายวชิาของอาจารยศ์ริวิไิล)  
2. ภาควชิามกีารจดัโครงการภาคสนามหลายโครงการ 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสติได้รับประสบการณ์ตรง
จากการปฏบิตั ิ

แนวทางเสรมิจุดเด่น 
ควรมรีะบบพี่เลีย้งที่เปิดโอกาสให้อาจารย์อาวุโสถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงัคมกบั
การเรียนการสอนและการวิจยัให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ในภาควิชา 
เพื่อน าไปสูก่าร บรูณาการในรปูแบบคลา้ยคลงึกนัในรายวชิาอื่น ๆ 
ดว้ย 
2. ควรมรีะบบและกลไกใหน้ิสติที่ได้ไปร่วมโครงการภาคสนาม
ของภาควชิามีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่
นิสติคนอื่น ๆ ในภาควชิาหรอืนิสติในภาควชิาอื่น ๆ  

จุดทีค่วรพฒันา 
1. จ านวนอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ยงัค่อนขา้งน้อย 
2. ควรมกีารส ารวจความต้องการของชุมชนและจดัท า
การประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิาร
ทางวชิาการต่อสงัคม 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรจดัท าแผนพฒันาอาจารย ์โดยก าหนดว่าคณาจารยใ์นภาควชิา
ควรจะขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการเมื่อใดและมกีารตดิตามผล
ในระยะเวลาทีก่ าหนด 

คะแนนเฉล่ีย                                  3.80 ระดบัผลการประเมิน                        ดี 
 
 

ตวัช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของ
ผูต้รวจ 

หมายเหต ุ

2.1 4 4  
2.2 3.57 3.57  
2.3 2.38 2.38  
2.4 4 4  
2.5 4 4  
2.6 4 4  
2.7 4 4  
2.8 4 4  
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ตวัช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของ
ผูต้รวจ 

หมายเหต ุ

3.1 3 3  
3.2 3 3  
4.1 5 5  
4.2 4 4  
4.3 5 5  
5.1 4 4  
5.2 3 3  

คะแนน
เฉล่ีย 

3.80 3.80  
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ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
          ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ คณะอกัษรศาสตร ์มกีารประเมนิตนเองตรงตามความเป็นจรงิ ผลการด าเนินงานในปี 
2555 อยู่ในระดบัด ีมรีะบบ กลไก แผนงาน โครงการ และกจิกรรมใหม่ๆ ทีพ่ฒันาจากผลการประเมนิคุณภาพในปีทีผ่่านมา 
บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถสงู มวีสิยัทศัน์ และมคีวามกระตอืรอืรน้อย่างยิง่ในการพฒันาองคก์รใหก้า้วหน้ายิง่ๆขึน้ไป 
จุดเด่น 
1.  คณาจารยป์ระจ ามคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกถงึรอ้ยละ 
90 มกีารท างานวิจยัและเผยแพร่ทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาตอิย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
2. การจดัประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติอย่าง
สม ่าเสมอเป็นการสง่เสรมิงานพฒันาศกัยภาพทางวชิาการ
ของทัง้อาจารยแ์ละนิสติ 
3. ภาควชิาอยู่ในระหว่างกระบวนการขอเปิดหลกัสูตร
ระดบัดุษฎบีณัฑติ 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 
พฒันาฐานขอ้มูลออนไลน์ในฐานะที่เป็นแหล่งเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการของคณาจารย์และนิสิตให้เ ป็นเครื่องมือในการ
ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรและหน่วย งาน 

จุดทีค่วรพฒันา 
ควรสนับสนุนใหค้ณาจารยท์ าวจิยัภายใต้โครงการวจิยัร่ม
ใหญ่ ทีต่อบสนองความตอ้งการของแหล่งทุนภายนอก  
 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรมรีะบบและกลไกในการเกบ็ขอ้มลูรายตวับ่งชี ้ให ้
ชดัเจนตามเกณฑป์ระเมนิคุณภาพของ สกอ.  
2. ควรมแีผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจนเพื่อรองรบัการด าเนิน  
งานของภาควชิาในปี 2558 ทีจ่ะมอีาจารยป์ระจ าเหลอืเพยีง 6 
คน ในขณะที่ต้องดูแลหลกัสูตรถึง 3 หลกัสูตร ทัง้ระดบั
ปรญิญาบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑติ 

ขอ้คน้พบเพิม่เตมิ   
     คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน พบหลกัฐานเพิม่เตมิของผลการด าเนินงานในตวับ่งชีท้ี่ 3.1 ขอ้ ุ6ุ คอื 
ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ มผีลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติในการจดับรกิารขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ คดิ
เป็นคะแนนเฉลีย่ 3.85 จากแบบประเมนิผลการจดังานประชุมวชิาการนานาชาตวิรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบครัง้ที่  4  
ซึง่ภาควชิาจดัขึน้เพื่อเป็นกจิกรรมพฒันานิสติ 
       คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน จงึขอแกไ้ขผลด าเนินงานและคะแนนในตวับ่งชีท้ี่ 3.1 ของภาควชิาฯ จาก
เดมิทีอ่า้งองิคณะจงึไดผ้ลการประเมนิในขอ้นี้ไม่ถงึ 3.51 เป็นการใชผ้ลประเมนิของภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบเอง ทีไ่ด้

คะแนนเฉลีย่ 3.85   
        ท าใหภ้าควชิาฯผ่านเกณฑป์ระเมนิในขอ้ที ่6 ของตวับ่งชีท้ี ่3.1 ทีก่ าหนดใหต้้องมผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้น
การให้ค าปรกึษา การให้ขอ้มูลข่าวสาร และการจดักจิกรรมพฒันาวชิาการและวชิา ชพีแก่นิสติไม่ต ่ากว่า 3.51ทัง้สามขอ้   
และท าใหผ้ลการด าเนินงานในตวับ่งชีน้ี้ของภาควชิาฯ เปลีย่นจากเดมิทีท่ าได้ 6 ขอ้ เป็น 7 ขอ้ และปรบัคะแนนเพิม่ขึน้จาก
เดมิ 4 เป็น 5 คะแนน 
       นอกจากนี้ จากการทีค่ณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ตรวจพบว่า คณะอกัษรศาสตรไ์ม่ผ่านเกณฑใ์นขอ้ที่ 
6 ของตวับ่งชีท้ี ่4.2 ซึง่เป็นเกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะสถาบนักลุ่ม ง.  จงึปรบั เปลีย่นผลด าเนินงานและคะแนนของตวั

บ่งชีน้ี้ จากเดมิทีค่ณะท าได้ 6 ขอ้ 5 คะแนน เป็นท าได ้5 ขอ้  4 คะแนน   ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบซึง่อา้งองิผล

ด าเนินงานในตวับ่งชีท้ี่ 4.2  ตามคณะอกัษรศาสตร์  จงึต้องปรบัผลการด าเนินงานและคะแนนจาก 6 ขอ้ 5 คะแนน เป็น 5 
ขอ้  4 คะแนน  ตามไปดว้ย 
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คะแนนเฉล่ีย                               4.48  ระดบัผลการประเมิน                             ดี             
ตวัช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูต้รวจ หมายเหต ุ
2.1 6  ขอ้ / 4 คะแนน 6  ขอ้ / 4 คะแนน  
2.2 รอ้ยละ 90 / 5 คะแนน รอ้ยละ 90 / 5 คะแนน  
2.3 รอ้ยละ 20 / 3.33  คะแนน รอ้ยละ 20 / 3.33  คะแนน  
2.4 6 ขอ้ / 4 คะแนน 6 ขอ้ / 4 คะแนน  
2.5 6 ขอ้ / 4 คะแนน 6 ขอ้ / 4 คะแนน  
2.6 6 ขอ้ / 4 คะแนน 6 ขอ้ / 4 คะแนน  
2.7 6 ขอ้ / 5 คะแนน 6 ขอ้ / 5 คะแนน  
2.8 5 ขอ้ / 5 คะแนน 5 ขอ้ / 5 คะแนน  
3.1 6 ขอ้ / 4 คะแนน 7 ขอ้ / 5 คะแนน ขอ้ 6 พบหลกัฐานเพิม่ 
3.2 6 ขอ้ / 5 คะแนน 6 ขอ้ / 5 คะแนน  
4.1 7 ขอ้ / 5 คะแนน 7 ขอ้ / 5 คะแนน  
4.2 6 ขอ้ / 5 คะแนน 5 ขอ้ / 4 คะแนน อา้งองิผลของคณะฯ  
4.3 59,066.67 / 3.94 คะแนน 59,066.67 / 3.94 คะแนน  
5.1 5 ขอ้ / 5 คะแนน 5 ขอ้ / 5 คะแนน  
5.2 5 ขอ้ / 5 คะแนน 5 ขอ้ / 5 คะแนน  

คะแนนเฉลีย่ 4.48 / ด ี 4.48 / ด ี  
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3.2 กจิกรรมคุณภำพอืน่ๆท่ีมีกำรด ำเนินกำร  
 มีการด าเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 

งำนทีไ่ดร้บักำรปรบัปรงุกระบวนกำรภำยในเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ   
ล ำดับ ภำควชิำ/

หน่วยงำน 
งำนทีไ่ดรั้บกำรปรับปรงุกระบวนกำรภำยในเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ ชว่งเวลำที่

ด ำเนนิกำร 

1 ฝ่ำยวจัิย วำงแผนกำรกำรจัดเก็บขอ้มลูงำนวจัิยใหม ่ ม.ค.-56 

2 ฝ่ำยบรหิำร จัดประชมุหัวหนำ้งำนเป็นประจ ำทกุเดอืนเพือ่คยุกันเรือ่งปัญหำตำ่งๆและ
ชว่ยกันแกไ้ข 

ตัง้แต่ ต.ค. 2555 

3 ฝ่ำยบรหิำร วำงระบบพนักงำนขับรถใหม่ และจัดมรีะบบประเมนิเพือ่ใหบ้รกิำรใหม้ี
คณุภำพ 

ตัง้แต่ มกรำคม 
2556 

4 ฝ่ำยประกัน

คณุภำพ 

สรำ้งแบบฟอรม์ส ำรวจนสิติ/ศษิยเ์กำ่ทีไ่ดรั้บรำงวัลเป็นแบบฟอรม์ออนไลน์

เพือ่ส ำรวจขอ้มลูใหค้รอบคลมุมำกขึน้ เผยแพรผ่ำ่นรองคณบดฝ่ีำยกจิกำร
นสิติ Facebook สมำคมศษิยเ์กำ่ เว็บไซตค์ณะฯ 

ตัง้แต่ มกรำคม 

2556 

5 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ/ฝ่ำย
บรหิำร 

วำงแผนกำรจัดเก็บขอ้มลูอำจำรยไ์ดรั้บเชญิเป็นกรรมกำรวชิำกำร/กรรมกำร
วชิำชพี ประชมุวชิำกำร เพือ่ลดขัน้ตอนกำรจัดเก็บขอ้มลูทีซ่ ้ำซอ้นและเป็น
กำร share ขอ้มลูกัน และ zinc ขอ้มลูกัน ระหวำ่งงำนบรหิำร และงำน
ประกันคณุภำพ 

ตัง้แต่ ต.ค. 2555 

6 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ/ฝ่ำย
วำงแผนฯ 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน SDA ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำไดร้ว่มกับงำน
ประกันคณุภำพในกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนนิงำน SDA เพือ่ควำมครบถว้น
ของขอ้มลู ท ำใหผ้ลกำรด ำเนนิงำนบรรลเุป้ำหมำย 

พ.ย.-55 

7 ฝ่ำยกจิกำรนสิติ แบบรำยงำนประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนโครงกำรกจิกรรมนสิติ อักษร จุฬำฯ เริม่ด ำเนนิกำร1 
เมษำยน 2556 

8 ฝ่ำยกจิกำรนสิติ แบบรำยงำนนสิติแตง่กำยผดิระเบยีบคณะอักษรศำสตร ์จุฬำฯ เริม่ด ำเนนิกำร1 
เมษำยน 2556 

9 ฝ่ำยวจัิย โครงกำรทนุวจิโยปกำรประจ ำปีดำ้นวชิำกำรและวจัิย เพือ่สง่เสรมิกำร
ผลติผลงำนวชิำกำร-วจัิยของคณำจำรยใ์นคณะ 

เริม่ด ำเนนิกำรตัง้แต่ 
พ.ค. 56 ส ำหรับกำร
เริม่ใหท้นุ 1 ต.ค. 

56 

10 ฝ่ำยวจัิย กำรจัดเก็บขอ้มลูในรปูแบบอเิล็คทรอนคิและน ำขอ้มลูเก็บไวใ้น CD และ 
Dropbox 

เริม่ด ำเนนิกำรแลว้ 
27 พ.ค.56 

11 ฝ่ำยวจัิย จัดท ำฐำนขอ้มลูกำรผลติหนังสอื/วำรสำรอักษรศำสตรแ์ละขอ้มลูตดิตอ่
ผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ขยีน 

เริม่ด ำเนนิกำร
พฤศจกิำยน 2555 

12 ศนูยส์ำรนเิทศ
มนุษยศำสตร ์

บรกิำรมมุกำแฟ Coffee@Arts Library  ใหผู้ใ้ชห้อ้งสมดุบรกิำรตนเองใน
รำคำกันเอง 

เริม่ใหม ่มถินุำยน 
2556 

13 ศนูยส์ำรนเิทศ
มนุษยศำสตร ์

บรกิำรยมืระหว่ำงหอ้งสมดุในจุฬำฯ ใหก้ับนสิติระดับปรญิญำโท และตร ี
(เดมิบรกิำรเฉพำะอำจำรยแ์ละนสิติปรญิญำเอก) 

ตัง้แตม่นีำคม 2556 

14 ศนูยส์ำรนเิทศ
มนุษยศำสตร ์

บรกิำรหนังสอืใหมท่ันใชใ้น 1 ชัว่โมง/เลม่ (เดมิท ำใหใ้ชไ้ดภ้ำยใน 1 วัน) เริม่ มนีำคม 2556 

15 ศนูยส์ำรนเิทศ
มนุษยศำสตร ์

จัดแสดงหนังสอืทีจั่ดซือ้ใหมแ่ละยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรในตูร้อบหอ้งโถงชัน้
ลำ่ง อำคำรมหำวชริำวธุ 

เริม่ มนีำคม 2556 

16 ศนูยส์ำรนเิทศ

มนุษยศำสตร ์

จัดแสดงหนังสอืใหมท่ีท่ ำรำยกำรแลว้ในตูร้อบหอ้งโถงชัน้ลำ่ง อำคำรมหำ

วชริำวธุ 

เริม่ มนีำคม 2556 

17 ศนูยส์ำรนเิทศ
มนุษยศำสตร ์

บรกิำรหอ้งคน้ควำ้กลุม่ทีห่อ้งโถง ชัน้ 3 จ ำนวน 10 หอ้ง และหอ้งท ำงำน
อำจำรยพ์เิศษ 4 หอ้ง 

ตัง้แตก่มุภำพันธ ์
2556 

18 ศนูยส์ำรนเิทศ
มนุษยศำสตร ์

บรกิำรยมืระหว่ำงหอ้งสมดุในจุฬำฯ ใหก้ับนสิติทกุระดับ อำจำรย ์และ
บคุลำกร โดยกรอกขอ้มลูผำ่น e-form ทำงออนไลน ์

ตัง้แตส่งิหำคม 
2556 

19 บรหิำรและ
ธุรกำร 

โครงกำรจัดเก็บขอ้มลูเกีย่วกับงำนบรหิำรธุรกำร(โครงกำรควำมร่วมมอืกับ
ศนูยค์อมฯ) 

1 ต.ค.55-30 ก.ย.
56 

20 บรหิำรและ
ธุรกำร 

โครงกำรแจง้เตอืนกำรขอตอ่อำยวุซีำ่ และใบอนุญำตท ำงำนของลกูจำ้ง
ชัว่ครำวชำวต่ำงประเทศลว่งหนำ้ก่อน 1 เดอืน 

1 ต.ค.55-30 ก.ย.
56 

21 บรหิำรและ
ธุรกำร 

โครงกำรจัดท ำบันทกึกำรปฏบัิตงิำนประจ ำเดอืนเพือ่กำรพัฒนำปรับปรงุและ
พัฒนำงำนอยำ่งตอ่เนือ่ง 

1 ต.ค.55-30 ก.ย.
56 

22 บรหิำรและ
ธุรกำร 

สรปุสถติกิำรใชบ้รกิำรดำ้นกำรใชย้ำนพำหนะ 1 ก.พ.56-30 ก.ย.
56 

23 งำนบรหิำรและ
ธุรกำร 

รำยงำนเวลำบคุลำกรสำยสนับสนุนทีเ่ขำ้งำนสำยทกุวันเพือ่ลดจ ำนวน
บคุลำกรมำท ำงำนสำย 

ปีงบประมำณ 2556 

24 งำนบรกิำร
กำรศกึษำ 

ประชำสัมพันธข์ำ่วสำรนสิติทรำบผ่ำนfacebook แทนกำรไปบอกกลำ่วใน
หอ้งเรยีนหรอืกำรโทรศัพท ์

ปีงบประมำณ 2556 
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ล ำดับ ภำควชิำ/
หน่วยงำน 

งำนทีไ่ดรั้บกำรปรับปรงุกระบวนกำรภำยในเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ ชว่งเวลำที่
ด ำเนนิกำร 

25 งำนบรกิำร
กำรศกึษำ 

แจง้ขำ่วสำรของนสิติใหอ้ำจำรยท์ีป่รกึษำทรำบทำงอเีมลแ์ทนกำรสง่ดว้ย
กระดำษ 

ปีงบประมำณ 2556 

26 หน่วยโสตทัศน
ศกึษำ 

เปลีย่นฟอรม์กำรขอใชบ้รกิำรผลติสือ่โสตทัศนแ์ละสือ่อเิล็คทรอนคิส ์FM-
ARTS/AV-01-001 

เริม่ด ำเนนิกำรแลว้ 
3 พ.ค.56 

27 หน่วยโสตทัศน
ศกึษำ 

เปลีย่นฟอรม์กำรขอใชบ้รกิำรโสตทัศนูปกรณ์ FM-Arts/AV-01-002 เริม่ด ำเนนิกำรแลว้ 
3 พ.ค.56 

28 งำนทะเบยีน ปรับปรงุแบบฟอรม์ค ำรอ้งขอลงทะเบยีนเรยีนสำยหลังก ำหนด เริม่ด ำเนนิกำร
พฤศจกิำยน 2555 

29 งำนทะเบยีน ปรับปรงุแบบฟอรม์ค ำรอ้งขอเพิม่รำยวชิำหลังก ำหนด เริม่ด ำเนนิกำร
พฤศจกิำยน 2555 

30 งำนทะเบยีน ปรับปรงุแบบฟอรม์ค ำรอ้งขอเปลีย่นตอนเรยีนหลังก ำหนด เริม่ด ำเนนิกำร
พฤศจกิำยน 2555 

31 ภำษำตะวันออก เปลีย่นกำรบันทกึขอ้มลูภำระงำนอำจำรยใ์สแ่บบฟอรม์ของคณะเป็นกรอก
ขอ้มลูลงระบบ ESS ของมหำวทิยำลัย 

ปีงบประมำณ 2556 

32 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

กำรเวยีนเรือ่งผำ่นทำงสือ่อเิล็กทรอนกิส ์เพือ่ควำมรวดเร็วและประหยัด
กระดำษ 

ปีงบประมำณ 2556 

33 ภมูศิำสตร ์ กำรแจง้ขำ่วใหน้สิติเอกภมูศิำสตรท์รำบผำ่นทำงfacebook แทนกำรสง่
จดหมำยหรอืโทรศัพท ์

ปีงบประมำณ 2556 

34 ปรัชญำ กำรแจง้ขำ่วใหน้สิติทรำบผำ่นทำงfacebook แทนกำรสง่จดหมำยหรอื
โทรศัพท ์

ปีงบประมำณ 2556 

35 ปรัชญำ แสกนเอกสำรบันทกึ/จดหมำย แลว้สง่อเีมลใ์หอ้ำจำรยแ์ทนกำรเวยีน ปีงบประมำณ 2556 

36 ภำษำอังกฤษ สรปุเรือ่งจำกเอกสำรแลว้สง่อเีมลแ์จง้อำจำรยท์รำบแทนกำรเวยีน ปีงบประมำณ 2556 

37 ภำษำไทย แสกนเอกสำรบันทกึ/จดหมำย แลว้สง่อเีมลใ์หอ้ำจำรยแ์ทนกำรเวยีน ปีงบประมำณ 2556 

38 ภำษำไทย แสกนเอกสำรจัดเก็บเป็นไฟลแ์ทนกำรเก็บเอกสำรเขำ้แฟ้มเป็นกระดำษ ปีงบประมำณ 2556 
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กจิกรรมทีม่กีำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Knowledge Management) 
ล ำดับ ภำควชิำ หัวขอ้กำรเสวนำ/กจิกรรม/วชิำที่

ประชมุกลุม่ 
 วันเวลำและสถำนทีจั่ด จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม

เป้ำหมำย 
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม

จรงิ 

1 ฝ่ำยวชิำกำร โครงกำร LMS:CourseVille 31 พ.ค.56 เวลำ 13.30-
14.30 น. หอ้งประชมุศ.
กติตคิณุสทุธลิักษณ์ ชัน้ 
M 1 อำคำรมหำจักร ี
สรินิธร 

อำจำรย ์ 
บคุลำกร  

อำจำรย ์ 15 
บคุลำกร  6 

2 ฝ่ำยวชิำกำร จัดบรรยำยควำมรูท้ำงดำ้นจติวทิยำ 
เรือ่ง ปัญหำทีพ่บในนสิติ รูไ้ดอ้ยำ่งไร
วำ่นสิติมปัีญหำสขุภำพ 

31 พ.ค.56 เวลำ 13.30-
14.30 น. หอ้ง 601 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

อำจำรย ์ 
บคุลำกร  

อำจำรย ์ 19 
บคุลำกร  12 

3 ฝ่ำยวชิำกำร อบรมเชงิปฏบัิตกิำร เรือ่ง กำรใช ้

เทคโนโลยจัีดกจิกรรมในชัน้เรยีนแบบ 
interactive : Clicker 

27 ม.ีค. 56 หอ้งประชมุ
ชัน้ M1 อำคำรมหำจักร ี

อำจำรย ์ อำจำรย ์ 7 
บคุลำกร  5 

4 ฝ่ำยวจัิย อำศรมวจัิย เรือ่ง กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรพัฒนำงำนวจัิยและงำน
สรำ้งสรรค/์ผลงำนวชิำกำร 

พฤ. 18 ก.ค. 56 เวลำ 
12-00-13.30 น. หอ้ง 

708 อำคำรบรมรำชกมุำร ี

  อำจำรย ์27 
จนท 1 

5 ฝ่ำยวจัิย อำศรมวจัิย เรือ่ง เทคนคิกำรน ำเสนอ
ผลงำนวชิำกำรแบบโปสเตอร ์

อ. 6 ส.ค. 56 เวลำ 12-
00-13.00 น. หอ้ง 708
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

 อำจำรย ์ 11 
บคุลำกร  1 

6 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

อบรม รวมมติรเทคนคิพชิติคอมใหม่
ในทีท่ ำงำนเบือ้งตน้ (Anti-virus และ 
MS Word2010) 

28-29 ม.ีค. 56 เวลำ 
9.00-12.00 น. ณ ศนูย์
คอมพวิเตอร ์คณะอักษร
ศำสตร ์

อำจำรยแ์ละ
เจำ้หนำ้ที ่30 

อำจำรย ์1 
เจำ้หนำ้ที ่25 

7 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

อบรมประกันคณุภำพ “อยูอ่ยำ่งไรให ้
สบำย อกี 3 ปีนี ้ภำยใต ้สกอ. สมศ. 
และอืน่ๆ” 
-นโยบำยกำรประกันคณุภำพ 
-ตัวชีวั้ดและวธิกีำรจัดเก็บขอ้มลู 
-จรรยำบรรณอำจำรยแ์ละนักวจัิย 

19 ธ.ค. 55  เวลำ 13.30 
-15.30 น. หอ้ง 501/29   
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

อำจำรยแ์ละ
เจำ้หนำ้ที ่45

อำจำรย ์8 
เจำ้หนำ้ที ่34 

8 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

ประชมุ และอบรมเชงิปฏบัิตกิำรเรือ่ง
เกณฑตั์วชีวั้ดและกำรจัดท ำรำยงำน
ประเมนิตนเอง 

30 พ.ค. 56 เวลำ 9.00-
11.30 น. ณ ศนูย์
คอมพวิเตอร ์คณะอักษร
ศำสตร ์

อำจำรยแ์ละ
เจำ้หนำ้ที ่30 

อำจำรย ์7 
เจำ้หนำ้ที ่23 

9 ฝ่ำยประกัน
คณุภำพ 

โครงกำรอบรมเชงิปฏบัิตกิำรเรือ่ง
เกณฑตั์วชีวั้ดและกำรจัดท ำรำยงำน
ประเมนิตนเอง ครัง้ที ่2 

8 ก.ค. 56 เวลำ 10.00-
12.00 น. หอ้ง 711 
อำคำรมหำจักรสีรินิธร 

อำจำรยแ์ละ
เจำ้หนำ้ที ่

เจำ้หนำ้ที ่21 
อำจำรย ์ 6 

10 ฝ่ำยกจิกำรนสิติ แนวทำงในกำรใหค้ ำปรกึษำแกน่สิติ 
เมือ่นสิติมำปรกึษำปัญหำ โดยเฉพำะ
นสิติทีอ่ำจมปัีญหำสขุภำพจติ 
ภำควชิำปรัชญำ เสนอกำรแกไ้ข
ปัญหำดว้ย Philosophical Therapy 

27 ก.พ. 56 หอ้ง 707 
อำคำรบรมรำชกมุำร ี

อำจำรย ์ อำจำรย ์29 

11 ภำษำอังกฤษ บรรยำยทำงวชิำกำร "เรำสอนกำร
แปลกันท ำไม" และแนะน ำหนังสอื
แปล Traibhumikatha: the Story of 
the Three Planets of Existence 

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

นสิติ  
อำจำรย ์ 
บคุลำกร  
 
จ ำนวน 70 คน

นสิติป.โท 12 
อำจำรย ์ 20  
บคุลำกร  4
บคุคลภำยนอก4 
มศีษิยเ์กำ่เขำ้

รว่ม 5 

12 ภำษำตะวันตก/
อติำเลยีน 

โครงกำรพัฒนำอำจำรย:์ ปรับ
กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนภำษำ
และวรรณคดอีติำเลยีน (เสวนำ
แลกเปลีย่นควำมเห็น) 

ม.ิย.-ส.ค.56 อำจำรย ์8 อำจำรย ์8 

13 ภำษำตะวันตก/
อติำเลยีน 

โครงกำรสัมมนำดำ้นภำษำและ
วัฒนธรรมอติำเลยีน ระหวำ่งอำจำรย์
และวทิยำกร แลกเปลีย่นควำมคดิเห็น
ดำ้นกำรเรยีนกำรสอน วชิำกำร และ
วจัิย 

ม.ค.-ม.ีค. 56 (2 ครัง้) อำจำรย ์
วทิยำกร 

อำจำรย ์4 
บคุคลภำยนอก 1 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยช่ือคณำจำรย ์ 187 
รำยช่ืออำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ ประเภทลูกจ้ำงช่ัวครำวเหมำจ่ำย 195 
รำยช่ือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรกิจกรรมกำรประกันคุณภำพในกรรรมกำรชุดต่ำงๆ 198 
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รำยชือ่คณำจำรย ์
 

ภาควชิา สถานภาพ ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 1 นางชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต ศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 2 นางสาวณฐัพร  พานโพธ์ิทอง ผศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 3 นางสาวใกลรุ่้ง  อามระดิษ อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 4 นายอนนัต ์ เหล่าเลิศวรกลุ อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 5 นางสาวธีรนุช  โชคสุวณิช อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 6 นายวภิาส  โพธิแพทย ์ อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 7 นางสาวดาวเรือง วทิยารัฐ อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นายปรมินท ์ จารุวร ผศ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางสาวประไพพรรณ  พึ่งฉิม อ. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นางสาวศิริพร   ภกัดีผาสุข             ผศ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นายอาทิตย ์  ชีรวณิชยก์ุล               อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นางสาวธานีรัตน์    จตัุทะศรี       อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นางน ้ าผึ้ง   ปัทมลางคุล           อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นางสาวม่ิงมิตร  ศรีประสิทธ์ิ อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นายชยัรัตน์ พลมุข อ. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 16 นางสาวมุจลินท ์สุดเจริญ อ. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 นางสุกญัญา  สุจฉายา รศ. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 นางสาวสุจิตรา  จงสถิตยว์ฒันา รศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นางศิราพร  ณ  ถลาง ศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางเทพ ี จรัสจรุงเกียรติ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 1 นางสาวสุรีย ์ ชุณหเรืองเดช ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 2 นางเดือนเตม็  กฤษดาธานนท ์ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 3 นางนูรีดา  หะยยีะโกะ อ. ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 4 นางสาวชญัญพร  ปริญญาวฒิุชยั อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวทศันีย ์ สินสกลุ      ผศ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางกนกวรรณ  เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ รศ.ดร 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวหทยั    แซ่เจ่ีย อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางอรรถยา   สุวรรณระดา รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางน ้ าทิพย ์  เมธเศรษฐ        อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นางสาวสมพรนุช  ตนัศรีสุข         อ. 
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ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นายสืบพงศ ์ ชา้งบุญชู               อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นางสาวสุภาพร  บุญรุ่ง อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นายธีรวฒัน์  ธีรพจนี อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นายอษัฎายทุธ  ชูศรี   อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นายมานพ  อาดมั อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 16 นายกมล  บุษบรรณ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 17 นายชาญวทิย ์ ทดัแกว้ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 18 นางสาวอภิรดี เจริญเสนีย ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 19 นางสาวศนัสนีย ์ เอกอจัฉริยา อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 20 นางสาวมทันา จาตุรแสงไพโรจน ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 21 นางสาวยพุวรรณ โสภิตวฒิุวงศ ์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 22 นางสาวรัฐพร สวรรคพ์ิทกัษ ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางสิริมนพร  สุริยะวงศไ์พศาล รศ.ดร 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นายประพจน ์ อศัววรุิฬหการ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 ร.ท.บรรจบ  บรรณรุจิ  ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางพชันี   ตั้งยนืยง รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 นางสาวมนธิรา  ราโท รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 28 นางสาวชมนาด ศีติสาร  ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 29 นางสาวศศรักษ ์ เพชรเชิดชู อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 30 นายวรวฒิุ  จิราสมบติั ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 31 นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ  
 Mrs. Kiyomi  Iketani 

 

ภาษาตะวนัออก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 32 นางสาวนะฑซุ์กิ มะทซุ์อิ  
Ms.Natsuki Matsui 

 

ภาษาตะวนัออก พนกังานวสิามญั 33 นางสาวฮแย จองจูง  

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 1 นางสาวภคัพรรณ  ทิพยมนตรี อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวรักสงบ  วจิิตรโสภณ อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางณิดา  ติรณสวสัด์ิ อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางดวงฤดี    เจริญบณัฑิต อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวฐาปนจัฉร์   ขนุภกัดี อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวมทัธนี    พลงัเทพินทร์ อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวจิตติมา  พฤฒิพฤกษ ์ อ. 
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ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางสาวมธุริน  ลีละเศรษฐกลุ อ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางคารินา  โชติรว ี ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางสุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ รศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสุนิจ  สุตณัฑวบูิลย ์ ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 12 นางสาวปทมา  อตันโถ ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 13 นางสาวณฐัมา  พงศไ์พโรจน ์ รศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 14 นางสาวสมจิต  จิระนนัทิพร อ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 15 นางสาวน ้ าทิพย ์ ภิงคารวฒัน ์ ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 16 นางสาวดารินทร์  ประดิษฐทศันีย ์ ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 นายศุภกาญจน ์ เอ่ียมหฤท ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 นางสาวจิรันธรา  ศรีอทุยั ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นางสาวปรีณา  แข่งขนั อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางปรีมา  มลัลิกะมาส รศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นางรองรัตน ์ ดุษฎีสุรพจน ์  ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 นางรศนาภรณ์  วรีวรรณ   อ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางสุเบญจา   เผา่เหลืองทอง         อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 24 นายวลิเลียม เคเทอร์ แฮนดริ์ช 
Mr.William Cater Handrich 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 25 นาย อิงโก ้เพเทอร์ 
Dr.Ingo Peters 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 26 นางจิลล ์เมต็คาฟ 
Mrs.Jill Metcalfe 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 27 นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี 
Mr.Robert Michael Crabtree  

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 28 นายโทน่ี โอ นีลล ์ 
Mr.Tony O'Neill 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 29 นายแอนดรูว ์ จอห์น  ลอบบ ์
Mr.Andrew John Lobb 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 30 นายไซมอน เจ.พี. ไรท ์
Mr.Simon J.P. Wright 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 31 นายโดนลัด ์สก็อต ฮมัฟรียส์  
Mr. Danald Scott Hamphries 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 32 นายจอห์น แจ็คสนั ดงัเคิน 
 Mr.John Jackson Duncan 
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ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 33 นายสก็อต โจเซฟ โอลดเ์มิน  
Mr.Scott Joseph Oltmann 

 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 34 นายแอนดรู  จอห์น  ไรท ์ 
Mr.Andrew John Wright 

 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นายสุเนตร  ชุตินธรานนท ์ รศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวภาวรรณ  เรืองศิลป์ อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 เรือโทดินาร์     บุญธรรม                 อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นายจุฬิศพงศ ์  จุฬารัตน ์                  ผศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาววลิลา  วลิยัทอง อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาววาสนา  วงศสุ์รวฒัน ์ อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นายธนาพล  ล่ิมอภิชาต อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางพิพาดา  ยงัเจริญ รศ. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นายสุธาชยั  ยิม้ประเสริฐ รศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางสาวสุวมิล  รุ่งเจริญ ผศ. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสาวติรี  เจริญพงศ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 1 นางสาววภิาดา  เพช็รรักษ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นายสุกิจ  พูพ่วง อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวเพญ็พิสาข ์ ศรีวรนารถ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาววลิาสินีย ์    แฝงยงค ์          อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาววรุณี   อุดมศิลป ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวภาสุรี    ลือสกลุ อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวอติพร     เสถียรสุต อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางสาวหน่ึงหทยั  แรงผลสมัฤทธ์ิ    อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางสาวปาจรีย ์ ทาชาติ อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นายพิริยะดิศ  มานิตย ์ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นางสาวนิธิวดี  ศรีหงส์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นายรมย ์ ภิรมนตรี อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นางสาวภณิตา ศิลปวทิยาดิลก อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นางสาวนาถพร กาญจนภิญโญวงศ ์ อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นายธนกร  แกว้วภิาส อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 16 นายนรุตม ์ เจา้สกลุ อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 17 นางสาวนนัทนา  อนนัตโ์กศล อ. 
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ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 18 นายวรรณชยั ค าภีระ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นายสรรควฒัน ์ ประดิษฐพงษ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางถนอมนวล    โอเจริญ ศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นางวรรณา  แสงอร่ามเรือง รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 นายสถาพร  ทิพยศกัด์ิ รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางสาวสิริวรรณ  จุฬากรณ์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นางชูศรี  มีวงศอ์ุโฆษ รศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 นางสาววลิิตา  ศรีอุฬารพงศ ์ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางสาวหน่ึงฤดี  โลหผล ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 นางสาวสุวรรณา  สถาปัตยพ์ฒันา อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 28 นางสาวอารตี  แกว้สมัฤทธ์ิ  อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 29 นางจนัทรา  ประมูลทรัพย ์ อ. 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 30 นางอนัทเ์ยอ  เลารา ลูอีเซอ ซไตรท ์
Dr.Antje Laura Luise Streit 

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 31 นางสาวไรซา  ซาไนวา  
Ms.Raisa  Dzanaeva 

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 32 นายเปาโล ยรูอล  
Mr.Paolo Euron 

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 33 นางโซฟี เอลก็ซานดร้า โคลเอ ้รารูท 
วนิเซนต ์

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 34 นางจูลี รัชตรณชยั ปงโปนี  
Ms. Julie Rujataronajai - Pomponi 

 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 35 นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริโอ อินา
ซุนกา มาร์กา  
Ms.Catalina del Rosadio Inazunta 
Marca 

 

ภาษาตะวนัตก พนกังานวสิามญั 36 นางสาวเลารา กสัโตร ซานเชส  
Ms. Luura Castro Sanchez 

 

ปรัชญา ขา้ราชการ 1 นายสมภาร  พรมทา ศ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางกนิษฐ ์  ศิริจนัทร์          อ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นายเกษม  เพญ็ภินนัท ์ อ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวศิรประภา  ชวะนะญาณ อ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวศิริญญา  อรุณขจรศกัด์ิ อ.ดร. 
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ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นายวศิน  บุญพฒันากรณ์ อ. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางเน่ืองนอ้ย  บุณยเนตร รศ. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางสาวสิริเพญ็  พิริยจิตรกรกิจ ผศ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางสุวรรณา  สถาอานนัท ์ รศ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นายโสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์ รศ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสาวธิดาวดี  สกลุโพน อ. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นางดวงเนตร  วงศป์ระทีป อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวอรนุช  เศวตรัตนเสถียร อ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวเนณุภา    สุภเวชย ์             อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาววชิราภรณ์   คลงัธนบูรณ์ อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวเสาวภา  หลิมวจิิตร อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นายทรงพนัธ ์เจิมประยงค ์ อ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 7 นายสมศกัด์ิ  ศรีบริสุทธ์ิสกลุ ผศ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางจินดารัตน ์ เบอรพนัธ์ุ ผศ. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางสาวพิมพร์ าไพ  เปรมสมิทธ ์ ผศ.ดร. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 1 นางสาวจารุณี  หงส์จารุ รศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 2 นายฤทธิรงค ์ จิวากานนท ์ ผศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 3 นายดงักมล  ณ ป้อมเพชร อ. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวพนัพสัสา  ธูปเทียน อ. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวปริดา  มโนมยัพิบูลย ์ อ.ดร. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นายปิยะวฒัน ์ ธรรมกลุางกรู อ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 6 นายกฤษรา   วริศราภูริชา ผศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางพรรัตน ์ ด ารุง รศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นายปวติร  มหาสารินนัทน ์ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางผอ่งศรี  จัน่หา้ว รศ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางศิริวไิล  ธีระโรจนารัตน ์           ผศ.ดร. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางพรรณี  ชีวนิศิริวฒัน์      ผศ.ดร. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวฐิติรัตน์  ป้ันบ ารุงกิจ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวชนิตา ดวงยหิวา อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวอารีรัตน์ แพทยนุ์เคราะห์ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวพทุธพร  อารีประชากลุ อ. 

ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางสาวสุดา  รังกพุนัธ์ุ  ผศ.ดร. 
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ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวธีราภรณ์  รติธรรมกลุ ผศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นายพิทยาวฒัน์  พิทยาภรณ์ อ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวภาวดี  สายสุวรรณ อ. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 5 นางธีระพนัธ ์ เหลืองทองค า ศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 6 นางสาวก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา รศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นายวโิรจน ์ อรุณมานะกลุ รศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางสาวถนอมนวล  หิรัญเทพ อ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวศิริพร  ศรีวรกานต ์ อ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวชุติมา  ประกาศวฒิุสาร      ผศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นายสุรเดช   โชติอุดมพนัธ ์ ผศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวทอแสง เชาวชุ์ติ ผศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวแพร  จิตติพลงัศรี อ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางอนงคน์าฎ  เถกิงวทิย ์ รศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 ม.ร.ว.กองกาญจน์  ตะเวทีกลุ ผศ. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางสาวตรีศิลป์  บุญขจร รศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางจาตุรี   ติงศภทิัย ์ ผศ.ดร. 

หน่วยวชิาอารยธรรมไทย ขา้ราชการ 1 นายสถาพร  อรุณวลิาศ อ. 

หน่วยวชิาอารยธรรมไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวเพ่ิมทิพย ์ บวัเพช็ร์ อ. 

ศูนยก์ารแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ 

พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางทองทิพย ์ พลูลาภ อ.ดร. 
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หลกัสูตรอกัษรศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาภาษาและ
วฒันธรรม ( BALAC ) 

ลูกจา้งชัว่คราวเหมาจ่าย 1 นายเบร็ท แอนดรูว ์ฟาร์เมอร์  
Mr.Brett Andrew Farmer 

อ.ดร. 

หลกัสูตรอกัษรศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาภาษาและ
วฒันธรรม ( BALAC ) 

ลูกจา้งชัว่คราวเหมาจ่าย 2 นายอลัเบิร์ต บอกซอเรอ อ. 
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รำยช่ือผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิกำรกจิกรรมกำรประกนัคณุภำพในกรรรมกำรชดุตำ่งๆ 
 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
1. คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวจิยั กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย บุณยเนตร กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์ กรรมการ 
11. ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
12. นางพรลภสั เชวงวณิชชา กรรมการและเลขานุการ 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
1.  คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวจิยั กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวรัิชกิจ กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ กรรมการ 
9.   หวัหนา้ภาควชิาภาษาตะวนัออก กรรมการ 
10.  หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย กรรมการ 
11.  หวัหนา้ภาควชิาประวติัศาสตร์ กรรมการ 
12.  หวัหนา้ภาควชิาภาษาตะวนัตก กรรมการ 
13.  หวัหนา้ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
14.  หวัหนา้ภาควชิาปรัชญา กรรมการ 
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15.  หวัหนา้ภาควชิาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
16.  หวัหนา้ภาควชิาภาษาองักฤษ กรรมการ 
17.  หวัหนา้ภาควชิาศิลปการละคร กรรมการ 
18.  หวัหนา้ภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
19.  หวัหนา้ภาควชิาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
20.  อาจารย ์ดร.วลิลา  วลิยัทอง กรรมการ 
21.  อาจารยส์มจิต  จิระนนัทิพร กรรมการ 
22.  อาจารย ์ดร. ธีรนุช  โชคสุวนิช กรรมการ 
23.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรุณี  อุดมศิลป กรรมการ 
24.  อาจารย ์ดร.เกษม  เพญ็ภินนัท ์ กรรมการ 
25.  อาจารย ์ดร.พิทยวฒัน์  พิทยาภรณ์ กรรมการ 
26.  อาจารยป์วติร  มหาสารินนัทน์ กรรมการ 
27.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ชีวนิศิริวฒัน์ กรรมการ 
28.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชญัญาพร  ปริญญาวฒิุชยั กรรมการ 
29.  อาจารย ์ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร กรรมการ 
30.  ผูอ้  านวยการศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
31.  ผูอ้  านวยการศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
32.  ผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ กรรมการ 
33.  ผูอ้  านวยการศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
34.  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
35.  ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวชิาการ กรรมการ 
36.  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารคณะอกัษรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
37.  นายสุธรรม โตฤกษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 
 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
1. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ ส านกัคณบดี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย บุณยเนตร ปรัชญา กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยป์รีมา  มลัลิกะมาส ศูนยก์ารแปลฯ กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงฤดี โลหผล ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
5. อาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์จุฬารัตน์ ประวติัศาสตร์ กรรมการ 
6. อาจารย ์ดร.ณิดา  ติรณสวสัด์ิ ภาษาองักฤษ กรรมการ 
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7. อาจารย ์ดร.ทอแสง  เชาวชุ์ติ วรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
8. อาจารย ์ดร.พิริยะดิศ  มานิตย ์ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
9. อาจารย ์ดร.หน่ึงหทยั  แรงผลสัมฤทธ์ิ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.อารตี  แกว้สัมฤทธ์ิ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
11. อาจารย ์ดร.ยพุวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์ ภาษาไทย กรรมการ 
12. รศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาษาไทย กรรมการ 
13. อาจารย ์อภิรดี  เจริญเสนีย ์ ภาษาตะวนัออก กรรมการ 
14. อาจารยพ์นัพสัสา  ธูปเทียน ภาควชิาศิลปการละคร กรรมการ 
15. นางปัทมา  ฮอวกิ์นส์ ภาควชิาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
16. นางสาวภูษณิศา ไชยแกว้ ภาควชิาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
17. นายสรคม  ดิสสะมาน บรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
18. นางสาววณิชยา สนธิใจ อารยธรรมไทย กรรมการ 
19. นางจุฑามาศ จนัทร์แกว้ งานคลงัและพสัดุ กรรมการ 
20. นางสาวภทัรวดี บุญประเสริฐ  งานบริหารและธุรการ กรรมการ 
21. นางวภิา หอมศิริ บริการการศึกษา กรรมการ 
22. นางสาวสุดารัตน์ โคตรสมบติั ฝ่ายวางแผน กรรมการ 
23. นางวรรณภา จดัสนาม ฝ่ายวจิยั กรรมการ 
24. นางกญัญก์นก  สิงหฤกษ ์ ฝ่ายวรัิชกิจ กรรมการ 
25. นางสุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนยส์ารนิเทศฯ กรรมการ 
26. นางวณีา เสลาคุณ ศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
27. นางสาวกมลวรรณ อกัษร ศูนยก์ารแปลและการล่าม กรรมการ 
28. นางสาวนิภาพร อางควนิช ศูนยก์ารแปลและการล่าม กรรมการ 
29. นายรพีพฒัน์  กุศลสมบูรณ์ ศูนยค์อมพิวเตอร์ กรรมการ 
30. นางสาวสิริรัตน์  ผลหมู่ ศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
31. นายฉลอง แสงสิริวจิารณ์ ศูนยว์จิยัประมวลผล กรรมการ 
32. นายดนุสิทธ์ิ  ชาตยาทร หน่วยโสตฯ กรรมการ 
33. นางพรลภสั เชวงวณิชชา ฝ่ายประกนัคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
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1. อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 
2. นางพรลภสั เชวงวณิชชา  เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพ 

 
 

ออกแบบปกโดย   อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์
ภาพปกโดย    นายดนุสิทธ์ิ ชาตยาทร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณขอ้มูลจากทุกส่วนงานในคณะฯและทุกท่านท่ีช่วยรวบรวมขอ้มูล 
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