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คํานํา
รายงานประจําปี ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งเรื่ องตัวชี้ วดั ใน
ระบบประกัน คุ ณ ภาพโดยตรง และข้อมู ลด้านอื่ นๆอัน เป็ นผลงานที่ น่ าภาคภู มิใจของคณะฯ ข้อมู ลที่
รวบรวมได้แสดงว่า คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจํานวนมาก คณาจารย์มีคุณภาพสู ง
เข้าร่ วมประชุ มวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้บริ การวิชาการทั้งใน
รู ปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริ การวิชาการต่างๆ ที่
ศูนย์บริ การวิชาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกี ยรติ รวมถึ งภาควิชาต่างๆจัดบริ การเป็ น
จํานวนมาก แสดงถึง “การเป็ นที่พ่ ึงของสังคมทางวิชาการ” อย่างไร้ขอ้ สงสัย
รายงานฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยบุคลากรทุกฝ่ ายในคณะอักษรศาสตร์ และคณะผูจ้ ดั ทําร่ วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบข้อมูล คณะผูจ้ ดั ทําได้ทุ่มเทเวลาเป็ นอย่างมากในการตรวจสอบข้อมูลจาก
ทุกแหล่ง เรี ยบเรี ยง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ จะ
สะท้อนให้เห็นสถานภาพ และคุณภาพที่กา้ วหน้าของคณะอักษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ ายที่ร่วมกันทํารายงานประจําปี อันเป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ และวิชาการด้านนี้ให้
มัน่ คงสื บไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
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บทสรุปผูบ ริหาร
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2557 เป็ นจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 35)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 8 คน
ระดับชาติ
7 คน (10 รางวัล)
ระดับนานาชาติ 1 คน (1 รางวัล)
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 419 รายการ
ระดับชาติ
385 รายการ
ระดับนานาชาติ 34 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 90 รายการ
ระดับชาติ
16 รายการ
ระดับนานาชาติ 74 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ หรื ออื่นๆ 32 คน รวม 59 รายการ

ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 80)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปั จจุบนั
65 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
69 รายการ
นิสิตปั จจุบนั
44 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
45 รายการ
ศิษย์เก่า
28 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
29 รายการ
ศิษย์เก่า
2 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
2 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 86 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 7 คน ได้สาํ เร็ จ
การศึกษาไป 8 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่ นที่ 8-10) มีจาํ นวน 18 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
32 คน จํานวน
32 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
9 คน จํานวน
9 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 102)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 11 ครั้ง
ระดับชาติ
5 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 6 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
26 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 275 กิจกรรม

ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 142)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 15 บทความ ได้รับการอ้างอิง 40 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2557 จํานวน 70 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 17 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 21 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 32 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 156)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 54 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 12,085 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 59 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 10,469 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
จํานวน 2,108 งาน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 167)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือ 19 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 53 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา 54 คน
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จากผลการดําเนินงานต่างๆข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลงานและคุณภาพของคณะฯ ซึ่งใน
ปี งบประมาณ 2555 นี้ มีการตรวจประเมินคุณภาพ 2 ครั้ง ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และสมศ. โดยเป็ นการ
ตรวจประเมินตามรอบปี การศึกษา 2556
สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. คณะอักษรศาสตร์ ดําเนินการในทุกด้านได้ใน
ระดับดีและดีมาก และมีผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบในระดับดีมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา จะเห็นได้วา่ มีพฒั นาการที่ดีข้ ึน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
สรุ ปรวมทุกตัวชี้วดั /องค์ ประกอบ

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

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

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 56
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ดี (4.54)

ดีมาก (4.66)

ดีมาก (4.74)

สําหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา มีผลการดําเนินงานในทุกด้านอยูใ่ นระดับดี และดีมากเช่นกัน และมีผลการดําเนินงานเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับดีมาก
ตัวบ่ งชี้คุณภาพ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ด้านงานการบริ การวิชาการแก่สังคม
ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริ หารและพัฒนาสถาบัน
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม
เฉลีย่

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 54
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก (4.69)

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 55
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก (4.54)

ผลการตรวจ
ปี การศึกษา 56
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก (4.77)
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน
จากคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาเป็ นคณะอักษรศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้เสด็จพระราช
ดําเนิ นมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (ตึกอักษรศาสตร์ 1 เดิมหรื ออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปั จจุบนั ) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459
ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ มสถาปนาโรงเรี ยนข้า ราชการพลเรื อนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 1 ปี ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาท
นเรนทร ซึ่ งเป็ นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองค์แรกได้ทรงตั้งคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ข้ ึนซึ่งเป็ นหนึ่ งในสี่ คณะที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น อีกสามคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจ้าพูนศรี เกษม เกษมศรี ทรงเป็ นคณบดีของคณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์องค์แรก ระหว่าง พ.ศ. 2461-2468
เมื่อแรกก่อตั้ง คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรี ยมแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ วิชาที่จดั
สอนมี เคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้เปิ ด
สอนวิชาอักษรศาสตร์ หลักสู ตรสามปี ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้จะได้รับประกาศนี ยบัตรครู มธั ยม
อักษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปี แรกวิชาที่สอนเป็ นวิชาอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิ ตศาสตร์ ในภายหลังได้เพิ่ม
ภาษาเยอรมันขึ้นอีกวิชาหนึ่ ง หลังจากนั้นจึงเรี ยนวิชาครู อีกหนึ่ งปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรครู มธั ยมอักษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่ นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นี้ ได้เปิ ดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลักสู ตรสามปี โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสองปี แรกและวิชาครู ในปี ที่ 3 ทํานองเดียวกัน
กับวิชาอักษรศาสตร์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยมเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกจากกันเป็ น
สองคณะ คือ คณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์แบ่งออกเป็ นแผนกอักษรศาสตร์
และแผนกฝึ กหัดครู แต่ในปี เดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ได้กลับยุบรวมเป็ นคณะ
เดียวกันอีกและแบ่งงานออกเป็ น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิ สิ กส์
แผนกชี ววิทยา แผนกคณิ ตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษาปั จจุบนั แผนก
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และแผนกฝึ กหัดครู
ในด้านการสอน มีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอนถึงขั้นปริ ญญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุ่ นแรกที่สาํ เร็ จการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2478 มีจาํ นวน 33 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปิ ดสอนในขั้นปริ ญญามหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุ่ นแรกในปี พ.ศ. 2487 จํานวน 2 คน
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ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการแยกคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็ นคณะอักษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกันอีกครั้งหนึ่ ง แต่ยงั มีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริ หารงานร่ วมกันต่อมาในปี
พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ เพื่อเปิ ดการสอนในขั้น
ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิตขึ้น ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตร์และครุ ศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาครุ ศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์และครุ ศาสตร์ ได้แยกการบริ หารเป็ นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ได้จดั ตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ งในคณะอักษร
ศาสตร์ และ ครุ ศาสตร์
พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุ ศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2504 มีการจัดแบ่งแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาขึ้น รวมทั้ง
จัดตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปี เดียวกันนี้ เอง ได้แยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ ออกมาเป็ น
แผนกวิชาหนึ่งต่างหากด้วย
ในปี พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตร์เปิ ดสอนระดับปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นครั้งแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผจู ้ บการศึกษาคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2521
ปี พ.ศ. 2520 จัดตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนจากคําว่า “แผนกวิชา” เป็ น
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) คณะอักษรศาสตร์ได้ผลิตอักษรศาสตรบัณฑิตไปแล้ว 78 รุ่ น มี
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขา
วิชาเอก 15 สาขาวิชา วิชาโท 28 สาขาวิชา และหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสู ตร สําหรับหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต จํานวน 24 หลักสู ตร ในจํานวนนี้มีหลักสู ตรที่จดั การ
เรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ จํานวน 1 หลักสู ตร หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาฝรั่งเศส
จํานวน 1 หลักสู ตร และหลักสู ตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบร่ วมกับคณะและสถาบันอื่น จํานวน 4
หลักสู ตร และมีหลักสู ตรระดับดุษฎีบณั ฑิต จํานวน 12 หลักสู ตร ในจํานวนนี้มีหลักสู ตรที่จดั การเรี ยน
การสอนเป็ นภาษาอังกฤษ จํานวน 1 หลักสู ตร หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาฝรั่งเศส จํานวน
1 หลักสู ตร และหลักสู ตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบร่ วมกับคณะและสถาบันอื่น จํานวน 1 หลักสู ตร

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

ภาควิชา

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

งานวิรัชกิจ

งานกิจการนิสิต

ฝ่ ายวิชาการ
งานทะเบียน

งานวิจยั

งานบริ การการศึกษา

-กรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ

-กรรมการบริ หารคณะ

งานบริ หารและธุรการ
-หน่วยงานสารบรรณ
-หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
-หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

งานประกันคุณภาพ

งานเลขานุการ

งานนโยบายและแผน

งานคลังและพัสดุ
-หน่วยการเงิน
-หน่วยบัญชี
-หน่วยพัสดุ

ฝ่ ายบริ หาร

คณบดี

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

ศูนย์วิจยั

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

ศูนย์เพื่อพัฒนาวิชาการแผน

4

โครงสร้างคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ตาม พ.ร.บ. จุฬาฯ 2551
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1.2 รายชือ่ ผูบ ริหารคณะอักษรศาสตร
คณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดี

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

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ฝ่ ายวิจัย

ผศ.ดร. ชมนาด ศีติสาร
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์
ฝ่ ายกิจการนิสิต

ผศ.สุ นิจ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์
ฝ่ ายวิชาการ

รศ.สุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ฝ่ ายวิรัชกิจ

อ.เนณุภา สุ ภเวชย์
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

13

หัวหน้ าภาควิชา

อ.ดร.วิภาส โพธิ แพทย์
ภาษาไทย

ผศ.ปทมา อัตนโถ
ภาษาอังกฤษ

ผศ.สุ วมิ ล รุ่ งเจริ ญ
ประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.พรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์
ภูมศิ าสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี บริ สุทธิ์สกุล
บรรณารักษศาสตร์

อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ศิลปการละคร

อ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจนั ทร์
ปรัชญา

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
วรรณคดีเปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รีย ์ ชุณหเรื องเดช
ภาษาตะวันออก

ผศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ภาษาตะวันตก

14

1.3 วิสยั ทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน
วิสัยทัศน์
คณะอักษรศาสตร์จะดํารงความเป็ นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและพัฒนาสู่ ระดับนานาชาติ

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตร์เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างและถ่ายทอดความรู ้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

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

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถเป็ นผูน้ าํ สังคมได้ มีโลก
ทัศน์กว้าง สามารถประยุกต์ความรู ้และปรับตนให้เข้ากับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
2) สร้างองค์ความรู ้และผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
3) ให้บริ การทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กรในสังคม
4) สื บสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ตลอดระยะเวลา 98 ปี ที่ได้ดาํ เนินการมา คณะอักษรศาสตร์ได้ให้ความสําคัญแก่คุณภาพของอาจารย์
นิสิต การจัดการเรี ยนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคมเป็ นอย่างยิง่ เมื่อสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 576 เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตร์กไ็ ด้ดาํ เนินการตามระบบที่กาํ หนดขึ้น
ในขณะนั้นในด้านต่าง ๆ หลายด้าน และได้ใช้มาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหน่วยงานด้านการเรี ยนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็ นมาตรฐานสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29
สิ งหาคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา ซึ่งต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1 84.2 84.3 และ 84.4 เข้าด้วยกันจนเหลือระบบเพียงหนึ่งเดียว
ในชื่อระบบประกันคุณภาพ มาตรฐาน CU-QA 84 ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง ทั้ง
ในกระบวนการหลัก (หลักสู ตร-การเรี ยนการสอน กระบวนการวิจยั และการให้บริ การและสนับสนุน) และ
กระบวนการสนับสนุน (การบริ หารจัดการหน่วยงาน การบริ หารข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ การบริ หาร
สิ นทรัพย์และกายภาพ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม
การป้องกัน และการรับมือ) คณะอักษรศาสตร์ได้จดั เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน และดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุ่ มตรวจตัวชี้วดั ปี ละ 2 ด้านตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ในปี 2551 ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาํ หนดให้สถาบันอุดมศึกษานํา
ตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พฒั นาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็ นต้นไป จึงถือว่าระบบดังกล่าวเป็ นมาตรฐานสําหรับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
เป็ นต้นมา คณะอักษรศาสตร์ยงั ได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) อีกด้วย
ในปี งบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของระบบประกันคุณภาพ CU-QA อีกครั้ง
โดยยุบรวมตัวชี้วดั ด้านต่างๆและบูรณาการระบบดังกล่าวกับระบบประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ. โดย
ให้จดั เก็บและรายงานข้อมูลคุณภาพไปพร้อมๆกับการดําเนินการประกันคุณภาพทั้งสอง
ปั จจุบนั คณะอักษรศาสตร์จึงดําเนินการประกันคุณภาพด้วยกัน 3 ระบบ คือ ระบบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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1.5 ทรัพยากร
งบประมาณ
แหล่ งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปี งบประมาณ 2557
งบประมาณเงินรายได้
96,000,000 ล้านบาท
งบประมาณเงินแผ่นดิน
29,986,500 ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
125,986,500 ล้านบาท

29,986,500
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

96,000,000

บุคลากร
จํานวนเจ้ าหน้ าทีส่ นับสนุน
ลําดับที่
ประเภท
1
ข้าราชการสายสนับสนุน
2
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3
พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ
4
ลูกจ้างประจํางบประมาณแผ่นดิน
รวม

2557
1
68
28
7
104
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จํานวนอาจารย์ ปี งบประมาณ 2557 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหน่ งวิชาการ/วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ

พนักงานจ้างอายุ 60 ปี

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

พนักงานวิสามัญ

วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รวม

1

ภาควิชาภาษาไทย

6

10

5

0

0

0

21

2

2

3

14

21

16

5

0

21

2

ภาควิชาภาษาตะวันออก

4

20

7

1

2

1

35

0

5

8

22

35

21

14

0

35

3

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

1

11

14

0

11

0

37

0

3

10

24

37

10

21

6

37

4

ภาควิชาประวัติศาสตร์

1

7

3

0

0

0

11

0

2

4

5

11

9

2

0

11

5

ภาควิชาภาษาตะวันตก

1

19

10

1

6

2

39

1

3

6

29

39

23

15

1

39

6

1

6

4

1

0

0

12

1

3

2

6

12

8

4

0

12

1

5

3

0

0

0

9

0

0

3

6

9

4

5

0

9

8

ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาศิลปการละคร

3

3

3

0

0

0

9

0

2

2

5

9

1

8

0

9

9

ภาควิชาภูมิศาสตร์

0

7

0

0

0

0

7

0

0

2

5

7

3

4

0

7

ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี
11
เปรี ยบเทียบ
12 หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
ศูนย์การแปลและการ
13
ล่ามฯ

0

3

2

1

0

0

6

1

2

2

1

6

5

0

1

6

0

6

1

1

0

0

8

0

2

3

3

8

8

0

0

8

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2

1

1

0

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

19

99

52

5

19

3

197 5

24

45

122

197 110 79

8

197

ลําดับ

7

หน่ วยงาน

10

รวมทั้งสิ้น

ศ. รศ. ผศ.

อ.

รวม

ป. ป. ป.
เอก โท ตรี

หมายเหตุ : ข้อมูลจํานวนอาจารย์ตามตารางนี้ ไม่รวม หลักสู ตรนานาชาติ (BALAC) จํานวน 4 คน เนื่องจากเป็ น
ลูกจ้างชัว่ คราวเหมาจ่าย

รวม
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สารนิเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ได้จดั ซื้อหนังสื อ วารสาร สื่ อโสต
ทัศน์ และ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามการคัดเลือกของคณาจารย์ประจําภาคและหลักสู ตร รวมทั้งรับบริ จาคและ
ได้จดั ระบบ ทํารายการพร้อมให้บริ การ ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ ปี งบประมาณ 2556 และ 2557
ประเภท
หนังสื อ
วิทยานิพนธ์/
รายงานการวิจยั
วารสาร
วีดิทศั น์
เทปบันทึกเสี ยง
ซีดีรอม
ดีวีดี/วีซีดี
สไลด์
เครื่ องแต่งกาย /
ผ้าทอมือ
เกมฝึ กสมอง

หน่ วย

ทรัพยากรทีจ่ ัดซื้อ

ทรัพยากรทีไ่ ด้ รับบริจาค

ทรัพยากรทีม่ ีท้งั หมด

เล่ม
เล่ม

2556
2,465
-

2557
2,480
-

2556
10,800
195

2557
2,738
87

2556
228,035
5,626

2557
233,253
5,713

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

63
56
15
-

71
56
38
-

161
42
57
-

163
230
323
-

224
2,771
804
1,332
656
11
325

234
2,771
804
1,618
1,017
11
325

เกม

1

-

-

-

8

8

หมายเหตุ ได้ จัดแยกหนังสื อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรมอาเซียนเป็ น
Collection พิเศษ จํานวน 224 เล่ ม
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ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั ซื้อในปี งบประมาณ 2556 แยกตามสาขาวิชา (Subject)
หนังสื อ
วารสาร
ซีดีรอม
ดีวดี ี/วีซีดี
สาขาวิชา
(เล่ม)

การละคร
ความรู ้ทวั่ ไป
บรรณารักษศาสตร์
ปรัชญา
ประวัติศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี
ภาษาและวรรณคดีจีน
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณคดีพม่า
ภาษาและวรรณคดีมาเลย์
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
ภาษาและวรรณคดีสเปน
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน
ภาษาศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศาสนา
ศิลปะและดนตรี
สังคมศาสตร์
รวม

(ชื่อเรื่ อง)

49
10
33
46
282
23
250
36
662
47
21
65
28
27
46
9
54
185
8
39
105
49
16
12
5
373
2,480

(ชื่อเรื่ อง)

27
1
6
2

4
3

(ชื่อเรื่ อง)

1

e-book 31
9
6
2
1

13

6

4

4
11

4
4
1
1
14
71

6
2
2

56

38
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1.6 ผลผลิต
หลักสูตร
จํานวนหลักสู ตรและรายชื่ อหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551, หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552 และหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย
1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1.4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1.5 สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
1.6 สาขาวิชาปรัชญา
1.7 สาขาศิลปการละคร
1.8 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
1.9 สาขาวิชาภาษาจีน
1.10 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1.11 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1.12 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1.13 สาขาวิชาภาษาสเปน
1.14 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
1.15 สาขาวิชาภาษารัสเซีย

หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2551
และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557
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หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
4. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
5. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
9. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
10. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
11. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
12. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
13. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548)
14. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
15. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
16. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
17. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
18. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
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หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสู ตรนานาชาติ
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
4. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
หลักสู ตร ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
5. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552 และ
สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550 และ
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และ
สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2546)
สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) หลักสู ตรนานาชาติ
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2548 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
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จํานวนนิสติ
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 รวมทั้งหมด
ยังไม่แยกสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
รวม

294
11
23
1
10
339

1
24
66
22
15
14
14
18
1
29
35
13
14
22
7
295

19
97
11
15
17
4
6
1
29
49
13
15
16
12
304

13
102
12
21
11
8
19
36
72
18
9
10
14
345

295
67
265
45
74
43
26
43
2
94
156
44
38
58
33
1,283

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสู ตรนานาชาติ ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557
สาขาวิชา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 รวมทั้งหมด
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รวมนิสิตระดับปริญญาตรีท้งั หมด

91

89

88

74

342
1,625 คน
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
การแปลและการล่าม
รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

11
45
27
15
11
23

21
35
3
-

32
80
27
18
11
23

23
30
19
32
7
16
6
9
6
6
10
91
387

10
41
6
13
4
8
3
144

33
30
60
38
13
11
24
6
9
6
9
10
91
531
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จํานวนบัณฑิต
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2556 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สารนิเทศศึกษา
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาอิตาเลียน

จํานวน
6
85
25
23
15
3
10
1
29
25
6
13
14
13

รวม

268

26

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2556 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
การแปลและการล่าม
รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

5
13
5
5
6
2
5
4
6
1
5
5
4
2
1
22
91

2
6
3
1
3
1
2
18

7
19
5
8
6
3
8
4
1
6
1
7
5
4
2
1
22
109
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ผลงานทีต่ พี มิ พในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
จัดพิมพ์หนังสื อและวารสาร จํานวน 23 รายการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการหนังสือ/วารสาร
การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ
วรรณคดีมุขปาฐะ
มาลัยศรัทธา: พลวัตของการสวดพระ
มาลัยจากต่างสนามวิจัย
ศัพท์จิตวิเคราะห์สําหรับวรรณคดี
วิจารณ์
อารมณ์กับชีวิตที่ดีในปรัชญาขงจื่อ
ธรรมรัฐ-ธรรมราชา
สตรีในคัมภีร์ตะวันออก
การจัดฉากเบื้องต้น

ผู้เขียน
รศ.
ปรีมา มัลลิกะมาส
รศ. ดร. สุกญ
ั ญา สุจฉายา
ผศ. ดร. ปรมินทร์ จารุวร

หน่วยงาน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ศูนย์คติชนวิทยา
ศูนย์คติชนวิทยา

ตีพิมพ์
ก.ย. 2556
ก.ย. 2556
ต.ค. 2556

ผศ. ดร. พิริยะดิศ มานิตย์

ภาควิชาภาษาตะวันตก

พ.ย. 2556

รศ. ดร.
ศ.
ศ.
ผศ. ดร.

สุวรรณา สถาอานันท์
ปรีชา ช้างขวัญยืน
ปรีชา ช้างขวัญยืน
กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา

ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาศิลปการละคร

มี.ค. 2557
พ.ค. 2557
พ.ค. 2557
ก.ค. 2557

อรรถยา สุวรรณระดา
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พัชนี ตั้งยืนยง
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร

ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก

มิ.ย. 2557
ก.ค. 2557

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ก.ค. 2557
ก.ย. 2557

วัลยา วิวัฒน์ศร
ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาศิลปการละคร

ส.ค. 2557
ก.ย. 2557

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
พิริยะดิศ มานิตย์
วรวุฒิ จิราสมบัติ
ศิราพร ณ ถลาง
กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะกิริ
รศ. ดร. นววรรณ พันธุเมธา

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ก.ย. 2557

ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ศูนย์คติชนวิทยา
ภาควิชาภาษาตะวันออก

ส.ค. 2557
ส.ค. 2557
ก.ย. 2557
ก.ย. 2557

ภาควิชาภาษาไทย

ก.ย. 2557

9 ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจกิ รศ. ดร.
10 ภาษาจีนธุรกิจ
รศ. ดร.
รศ. ดร.
11 โพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพื่อมหาชน
ผศ. ดร.
12 Introduction to the English
รศ.
Language: System and Structure
13 การแปลวรรณกรรม
รศ. ดร.
14 ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผศ.
ละครเวทีสมัยใหม่
15 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ การก่อ รศ. ดร.
อ. ดร.
ตัวของอภิมหาอํานาจใหม่
16 ฟรอยด์กับศิลปะ (Freud et Art)
ผศ. ดร.
17 คันจิศึกษา
ผศ. ดร.
18 ไวยากรณ์ของนิทาน
ศ. ดร.
19 ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น 1
รศ. ดร.
20 ไวยากรณ์ไทย

21 วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 รศ. ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
22 วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ผศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
23 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 30 ผศ. ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข
(ธันวาคม 2556)

กองบรรณาธิการวารสาร ก.ค. 2557
อักษรศาสตร์
กองบรรณาธิการวารสาร ก.ย. 2557
อักษรศาสตร์
ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดี ก.ย. 2557
ไทย ภาควิชาภาษาไทย

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของคณาจารย์ที่ตีพมิ พ์ที่แหล่งอื่นๆอีก โปรดดูรายละเอียดที่หวั ข้อ ผลงานที่
ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในปี 2557 อีก จํานวน 70 รายการ ที่หน้า 150
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บทที่ 2
กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเสีย่ งของหนวยงาน

2.1 กิจกรรมดานคุณภาพที่มีการดําเนินการ
2.2 กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปที่สะทอนการพัฒนาคุณภาพ
ดานอาจารย
ดานนิสิต
ดานกิจกรรม
ดานการวิจัย
ดานบริการวิชาการ
ดานนานาชาติ
2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง
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35
80
102
142
156
167
172
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2.1 กิจกรรมดานคุณภาพทีม่ กี ารดําเนินการ
ในปี งบประมาณ 2557 งานประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมด้านคุณภาพ ดังนี้

ดานการบริหารความเสีย่ ง
 รายงานผลการดํา เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2556”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทํา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2557” เสนอในการประชุ มผูบ้ ริ หารคณะอักษรศาสตร์ วันที่ 28
ตุลาคม 2556 เพื่อจัดทําแผนฯดังกล่าว
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2557”เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ เมื่อ 28 ตุลาคม 2556
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2557” เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพคณะอักษรศาสตร์ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2557 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2557 และ ตุลาคม 2557

ดานการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตลอดปี โดยข้อมูลประกันคุณภาพทัว่ ไป เช่น บริ การวิชาการ อาจารย์ที่ร่วม
ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการที่จดั อาจารย์ที่เยือนต่างประเทศที่ไม่ใช่การประชุมวิชาการ
ชาวต่างชาติ ที่มาเยือน อาจารย์ที่ได้รับรางวัล นิ สิตที่ ได้รับรางวัล งานที่ ได้รับการปรั บปรุ ง ฯลฯ
รวบรวมและส่ งให้ส่วนงานต่างๆ ตรวจสอบข้อมูล เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และ กันยายน 2557
 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอน การบูรณาการ
บริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอน และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอน เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 และ กันยายน 2557
 ข้อมูลทุนวิจยั ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ ผลงานวิจยั ที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและส่ งให้
ส่ วนงานต่างๆตรวจสอบข้อมูล เมื่อมกราคม 2557 (สําหรับข้อมูลปี ปฏิทิน 2556) และกันยายน 2557
(สําหรับข้อมูลปี งบประมาณ 2557)
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ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ.
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาํ หนดการดังนี้
20 พฤษภาคม 2557
ประชุ มคณะกรรมการประสานงานการประกันคุ ณภาพเพื่อเตรี ยมรั บการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2557 และรวบรวมข้อมูลสําหรับการตรวจฯ
20 พฤษภาคม-7 กรกฎาคม 2557
คณะและภาควิชาจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)
25 มิถุนายน 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี 2557
และแจ้งกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในการประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 และกําหนดหน่วยงานที่จะตรวจประเมิน
คุณภาพ
7 กรกฎาคม 2557
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ
หรื อ เจ้า หน้า ที่ ที่ จ ัด ทํา รายงานประเมิ น ตนเอง ของภาควิ ช า ณ ห้อ งปฏิ บ ัติ ก าร
คอมพิวเตอร์
8 กรกฎาคม 2557
ภาควิชา/ศูนย์ที่มีหลักสู ตร ส่ งรายงานประเมินตนเอง (รายงาน พร้อม CD) ที่งาน
ประกันคุณภาพ สํานักคณบดี
8 กรกฎาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2557เพื่อวางแผนการ
ตรวจฯ
9 กรกฎาคม 2557
งานประกันคุณภาพสรุ ปข้อมูลจากภาควิชา สําหรับจัดทํารายงานประเมินตนเอง
และส่ งรายงานประเมินตนเองให้ผตู ้ รวจ
22-23 กรกฎาคม 2557 ดําเนิ นการตรวจประเมินคุณภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินในการประชุม
คณะกรรมการบริ หารคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2557 ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม
2557

ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
ดํา เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก โดยเป็ นการตรวจข้อ มู ล การดํา เนิ น งาน รอบปี
การศึกษา 2556 ซึ่งได้ดาํ เนินการต่างๆ ดังนี้
 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน หรื อ Common Data Set (CDS) เมื่อ 20 พฤษภาคม-7 กรกฎาคม 2557
 จัดทํารายงานประเมินตนเอง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2557
 ตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. ที่คณะอักษรศาสตร์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557
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2.2 กิจกรรมทีส่ รางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปทสี่ ะทอนการพัฒนา
คุณภาพ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2557 เป็ นจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 35)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 8 คน
ระดับชาติ
7 คน (10 รางวัล)
ระดับนานาชาติ 1 คน (1 รางวัล)
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 419 รายการ
ระดับชาติ
385 รายการ
ระดับนานาชาติ 34 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 90 รายการ
ระดับชาติ
16 รายการ
ระดับนานาชาติ 74 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ หรื ออื่นๆ 32 คน รวม 59 รายการ

ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 80)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปั จจุบนั
65 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
69 รายการ
นิสิตปั จจุบนั
44 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
45 รายการ
ศิษย์เก่า
28 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
29 รายการ
ศิษย์เก่า
2 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
2 รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 86 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 7 คน ได้สาํ เร็ จ
การศึกษาไป 8 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่ นที่ 8-10) มีจาํ นวน 18 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
32 คน จํานวน
32 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
9 คน จํานวน
9 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 102)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 11 ครั้ง
ระดับชาติ
5 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 6 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
26 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 275 กิจกรรม

ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 142)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 15 บทความ ได้รับการอ้างอิง 40 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2557 จํานวน 70 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 17 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 21 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 32 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 156)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 54 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 12,085 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 59 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 10,469 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
จํานวน 2,108 งาน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 167)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือ 19 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 53 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา 54 คน
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ดานอาจารย
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 8 คน
ระดับชาติ
7 คน (10 รางวัล)
ระดับนานาชาติ 1 คน (1 รางวัล)
รางวัลระดับชาติ 10 รางวัล
ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

1

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

กิตติบัตรประกาศ
เกียรติคณ
ุ
ศาสตราจารย์

2

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

รางวัลผู ้มีผลงาน
ดีเด่น สาขา
ภาษาไทย

3

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

อาจารย์ดเี ด่น

4

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

5

ศิลปการ
ละคร

รศ.สดใส พันธุม
โกมล

6

ศิลปการ
ละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

วิทยานิพนธ์เรือ
่ ง
"ระบบเสียงภาษาไท
ดัง้ เดิม" (The
Phonology of Proto
- Tai) มหาวิทยาลัย
Cornell สหรัฐอเมริกา
เหรียญดุษฎีมาลา
ได ้รับพระราชทาน
สาขามนุษยศาสตร์
เหรียญดุษฎีมาลา เข็ม
ศิลปวิทยา ประจําปี
2556
บทละครเรือ
่ ง
รางวัล IATC Thailand
"ฉุยฉายเสน่หา"
Dance and Theatre
Review 2013
ประเภทบทละคร
ดัง้ เดิมยอดเยีย
่ ม (Best
Original Script for a
Play/Performance)

7

ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

8

ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน และ อ.
ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

ลําดับ

่ ผลงาน
ชือ

การกํากับการแสดง
"ฉุยฉายเสน่หา"

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
ได ้รับกิตติบต
ั รประกาศ
เกียรติคณ
ุ
ศาสตราจารย์ ประจําปี
2556
ได ้รับรางวัลผู ้มีผลงาน
ดีเด่น สาขาภาษาไทย
ประจําปี 2557
อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
ปอมท. กลุม
่ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
ประจําปี 2556
ได ้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ดเี ด่นจาก
สภาวิจัยแห่งชาติ
ประจําปี 2556

รางวัล IATC Thailand
Dance and Theatre
Review 2013
ประเภทกํากับการ
แสดงยอดเยีย
่ ม (Best
Direction of a
Play/Performance/M
usical) จากละครเรือ
่ ง
"ฉุยฉายเสน่หา"
ละครเวที(ละครพูด) ผลรางวัล IATC
เรือ
่ ง "ฉุยฉายเสน่หา" Thailand Dance and
Theatre Review
2013 ละครเรือ
่ ง
"ฉุยฉายเสน่หา"ได ้รับ
รางวัล ละครเวที(ละคร
พูด) ยอดเยีย
่ ม (Best
Play) ประจําปี 2013

หน่วยงานทีใ่ ห ้รางวัล

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
อ. 25 มี.ค.
57

กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช มหาวิทยาลัยได ้
จัดให ้มีพธิ ป
ี ระกาศเกียรติ
คุณและมอบรางวัล
มูลนิธจิ ํานงค์ ทอง
2-พ.ค.-57
ประเสริฐ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
สภาอาจารย์แห่งประเทศ 14 พ.ย.56
ไทย

สํานั กงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

13-ม.ค.-57

สํานั กเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานั ก
นายกรัฐมนตรี

27-พ.ค.-57

ชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง
(International
Association of Theatre
Critics-Thailand
Centre) ร่วมกับ
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม
ชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง
(International
Association of Theatre
Critics-Thailand
Centre) ร่วมกับ
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม
ชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง
(International
Association of Theatre
Critics-Thailand
Centre) ร่วมกับ
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม

อ. 25 มี.ค.
57

อ. 25 มี.ค.
57

อ. 25 มี.ค.
57
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ลําดับ

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

9

ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน และ อ.
ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

10

หอพระ
ไตรปิ ฏก

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

่ ผลงาน
ชือ

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
ละครเวที(ละครพูด) ผลรางวัล IATC
เรือ
่ ง "ฉุยฉายเสน่หา" Thailand Dance and
Theatre Review
2013 ละครเรือ
่ ง
"ฉุยฉายเสน่หา"ได ้รับ
รางวัลนั กแสดงนํ าชาย
ยอดเยีย
่ ม (Best
Actor)
ต ้นแบบการใช ้ชีวต
ิ ที่ ตาราอวอร์ด (Tara
ดีงามและทํางาน
Award)
เกือ
้ กูลเสียสละเพือ
่
สังคมประเทศชาติ มี
ผลงานเป็ นทีป
่ ระจักษ์
ชัดเจน

หน่วยงานทีใ่ ห ้รางวัล
ชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง
(International
Association of Theatre
Critics-Thailand
Centre) ร่วมกับ
สํานั กงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม
เสถียรธรรมสถาน

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
อ. 25 มี.ค.
57

31-ต.ค.-56

รางวัลระดับนานาชาติ 1 คน
ลําดับ

ภาควิชา

1

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

่ อาจารย์
ชือ
ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

่ ผลงาน
ชือ
ศาสตราจารย์กต
ิ ติมศักดิ์
สาขาภาษาและ
วรรณกรรมเอเชียและอัฟ
ริกา

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
ศาสตราจารย์กต
ิ ติมศักดิ์

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
คณะ
ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยชน
ชาติกว่างซี
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
29-ก.ย.-56

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
ปี 2556

นอกจากนี้ยงั มีอาจารย์ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยอีก 1 คน ดังนี้
ลําดับ
1

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก

่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

งานวิจัยเรือ
่ ง “คํากล่าว
เกีย
่ วกับพ่อแม่ลก
ู ในบท
ละครโน”

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
ผลงานวิจัยดีเด่น
ประเภทอาจารย์ ประจําปี
พ.ศ.2556
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 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 419 รายการ
ระดับชาติ
385 รายการ
ระดับนานาชาติ 34 รายการ
อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 385 รายการ
ลําดับ
1

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

2

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

3

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

4

บรรณารักษศาสตร์

5

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

6

บรรณารักษศาสตร์

7

บรรณารักษศาสตร์

8

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

9

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

10

บรรณารักษศาสตร์

11

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
เรือ
่ ง ความรู ้ความสามารถของ
นั กสารสนเทศในกระบวนการ
พยาบาลตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาคุณภาพ
ตําราเรือ
่ ง "บริการสารสนเทศ"
กรรมการสอบโครงการดุษฎี
นิพนธ์ของ นั กศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ ในหัวข ้อ “การพัฒนา
ทักษะการรู ้สารสนเทศของ
นั กศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วารสารศาสตร์” ประจําภาคต ้น
ปี การศึกษา 2556
คณะกรรมการทีป
่ รึกษาศูนย์
่ การศึกษา
บรรณสารและสือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการสอบโครงการดุษฎี
นิพนธ์ของ นั กศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ ในหัวข ้อ “การพัฒนา
แบบจําลองการจัดการความรู ้
ของผู ้ผลิตสินค ้าหนึง่ ตําบลหนึง่
ผลิตภัณฑ์กลุม
่ ผักและผลไม ้
แปรรูปเพือ
่ การส่งออก” ประจํา
ภาคต ้น ปี การศึกษา 2556
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระจําวารสารรังสิต
สารสนเทศ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
5-มี.ค.-57

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

ภาคต ้น 57

ศูนย์บรรณสารและ
่ การศึกษา มหาวิทยาลัย
สือ
วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

19-พ.ย.-56

จ. 11 พ.ย. 56
เวลา 13.30 –
16.30 น.

ศ. 29 พ.ย.
56 เวลา 9.30
– 16.30 น.

สํานั ก หอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต

ภาคปลาย
2556

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณางานวิจัย
เรือ
่ ง รูปแบบและปั ญหาในการ
ใช ้สารสนเทศเพือ
่ ผลิตบทความ
วิชาการของนั กมนุษยศาสตร์
และนั กสังคมศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการเพือ
่
เตรียมการจัดประชุมสภา
บรรณารักษ์ แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ ครัง้ ที่ 16
ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ของห ้องสมุด
มหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
่ วชาญตรวจสอบ
ผู ้เชีย
แบบสอบถามเพือ
่ การทําวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ค.-57

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ

22-พ.ค.-57

สํานั กบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

จ. 26 พ.ค. 57
เวลา 9.00 12.00 น.

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

11-มิ.ย.-57

วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง การ
เตรียมความพร ้อมด ้าน
สารสนเทศเพือ
่ รองรับการเข ้าสู่
AEC

กรมการค ้าภายใน

14-มิ.ย.-57

38
่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

ลําดับ
12

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

13

บรรณารักษศาสตร์

14

บรรณารักษศาสตร์

15

บรรณารักษศาสตร์

16

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

17

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.
สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

18

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.
สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

19

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.
สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

20

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.
สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

21

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

22

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง การ
่ ระชาคม
พัฒนาห ้องสมุดสูป
อาเซียน"
วิทยากร โครงการศูนย์การ
เรียนรู ้สร ้างสรรค์และนั นทนาการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(Creative Learning and
Recreation Center, Bank of
Thailand) หัวข ้อ นวัตกรรมการ
บริการ เพือ
่ เตรียมความพร ้อมสู่
BOT Knowledge Center :
ึ ษา Subject Specialist
กรณีศก
สํานั กวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการวิพากษ์
หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาเครือ
่ งมือ
การวิจัยของนั กศีกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะกรรมการสอบดุษฎีนพ
ิ นธ์
นั กศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
่ วชาญตรวจสอบเครือ
่ งมือ
ผู ้เชีย
วิจัยของอ.คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ
่ ง
"การตระหนั กถึงความเป็ น
ส่วนตัวด ้านสารสนเทศบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นั กศึกษาคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณี
ศึกษาเฟชบุค"
วิทยากร บรรยายพิเศษของ
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพือ
่ การศึกษา
รายวิชา 101 561 การจัดการ
ความรู ้
กรรมการพิจารณาหัวข ้อ
วิทยานิพนธ์ให ้กับนั กศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพือ
่
การศึกษา
กรรมการสอบโครงการดุษฎี
นิพนธ์ ของนั กศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยากรการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง"การปริทัศน์
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ"
ทีป
่ รึกษาแนะนํ าการพัฒนา
แผนงานในโครงการเรียนรู ้
สร ้างสรรค์ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (Creative Learning
Center, Bank of Thailand)

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สํานั กหอสมุดแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
1 ก.ค. 57
เวลา 9.00 12.00
7 ก.ค. 57
เวลา 09.30 11.30 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาคต ้น 57

บัญฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ภาคต ้น 2557

คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยา
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

15 ก.ย. 57
เวลา 13.00
น. เป็ นต ้นไป

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์

ภาคปลาย
2556

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม

ส. 18 ม.ค. 57

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม

27-ม.ค.-57

สํานั กบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

อ. 25 มี.ค. 57
เวลา 13.30 16.30 น.

สถาบันกองทุนสนั บสนุนการ
วิจัย

20-21 พ.ค.57
และ 23-24
ก.ค.57
ระหว่างปี
2557 - 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย

39
ลําดับ
23

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

24

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

25

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

26

บรรณารักษศาสตร์

27

บรรณารักษศาสตร์

28

บรรณารักษศาสตร์

29

บรรณารักษศาสตร์

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

30

บรรณารักษศาสตร์

31

บรรณารักษศาสตร์

32

บรรณารักษศาสตร์

33

ประวัตศ
ิ าสตร์

34

ประวัตศ
ิ าสตร์

35

ประวัตศ
ิ าสตร์

36

ประวัตศ
ิ าสตร์

37

ประวัตศ
ิ าสตร์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากร โครงการศูนย์การ
เรียนรู ้สร ้างสรรค์และนั นทนาการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(Creative Learning and
Recreation Center, Bank of
Thailand) หัวข ้อ นวัตกรรมการ
บริการ เพือ
่ เตรียมความพร ้อมสู่
BOT Knowledge Center :
ึ ษา Subject Specialist
กรณีศก
สํานั กวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจอ่านและ
พิจารณาบทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินข ้อเสนอ
งานวิจัย

ทีป
่ รึกษาโครงการวิจัย TCDC
Cannon
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
วารสาร EAU Heritage
วิทยากรหัวข ้อ "เทคนิคการ
นํ าเสนองานวชาการ"
วิทยากรในการสัมมนาวิชาการ
ในหัวข ้อ "บริการห ้องสมุดตอบ
โจทย์รน
ุ่ ใหญ่ Gen X & BB "
อ.ดร.ทรงพันธ์ วิทยากรบรรยายหัวข ้อ
เจิมประยงค์
"แนวโน ้มวิชาชีพบรรณารักษ์
ห ้องสมุดและแหล่งบริการ
สารสนเทศในอนาคต" ใน
โครงการสัมมนาวิชาการเรือ
่ ง
"บรรณารักษ์ ในยุค
อิเล็คทรอนิกส์"
อ.ดร.ทรงพันธ์ วิทยากร การบรรยายเรือ
่ ง การ
เจิมประยงค์
ให ้บริการห ้องสมุดสมัยใหม่ :
แนวโน ้มในปั จจุบันและความท ้า
ทายในอนาคต (Library
Development : Current
Trends and Future
Challenges)
อ.ดวงเนตร
คณะทํางานด ้านคอมพิวเตอร์
วงศ์ประทีป
การคัดเลือกบุคคลเข ้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
บรรยายหัวข ้อเรือ
่ ง "ศิลปะ
จุฬารัตน์
อิสลาม: มรดกสังคมพหุ
วัฒนธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา"
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
บรรยายเกีย
่ วกับประวัตศ
ิ าสตร์
จุฬารัตน์
ศิลปกรรมภายในพระอุโบสถ
และศาลาการเปรียญ ณ วัดใหญ่
สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุร ี
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ
จุฬารัตน์
“ประวัตศ
ิ าสตร์กรุงสุโขทัย”
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
วิทยากรโครงการส่งเสริมการ
จุฬารัตน์
เขียนบทความสําหรับเยาวชน
ด ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครัง้ ที่ 4
ผศ.ดร.วาสนา บรรยายหัวข ้อ ซุนยัตเซ็น: พลิก
วงศ์สรุ วัฒน์
ตํานานพระเอกอาภัพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
7 ก.ค. 57
เวลา 09.30 11.30 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคต ้น 2557

สํานั กงานเลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์สร ้างสรรค์งานออกแบบ

ภาคต ้น 2557

ภาคต ้น 2557

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์ เอเชีย

ภาคต ้น 2557

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาตร์ ม.ศิลปากร
หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

5 ส.ค.57
10.00-12.00
พฤ.7 ส.ค. 57
เวลา 13.00 16.00 น.
13 ส.ค. 57
เวลา 13.00 17.30 น.

สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

ศ. 5 ก.ย. 57
เวลา 08.30 10.00 น.

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย

ตัง้ แต่ 26
ก.พ. 57 เป็ น
ต ้นไป
29-มี.ค.-57

ชมรมเรารักพิพธิ ภัณฑ์ฯเจ ้า
สามพระยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
ิ ส่วน
สํานั กงานทรัพย์สน
พระมหากษั ตริย ์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานั กงานจัดทําวารสาร
วิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 เม.ย. 57
เวลา 15.3017.00 น.
6 ก.ค. 57
เวลา 9.0016.00 น.
3-5 ก.ย. 57

18 ม.ค. 57
13.00-16.00น.

40
ลําดับ
38

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.สาวิตรี
เจริญพงศ์

39

ประวัตศ
ิ าสตร์

รศ.ดร.สุธาชัย
ยิม
้ ประเสริฐ

40

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

41

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

42

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์
บุญธรรม

43

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ธนาพล
ลิม
่ อภิชาต

44

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง

45

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง

46

ปรัชญา

ผศ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

47

ปรัชญา

ผศ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

48

ปรัชญา

ผศ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

49

ปรัชญา

ผศ.ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์

50

ปรัชญา

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ

51

ปรัชญา

52

ปรัชญา

53

ปรัชญา

54

ปรัชญา

ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
พิรย
ิ จิตรกรกิจ
รศ.ดร.
สุวรรณา สถา
อานั นท์
รศ.ดร.
สุวรรณา สถา
อานั นท์
รศ.ดร.
สุวรรณา สถา
อานั นท์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการประเมินผลงาน
ข ้าราชการในสังกัดกรมศิลปากร
(ด ้านประวัตศ
ิ าสตร์และจารีต
ประเพณี)
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรอักษรศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
ศึกษา
สอนวิชาอารยธรรมให ้แก่
นั กศึกษาพยาบาล
้ ปี ท ี่ 2
ชัน
บรรยายระหว่างการเดินทางไป
ทัศนศึกษา
ณ พระบรมมหาราชวัง ของ
นั กเรียนนายร ้อย
้ ปี ท ี่ 2 วิชาไทยศึกษา
ชัน
บรรยายหัวข ้อ "จากอินเดียสู่
สยามประเทศ:
อารยธรรมรากเหง ้าทีถ
่ ก
ู ผันแปร
กรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"ประวัตศ
ิ าสตร์หนั งสือกับ
ึ ษาหนั งสือ
สังคมไทย: กรณีศก
สามก๊ก พ.ศ.2530-2550"
สอบวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"พัฒนาการของอุตสาหกรรมไก่
เนือ
้ ในประเทศไทย พ.ศ. 25102546"
สอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"ธุรกิจสิง่ ทอ และเครือ
่ งนุ่งห่ม
ไทย พ.ศ.2478-2540"
ผู ้บรรยายรายวิชา TU 113
Fundamental of Philosophy
and Religions
กรรมการวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
Gambling as Edgework; a
Re-enhantment in
Dischanted world
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"การเมืองของความปารถณา:
การสร ้างพืน
้ ทีส
่ งั คมเมืองไทย
ผ่านการปฏิวัตจิ ต
ิ ไร ้สํานึกทาง
สังคม"
ผู ้บรรยายพิเศษ สอนวิชา สม.
616 สังคมวิทยาวัฒนธรรม
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ าณาบทความ
ของสมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย
อ.พิเศษ รายวิชา RANS 608

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กรมศิลปากร

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
มี.ค.-57

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

30 เม.ย. 57
เวลา 10.00น.

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาด
ไทย

ภาคปลาย
2556
(ศุกร์ 13.0016.00 น.)
14 ธ.ค. 56
13.00-17.30น.

โรงเรียนนายร ้อย
พระจุลจอมเกล ้า

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

6 ก.พ. 57
09.00-12.00น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26 มี.ค. 57
13.00-16.00น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 ก.ค. 57
เวลา 13.0016.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 ก.ค. 57
เวลา 13.0016.00 น.
ภาคปลาย 56

วิทยาลัยนานาชาติปรีด ี พนม
ยงค์ ม.ธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี การศึกษา
56

คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

8-เม.ย.-57

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย

ปี การศึกาษา
2557

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

8,15,22 ก.ย.
57
12-ธ.ค.-56

ปี การศึกษา
2556

บรรยายพิเศษ หัวข ้อ
"มนุษยธรรม"

คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี ม.ธรรมศาสตร์

วิทยากร ให ้แก่นักศึกษาปริญญา
โท หัวข ้อ ชุมชนมนุษยธรรม
ของขงจือ
่ กับสังคมไทยปั จจุบน
ั
กรรมการสอบเค ้าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์

คณะศิลปศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

14-ธ.ค.-56

คณะศิลปศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

9-ม.ค.-57

41
ลําดับ
55

ภาควิชา
ปรัชญา

่ อาจารย์
ชือ
รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

56

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

57

ปรัชญา

อ.ดร.กนิษฐ์
ศิรจ
ิ ันทร์

58

ปรัชญา

59

ปรัชญา

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

60

ปรัชญา

61

ปรัชญา

62

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.ศิรประภา
ชวะนะญาณ
อ.ธิดาวดี สกุล
โพน
ผศ.ดร.พิรย
ิ ะ
ดิศ มานิตย์

63

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี
อุดมศิลป

64

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี
อุดมศิลป

65

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

66

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

67

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

68

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย
อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

70

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

71

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

72

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

69

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ าณาบทความ
ของสมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายให ้ความรู ้ เรือ
่ ง
"เทคนิคการเขียนตําราในยุค 4
จี"
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ ัฒนาหลักสูตร
(หลักสูตรวัฒนธรรมนานาชาติ
ศึกษาและภาษา)วิทยาลัย
นานาชาติ ม.มหิดล
อ.พิเศษสอนนั กศึกษาพยาบาล
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง
ประเทศไทย
วิทยากรบรรยาย วิชา ปก.100
อ.พิเศษสอนวิชาสุนทรียศาสตร์
้ ปี ท ี่ 2
ให ้แก่นักศึกษาพยาบาลชัน
อ.พิเศษสอนรายวิชาในระดับ
ปริญญาตรีวช
ิ า 01374221
ประวัตวิ รรณคดีฝรั่งเศส
(History of French
Literature)
ผู ้อ่านประเมินคุณภาพบทความ
1 เรือ
่ ง เพือ
่ ตีพม
ิ พ์ในวารสาร
ศิลปศาสตร์ปีท ี่ 14 ฉบับที่ 1
และ 2 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรบรรยายหัวข ้อเรือ
่ ง
"การทํางานวิจัยสายวรรณกรรม
ฝรั่งเศส"
อ.พิเศษสอนวิชา ฝศ.748
หัวข ้อเฉพาะทางภาษาศาสตร์
ิ ระดับ
ฝรั่งเศส ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาโท
อนุกรรมการจัดงานกิจกรรม
ประจําปี 2556 หัวข ้อเรือ
่ ง "Le
français : le grand défi"
วิทยากรในการเข ้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารสร ้างเครือ
่ งมือ
วัดผลทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน
้ พืน
้ ฐาน
อ.สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ภายนอก 1 และ 2
คลังข ้อสอบ O-NET
คณะกรรมการพิจารณาการให ้
่ และ
ทุนอุดหนุนการผลิตสือ
เอกสารประกอบการสอน
ประจําปี งบประมาณ 2557
อ.พิเศษสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ิ ระดับปริญญาตรี และ
ให ้แก่นส
ิ ต
ระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ ภาคปกติ
และภาคพิเศษ
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุร”ี

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ปี การศึกษา
2556

ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

26-เม.ย.-57

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

4-พ.ย.-56

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ไทย
สมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย

ภาคปลาย 56
ภาคปลาย 56

วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่า
พระจันทร์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ไทย
ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25-ส.ค.-57

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29-ส.ค.-57

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤ. 4 ก.ย.
57 เวลา 9.00
– 12.00 น.
อ. 12 พ.ย. 56
เวลา 9.3012.30 น.

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อา. 1 ธ.ค. 56

มหาวิทยาลัยบูรพา

มี.ค.-พ.ค. 57

สทศ.

29 มี.ค.-1
เม.ย. 57
4 -7 พ.ค. 57
ประจําปี
งบประมาณ
57

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
บูรพา

13 ส.ค.-28
พ.ย.57
6 พ.ย. 56 26 ก.พ. 57
เวลา 13.0016.00 น.

24-28 ม.ค.
57

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
บูรพา

พ. 13 ส.ค. จ. 22 ธ.ค. 57

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
บูรพา

25 ส.ค. 57

42
ลําดับ
73

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
อ.พิเศษสอนในรายวิชา French
for Tourism and Hotel

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา

74

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

อ.พิเศษสอนวิชา 413 266-45
Business French

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

75

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

วิทยากรดําเนินการอบรม
วิปัสสนากรรมฐาน

76

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

วิทยากรในการการอบรม
วิปัสสนากรรมฐาน

77

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

วิทยากรในการอบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน

78

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

79

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

80

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

81

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ
ศ.ถนอมนวล
โอเจริญ
อ.ดร.Antje
Streit

84

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก ้ววิภาส

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
พูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสใน
กิจกรรม << Étincelles de
lumière : 20 ans de français
à RSU! >>
ล่ามในการฝึ กอบรมเชิงปฎิบต
ั ิ
การและการประชุมแลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็นในโครงการละคร
ประจําปี เรือ
่ ง "เลิก"
บรรยายเรือ
่ ง "ศิลปะ วัฒนธรรม
และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วของเมือง
บาร์เซโลนา ประเทศสเปน"
กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่าน
นิทานเยอรมัน
กรรมการสัมภาษณ์ทน
ุ ของ
มูลนิธไิ ทย-เยอรมัน
วิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียนที่
เข ้าร่วมโครงการภาษาเยอรมัน
โอลิมปิ กวิชาการ ครัง้ ที่ 9
วิทยากรในหัวข ้อเรือ
่ ง “การเรียน
การสอนความรู ้เกีย
่ วกับประเทศ
ทีพ
่ ด
ู ภาษาเยอรมัน” เพือ
่ ให ้
ความรู ้แก่คณะครูและอ.ผู ้สอน
ภาษาเยอรมันจากทั่วประเทศ

มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูป
ถัมภ์
มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูป
ถัมภ์
มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูป
ถัมภ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต

85

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก ้ววิภาส

อ.พิเศษในรายวิชา GM 212:
German Structure and
Usage IV กลุม
่ B01

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

86

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก ้ววิภาส

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย/
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
กรุงเวียงจันทน์

87

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก ้ววิภาส

วิทยากรอบรมสัมมนา ในหัวข ้อ
เกีย
่ วกับธรรมเนียมประเพณีใน
ประเทศเยอรมนี สําหรับ
้ ปี ท ี่ 2-5
นั กศึกษาชัน
วิทยากรอบรมสัมมนา ในหัวข ้อ
วิธก
ี ารสอนความรู ้เกีย
่ วกับ
ประเทศเยอรมนี เช่น วัฒนธรรม
ประเพณีเยอรมัน ฯลฯ สําหรับอ.
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

82
83

ภาควิชาศิลปการละคร คณะ
อักษรศาสตร์ ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย
บริษัท ท็อปกัน จํากัด

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
28 ส.ค.-12
ธ.ค. 57 (ทุก
วันพฤหัสบดี
เวลา 9.0012.00)
1 พ.ย. 56-14
ก.พ. 57 เวลา
13.00-14.45
น.
24 ธ.ค. 56 –
5 ม.ค. 57
4-16 มี.ค. 57
15-27 ก.ค.57
ศ. 29 ส.ค. 57

พฤ. 11 ก.ย. 57
เวลา 12.3019.00น.

มูลนิธวิ ัฒนธรรมไทย-เยอรมัน

15 ก.ย. 57
เวลา 17.0019.00 น.
ภาคปลาย
2556
12-ก.พ.-57

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

10-21 มี.ค.57

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

9 ต.ค. 56
เวลา 09.0017.00 น. และ
10 ต.ค. 56
เวลา 8.3014.00 น.
ภาคปลาย ปี
การศึกษา 56
ทุกวันอังคาร
เวลา 8.3011.20 น. และ
ทุกวันพุธ เวลา
17.30-18.20น.
19-20 มิ.ย.57
มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว
กรุงเวียงจันทน์
21 มิ.ย. 57
มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว
กรุงเวียงจันทน์

สถาบันเกอเธ่

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย/
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
กรุงเวียงจันทน์
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ลําดับ
88

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ธนกร
แก ้ววิภาส

89

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก ้ววิภาส

90

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.อัคร เช ้า
ฉ ้อง

91

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

อ.ดร.รมย์
ภิรมนตรี

92

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

อ.ดร.รมย์
ภิรมนตรี

93

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

อ.ดร.รมย์
ภิรมนตรี

94

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

อ.ดร.รมย์
ภิรมนตรี

95

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

อ.ดร.รมย์
ภิรมนตรี

96

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.จันทรา
ประมูลทรัพย์

97

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.สุกจิ
พูพ
่ วง

98

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

99

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

100

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

101

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

102

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

103

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรเตรียมความพร ้อม
นั กเรียนเพือ
่ เข ้าร่วมแข่งขัน
ภาษาเยอรมันโอลิมปิ ก
(Deutsch Olympiade) ปี 2557
ณ ประเทศเยอรมนี
วิทยากรโครงการค่าย
ภาษาเยอรมันสําหรับนั กเรียนที่
เรียนภาษาเยอรมันจากทั่ว
ประเทศ ในหัวข ้อ “Auf
Deutsch gesagt!” (มาพูด
ภาษาเยอรมันกันเถอะ)
วิทยากรร่วมบรรยายในหัวข ้อ
“ทําไมภาษาเยอรมัน (ยัง) มี
ความสําคัญในไทย”
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง
"โครงการวิจัยรัสเซียใหม่และ
ลูท
่ างความสัมพันธ์กบ
ั ไทย"
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง"
ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย:ก ้าวสู่
หุ ้นส่วนยุทธศาสตร์"
วิทยากรรับเชิญในรายการข่าว
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่วง
ตอบโจทย์ ตอนวิเคราะห์
สถานการณ์ กรณีพพ
ิ าทใน
ยูเครน
เป็ นวิทยากรบรรยายภาษา
รัสเซียระดับต ้นสําหรับ
มัคคุเทศก์
เป็ นวิทยากรบรรยายภาษา
รัสเซียระดับกลางสําหรับ
มัคคุเทศก์
บรรยายเรือ
่ ง "ศิลปะ วัฒนธรรม
และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วของเมือง
บาร์เซโลนา ประเทศสเปน"
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
สําหรับตีพม
ิ พ์ในวารสาร
รามคําแหงฉบับมนุษยศาสตร์
ทีป
่ รึกษาและผู ้ประเมินโครงการ
ประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของ
เจ ้าหน ้าทีล
่ า่ มแปลภาษาของ
สถาบันฯ
วิทยากรฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนา
ทักษะล่ามประจําปี งบประมาณ
56
การฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนาทักษะ
ล่าม
วิทยากรการฝึ กปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีล
่ า่ ม
โดยวิธก
ี ารแปลแบบฉั บพลัน
ให ้แก่นักวิเทศสัมพันธ์ของสํานั ก
ภาษาต่างประเทศ จํานวน 6 คน
วิทยากรในโครงการฝึ กอบรม
ล่ามแปลสําหรับระบบงาน
ยุตธิ รรมและกฎหมายเพือ
่
คุ ้มครองสิทธินักท่องเทีย
่ วใน
หัวข ้อเรือ
่ ง ภาษาอังกฤษที่
จําเป็ นสําหรับนั กกฎหมาย
วิทยากรในการบรรยายเรือ
่ ง
เทคนิคการเป็ นล่าม
ภาษาต่างประเทศในคดีอาญา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
10-21 มี.ค.57

สมาคมครูภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

25-27 มี.ค.57

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด เยอรมัน บุค
๊
เซ็นเตอร์

17 ส.ค. 57
เวลา 11.0012.00 น.
24 ต.ค. 56
เวลา10.3012.00 น.
28 พ.ย.56
10.00-12.00น.

สมาคมนั กวิจัย
ม.ธรรมศาสตร์และกระทรวง
การต่างประเทศ
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

5 มี.ค.57
เวลา 22.0022.30 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี

วันที่ 1-15
ก.ค. 57

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี

วันที่ 15-30
ก.ค. 57

บริษัท ท็อปกัน จํากัด

15 ก.ย. 57
เวลา 17.0019.00 น.
11 มี.ค. 57

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันฝึ กอบรมระหว่าง
ประเทศว่าด ้วยการดําเนินการ
ให ้เป็ นไปตามกฏหมาย

เริม
่ ตัง้ แต่ 1
ม.ค.-31 ธ.ค.57

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

15-ก.พ.-56

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

17 มิ.ย. 57
เวลา 9.00 12.00 น.
พ. 13 และ ศ.
15 ส.ค. 57
เวลา 13.0016.00 น.
26 ส.ค. 57
เวลา 13.3016.30 น.

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร
กระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬา

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

2 ก.ย. 57
เวลา 13.0016.00 น.
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ลําดับ
104

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
สเปน

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

105

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

106

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
่
บริษัทยูนค
ิ ทรานสเลชัน
จํากัด

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ระหว่าง 4-6
ก.ย. 57

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ล่ามแปลแปลพูดพร ้อม
simultaneous interpreter
ภาษาอังกฤษ-ไทย สําหรับการ
ประชุม NUSKIN Star
Academy and Opportunity
Summit
กรรมการปรับปรุงหลักเณฑ์การ
ทับศัพท์ภาษาอิตาเลียน

ราชบัณฑิตยสถาน

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

ผู ้แปลบทนํ าชมนิทรรศการศิลป์
แผ่นดินครัง้ ที่ 6

สถาบันสิรก
ิ ต
ิ ิ์ (ผ่านบริษัท
่ สตูดโิ อ จํากัด)
โอเวชัน

107

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

ผศ.สรรควัฒน์
ประดิษฐพงศ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

108

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

อ.ดร.เคลาดิโอ
เปลูคานิ

109

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ชุตม
ิ ณฑน์
เกษมณี

110

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

111

ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย
ผศ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย
ผศ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

114

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

วิทยากรบรรยายในวิชา IIL242
Italian for Hotel ให ้แก่
นั กศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
การบันทึกเสียงบทนํ าชม
นิทรรศการศิลป์ แผ่นดินครัง้ ที่ 6
ภาษาอิตาเลียน
ทีป
่ รึกษาการแปลผลิตภัณฑ์เป็ น
ภาษาเกาหลีเพือ
่ ส่งออกประเทศ
เกาหลี
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและ
่ และตําราการเรียนการ
พัฒนาสือ
สอน ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
คณะทํางานพจนานุกรมศัพท์
ปั จจุบน
ั ภาษาไทยและภาษาจีน
กรรมการบริหารสมาคมครู
ภาษาจีน แห่งประเทศไทย
คณะทํางานโครงการ A Study
of Royal Siamese Maps:
China (1) and China (2)
บรรยายพิเศษหัวข ้อ "ภาษาจีน
และวัฒนธรรมในชีวต
ิ ประจําวัน"

เดือนมิ.ย. 56พ.ค. 57 เวลา
9.00-11.00น.
ต.ค. 56
ม.ค.-ก.พ. 57
4,9,11 เม.ย.57
22 ก.ย. 57
เวลา 9.0011.00 น.
วันที่ 4,9,11
เม.ย. 57

115

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย

ประชุมคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความรู ้สําหรับครูและอ.ไทยที่
สอนภาษาจีน

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

116

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

117

ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช
ผศ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและ
่ และตําราการเรียนการ
พัฒนาสือ
สอน ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
คณะทํางานพจนานุกรมศัพท์
ปั จจุบน
ั ภาษาไทยและภาษาจีน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ การบริหาร
การโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
มหาวิทยาลัยสยาม
ประชุมคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความรู ้สําหรับครูและอ.ไทยที่
สอนภาษาจีน

112
113

118

119

สถาบันสิรก
ิ ต
ิ ิ์ (ผ่านบริษัท
่ สตูดโิ อ จํากัด)
โอเวชัน
บริษัทมิตรผล

ตัง้ แต่ ส.ค.
57-ต.ค57

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

2552-ปั จจุบน
ั

ราชบัณฑิตยสถาน

2552-ปั จจุบน
ั

สมาคมครูภาษาจีนแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมครูภาษาจีนแห่ง
ประเทศไทย

2552-ปั จจุบน
ั

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี

2553-ปั จจุบน
ั
ศ. 4 เม.ย. 57
เวลา 08.3011.20 น. และ
เวลา 13.3016.20 น.
ครัง้ ที่ 1/2557
วันที่ 19เม.ย.57
ครัง้ ที่ 2/2557
วันที่ 20เม.ย.57
ครัง้ ที่ 3/2557
วันที่ 21เม.ย.57
2552-ปั จจุบน
ั

ราชบัณฑิตยสถาน

2552-ปั จจุบน
ั

มหาวิทยาลัยสยาม

2553-ปั จจุบน
ั

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ครัง้ ที่ 1/2557
วันที่ 19เม.ย.57
ครัง้ ที่ 2/2557
วันที่ 20เม.ย.57
ครัง้ ที่ 3/2557
วันที่ 21เม.ย.57
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ลําดับ
120

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
จีน

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.สุรย
ี ์
ชุณหเรืองเดช

121

ภาษาตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

122

ภาษาตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

123

ภาษาตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี
ตัง้ ยืนยง

124

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนีย ์

ประชุมคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความรู ้สําหรับครูและอ.ไทยที่
สอนภาษาจีน

125

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

126

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.หทัย แซ่
เจีย
่

127

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ศันสนีย ์ เอก
อัจฉริยา

กรรมการวิชาการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ของภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการในคณะกรรมการ
ดําเนินงานด ้านภาษาจีน
สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร
ประชุมคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความรู ้สําหรับครูและอ.ไทยที่
สอนภาษาจีน

128

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

ประชุมคณะกรรมการ การพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความรู ้สําหรับครูและอ.ไทยที่
สอนภาษาจีน

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

129

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

Ms.Michiko
IMAI

บรรยายในหัวข ้อเรือ
่ ง "การ
สนทนา"

่ กรุงเทพฯ
เจแปนฟาวน์เดชัน

130

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

ม.ธรรมศาสตร์

131

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

สอบวิทยานิพนธ์ ป.เอก หัวข ้อ"
การดํารงอยูข
่ องพุทธศาสนา
นิกายฌิงวนแห่งหุบเขาโคยะ"
กรรมการตัดสินการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาญีป
่ น
ุ่

ภาควิชาภาษาญีป
่ น
ุ่ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

132

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

วิทยากรบรรยาย Cross Culture
Awareness

บริษัท อีซซ
ู ม
ุ อเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

133

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ "Cross
Culture Awareness" ในการ
ปฐมนิเทศให ้แก่พนั กงานชาว
ญีป
่ น
ุ่ บริษัทอีซซ
ู ุ โกลบอล ซีว ี
เอ็นจิเนียริง่ เซ็นเตอร์ ในเครือ
อีซซ
ู ุ กรุ๊ป

บริษัทอีซซ
ู ุ โกลบอล ซีว ี เอ็น
จิเนียริง่ เซ็นเตอร์ ในเครืออีซ ู
ซุ กรุ๊ป

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
บรรยายในหัวข ้อเรือ
่ ง"วิเทศ
สัมพันธ์และความเป็ นตัวของ
ตัวเองของการพัฒนาวิชาการ
ด ้านภาษาจีนใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย"
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
"ธรรมราชาในคติจน
ี " ใน
โครงการเสวนาเรือ
่ ง คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม : มุมมอง
จากเรือ
่ งเล่าเปาบุ ้นจิน
้
วิทยากร ในหัวข ้อ "วาทกรรม
ธรรมรัฐ ธรรมราชาใน เจินกวาน
เจิง้ เย่า : ราชันวิทยาแห่ง
ราชวงศ์ถัง"
กรรมการสอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ศ. 25 เม.ย. 57
เวลา 09.0016.00น.

สถาบันไทย-จีนศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ

อ. 24 ธ.ค. 56
เวลา 13.0015.00 น.

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

ศ. 7 มี.ค. 57
เวลา 13.0013.45 น.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์

ส. 5 เม.ย. 57
เวลา 9.0012.00 น.
สํานั กงานคณะกรรมการการ
ครัง้ ที่ 1/2557
อุดมศึกษา
วันที่ 19เม.ย.57
ครัง้ ที่ 2/2557
วันที่ 20เม.ย.57
ครัง้ ที่ 3/2557
วันที่ 21เม.ย.57
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ภาคปลาย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2556
สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

ภาคต ้น 2557

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ครัง้ ที่ 1/2557
วันที่ 19เม.ย.57
ครัง้ ที่ 2/2557
วันที่ 20เม.ย.57
ครัง้ ที่ 3/2557
วันที่ 21เม.ย.57
ครัง้ ที่ 1/2557
วันที่ 19เม.ย.57
ครัง้ ที่ 2/2557
วันที่ 20เม.ย.57
ครัง้ ที่ 3/2557
วันที่ 21เม.ย.57
พฤ. 24 เม.ย.57
เวลา 08.4511.45 น.
ภาคปลาย 56
ศ. 22 พ.ย. 56
เวลา 8.3016.30 น.
อ. 29 เม.ย. 57
เวลา 9.3015.30 น.
20 มิ.ย. 57
เวลา 9.0011.00 น. และ
วันที่ 24 มิ.ย.
57 เวลา
9.00-11.00น.

46
ลําดับ
134

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

135

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

136

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

137

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

138

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

139

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

140

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

141

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

142

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

143

ภาษาตะวันออก/
บาลี

144

ภาษาตะวันออก/
บาลี

่ อาจารย์
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผศ.ดร.เดือนเต็ม กรรมการสอบเค ้าโครง
กฤษดาธานนท์ วิทยานิพนธ์ ของนั กศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
่ สาร
บัณฑิต สาขาวิชาการสือ
และวัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่ ภาคปกติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
รศ.ดร.
วิทยากรพิเศษเรือ
่ ง "รูปและ
กนกวรรณ
สํานวนในระดับต ้นทีพ
่ บเจอใน
่ สาร: การใช ้ภาษาญีป
เลาหบูรณะกิจ การสือ
่ น
ุ่
คะตะกิร ิ
ของชาวไทย" "กิจกรรมการ
สอนเขียนให ้สนุก-ขัน
้ ตอนการ
ปรับให ้เข ้ากับผู ้เขียนและ
เป้ าหมาย" และ "ภาคปฏิบัตข
ิ อง
การสอนแบบรวมทักษะ"
รศ.ดร.สิรม
ิ นพร กรรมการตัดสินการประกวด
สุรย
ิ ะวงศ์
สุนทรพจน์ภาษาไทย ครัง้ ที่ 28
ไพศาล
รศ.ดร.สิรม
ิ นพร บรรยายพิเศษ ให ้ความรู ้วิชา
สุรย
ิ ะวงศ์
เสริมทักษะภาษาญีป
่ น
ุ่ รหัส ญ
ไพศาล
33202 และ ญ 33204

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
่ สาร
คณะภาษาและการสือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
9 ก.ค. 57
เวลา 09.0015.00 น.

่ กรุงเทพฯ
เจแปนฟาวน์เดชัน

ส.18 ม.ค.-อา.
19 ม.ค. 57
เวลา 09.0016.00 น.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีป
่ น)
ุ่

อา. 24 พ.ย 56
เวลา 13.0016.00 น.
รหัส ญ 33202
เริม
่ วันพฤ. 15
พ.ค. - ก.ย.57
และ ญ 33204
วันอา. 4 ของ
ต.ค. 57-ก.พ.
58 ทุกวัน
พฤหัสบดี
เวลา 08.3010.10 น.
2555-2557

โรงเรียนราชินบ
ี น

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร กรรมการสมาคม
สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศาล
อ.ดร.ยุพวรรณ วิทยากรบรรยาย Cross Culture
โสภิตวุฒพ
ิ งศ์
Awareness

สมาคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศ
ไทย

อ.ดร.
วิทยากรในงาน "JAPAN
อัษฎายุทธ ชูศรี EDUCATION FAIR" งานแนะ
แนวศึกษาต่อประเทศญีป
่ นครั
ุ่
ง้
ที่ 24 บรรยายในหัวข ้อ
่ ารเป็ นนั กศึกษา
"เส ้นทางสูก
ปริญญาโทและเจาะลึกการเขียน
แผนงานวิจัย"
อ.ดร.
บรรยายหัวข ้อ"การอ่าน"
อัษฎายุทธ ชูศรี

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศ
่
ญีป
่ นเจเอ็
ุ่
ดดูเคชัน

อ.ดร.
วิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข ้อ
่ ารเป็ นนั กศึกษา
อัษฎายุทธ ชูศรี "เส ้นทางสูก
ปริญญาโทและเจาะลึกการเขียน
แผนงานวิจัย" ในงาน
"JEDUCATION FAIR" งานแนะ
แนวศึกษาต่อประเทศญีป
่ นครั
ุ่
ง้
ที่ 25
ผศ.ดร.ประพจน์ วิทยากรเสวนาหัวข ้อ "ภาษา
อัศววิรฬ
ุ หการ
งดงามในกามนิต" ในงานเสวนา
วิชาการ "125 ปี พระยาอนุมาน
ราชธน"
ผศ.ดร.ประพจน์ วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง ภาษาไทย
อัศววิรฬ
ุ หการ
สอนง่าย ในงานประชุมวิชาการ
"สืบสานภาษาไทย เทิดไท ้องค์
ราชันย์ สานฝั นเครือข่ายครู
ภาษาไทย"

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศ
่ งาน
ญีป
่ นเจเอ็
ุ่
ดดูเคชัน
"JEDUCATION FAIR"

บริษัท อีซซ
ู ม
ุ อเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

่ กรุงเทพฯ
เจแปนฟาวน์เดชัน

อ. 29 เม.ย.
57 เวลา
9.30-15.30
น.
ส. 15 มี.ค. 57
เวลา 14.0016.00 น.

พ. 23 เม.ย.
57 เวลา
13.00-16.10
น.
อา. 7 ก.ย. 57
เวลา 15.3016.30 น.

สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์ กรมศิลปากร

13 ธ.ค. 56
เวลา 13.0016.00 น.

สํานั กงานศึกษาธิการภาค 3

14-ม.ค.-57

47
่ อาจารย์
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผศ.ดร.ประพจน์ ทีป
่ รึกษาของคณะกรรมการ
อัศววิรฬ
ุ หการ
ดําเนินงาน ในโครงการชุมนุม
กาชาด ครัง้ ที่ 11 เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุปนายิกาผู ้อํานวยการ
สภากาชาดไทย ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 “สภากาชาด
ไทย: การพัฒนาระบบ
อาสาสมัครเพือ
่ ขับเคลือ
่ นจิต
อาสาในสังคมไทย”
อ.ดร.นูรด
ี า
อ.พิเศษสอน รายวิชา อศ.483
หะยียะโกะ
ภาษามาเลเซีย ระดับสูง 2
ตลอดภาคการศึกษา 2/2556

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สภากาชาดไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ปี 2557 2558

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

สกว. ด ้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์

ทุกวันอังคาร
ตัง้ แต่ 4 พ.ย.
56 ถึงวันที่ 22
ก.พ. 57 เวลา
09.30-12.00น.
ส. 24 พ.ค. 57

148

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

149

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

150

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

151

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

152

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

153

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

154

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

การเสวนาเรือ
่ ง"การแปลในฐานะ
จินตนาการประสบการณ์อน
ื่ "
บรรยายพิเศษหัวข ้อ "ภาษา
เวียดนามและวัฒนธรรมใน
ชีวต
ิ ประจําวัน"

156

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

157

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

158

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

สายต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ข่าว ฝ่ ายข่าว สถานีวท
ิ ยุ
โทรทัศน์กองทัพบก สัมภาษณ์
อ.มนธืรา ราโท เพือ
่ ทํารายงาน
พิเศษในช่วงคอลัมน์ "ชาติ
มั่นคง" ตอนภาษาต่างประเทศ
กับความมั่นคงของชาติ
วิทยากรอบรม "โครงการพัฒนา
ผู ้นํ ายุคใหม่เพือ
่ เตรียมความ
พร ้อมเข ้าสู่ AEC" ให ้แก่ผู ้บริหาร
ระดับกลางขึน
้ ไปของ
บรรยายในหัวข ้อภาษาและ
วรรณกรรมเวียดนาม

ลําดับ
145

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
บาลี

146

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

147

155

รายงานความก ้าวหน ้าและให ้
ข ้อเสนอแนะงานวิจัย
มหาบัณฑิต
รายงานและให ้ข ้อคิดเห็นการ
ตรวจทานหลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์มลายูตามอักษรโรมัน (รูม)ี
วิทยากรบรรยายแก่นักศึกษา
ของโครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ศึกษา รายวิชาภาษา
มาเลเซียระดับต ้น 1 และภาษา
มาเลเซียระดับกลาง 1
ตรวจและแก ้ไขงานแปลหนั งสือ
KUASA KEPEIMIMPINAN ALFATEH
กรรมการคัดเลือกข ้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ตําแหน่งนั กวิเทศ
สัมพันธ์ปฏิบต
ั ก
ิ าร
เสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง"ร ้อย
่ งึ รู ้เพลง: ลาว เขมร
ภาษามาสูจ
เวียดนาม"
บรรยายในหัวข ้อ "วรรณกรรมลุม
่
นํ้ าโขง"

ราชบัณฑิตยสถาน

ก.ค.-57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคการศึกษา
ที่ 1/57

มูลนิธส
ิ ร ้างสุข มุสลิมไทย
แผนงานสร ้างเสริมสุขภาวะ
มุสลิมไทย เพือ
่ การศึกษา
สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

13 ส.ค.-31
ต.ค. 57
ภาคปลาย
2556

คณะมนุษยศาสตร์และ
11-12 พ.ย.
สังคมศาสตร์
56
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มูลนิธโิ ครงการตํารา
พฤ. 28 พ.ย. 56
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เวลา 15.3017.00น.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23-25 ม.ค.57
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี

สายต่างประเทศ ศูนย์
ปฏิบต
ั ก
ิ ารข่าว ฝ่ ายข่าว สถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ศ. 25 เม.ย. 57
เวลา 08.3011.20 น. และ
เวลา 13.3016.20น.
12 มิ.ย. 57
(ออกอากาศ
ข่าวภาคคํา่
เวลา 18.30
น. ในวันที่ 1819 มิ.ย. 57)

กระทรวงการคลัง

17-18 และ 22
ก.ค. 57

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

21 ก.ค. 57
เวลา 13.0016.00 น.

48
ลําดับ
159

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

่ อาจารย์
ชือ
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

160

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
อ.ดร.มานพ
อาดัม

163

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ
ภาษาไทย

อ.ดร.มานพ
อาดัม
ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

164

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

165

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

166

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

167

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

168

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

169

ภาษาไทย

ผศ.ดร.
ปรมินท์ จารุวร

170

ภาษาไทย

ผศ.ดร.
ปรมินท์ จารุวร

171

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

161

162

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
อ่านบทความเรือ
่ ง "หมูเ่ กาะ
พาราเซล (Paracel Islands)
และหมูเ่ กาะสแปรตลีย ์ (Spratly
Islands) ในมุมมองของ
เวียดนาม: ภาพสะท ้อน
ความสัมพันธ์เวียดนาม-จีน"
พิจารณาคุณภาพบทความ
ประธานจัดงานโรงเรียนบ ้าน
เกษมสุข "สานสัมพันธ์ 40 ปี
เกษมสุข" เพือ
่ หารายได ้ในการ
พัฒนาการศึกษาให ้กับโรงเรียน
แต่งตัง้ เป็ นทีป
่ รึกษาฮาลาล

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ศูนย์วจิ ัยพหุลก
ั ษณ์สงั คมลุม
่
นํ้ าโขง

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ภาคต ้น 57

ศูนย์วจิ ัยพหุลก
ั ษณ์สงั คมลุม
่
นํ้ าโขง
โรงเรียนบ ้านเกษมสุข จ.ตราด

ภาคต ้น 57

สํานั กงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย
ผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ อบเค ้าโครงปริญญา คณะมนุษยศาสตร์
นิพนธ์ หัวข ้อเรือ
่ ง "การโจมตีและ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสนั บสนุนทีป
่ รากฏในวาทกรรม
ึ ษารายการชูธง
การเมือง: กรณีศก
และรายการสายล่อฟ้ า"
อ.พิเศษสอนรายวิชา 411 709
คณะอักษรศาสตร์
สัมมนาสัมพันธสารและวัจนปฏิบต
ั ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตร์
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ให ้กับ นั กศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หัวข ้อเรือ
่ ง "อุปลักษณ์เกีย
่ วกับ
ธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธ
ทาสภิกขุ"
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ
เรือ
่ ง "การวิเคราะห์บทสนทนาใน
แบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู ้เรียน
ต่างชาติ"
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นั กศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
่ สาร คณะ
ภาษาศาสตร์เพือ
่ การสือ
ศิลปศาสตร์
วิทยากรในโครงการเสวนา
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการพิจารณาหัวข ้อ
วิทยานิพนธ์ให ้กับ นายสุทธินันท์
ศรีสมศักดิ์ นั กศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หัวข ้อเรือ
่ ง "บทประพันธ์ร ้อยแก ้ว
ของเจ ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดี
ในฐานะวรรณกรรมคําสอน"
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
“บทบาทของวัฒนธรรมในการ
จัดการการท่องเทีย
่ วในหมูบ
่ ้าน
หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุร”ี ในโครงการเสวนา
ชุด การท่องเทีย
่ วไทยในศตวรรษ
ที่ 21
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ให ้กับนางสาวดาราพร ศรีมว่ ง
นั กศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หัวข ้อเรือ
่ ง "การประกอบสร ้างอัต
ึ ษา
ลักษณ์ของนั กเขียน : กรณีศก
เรือ
่ งเล่าจากประสบการณ์ชวี ต
ิ ของ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

29 มี.ค.57
เวลา 15.00น.
1 พ.ค. 56- 1
พ.ค. 58
26 ก.ย. 56
เวลา 10.00 12.30 น.
19,26 ธ.ค.56,
2,9 และ 16
ม.ค. 57 เวลา
9.00-12.00น.
13 มี.ค. 57
เวลา 13.00 16.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 มี.ค. 57
เวลา 10.00 12.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 เม.ย. 57
เวลา 13.00
น.

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

4 มิ.ย. 57
เวลา 9.15 12.45 น.
13 มี.ค. 57
เวลา 13.00 16.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

27 ก.ค. 57
เวลา 13.0016.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

8 ม.ค. 57
เวลา 14.30
น.

49
ลําดับ
172

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

173

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

174

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

175

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"การแสดงความสนิทสนมในการ
สนทนาระหว่างเพือ
่ นเพศ
ั ดิ์
เดียวกัน" ของ นายโรจน์ศก
แสงแก ้ว นั กศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพือ
่ การ
่ สาร คณะศิลปศาสตร์
สือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “ทิศทาง
การศึกษาวิจัยคติชนไทย” ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"วลัยลักษณ์วจิ ัย" ครัง้ ที่ 6
ประธานกรรมการสอบปากเปล่า
ขัน
้ สุดท ้ายวิทยานิพนธ์หลักสูตร
ศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต
วิทยากรในโครงการสัมมนาทาง
วิชาการประวัตศ
ิ าสตร์และจารีต
่ งของข ้าวที่
ประเพณี เรือ
่ ง เรือ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
30 พ.ค. 57
เวลา 9.30 12.00 น.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4 ก.ค. 57

วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 เม.ย. 57
เวลา 9.00 น.
เป็ นต ้นไป
21-พ.ค.-57

กรมศิลปากร

เรา (ไม่) รู ้จัก : ขนบประเพณี
เกีย
่ วกับข ้าวในไทยและประเทศ
เพือ
่ นบ ้าน บรรยายหัวข ้อ "ข ้าว

176

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

177

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

178

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

179

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

180

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

181

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

182

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

183

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

คอยฝน : พิธก
ี รรมเพือ
่ การกินดี
อยูด
่ "ี
วิทยากรในโครงการวิจัยเพลง
พืน
้ บ ้านภาคกลาง บรรยายหัวข ้อ
"เพลงพืน
้ บ ้านภาคกลาง: มรดก
ภูมป
ิ ั ญญาทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยและของโลก"
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "ท ้าว
ฮุง่ ท ้าวเจือง : วรรณคดีของชาว
สุวรรณภูม ิ ความสัมพันธ์ของคน
ในอาเซียน" ในโครงการ “ท ้าว
ฮุง่ ท ้าวเจือง : ภาษาและ
วรรณกรรมของคนอาเซียน”
วิทยากรงานเสวนา “เล่าขาน
ตํานานศาลายา” ครัง้ ที่ 8 ตอน
พญากง-พญาพาน: สืบสาน
ตํานาน สานความรู ้ สูเ่ ศรษฐกิจ
สร ้างสรรค์
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
"เศรษฐกิจสร ้างสรรค์กับการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม"
ให ้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานวัฒนธรรมรุน
่ MCT 14
วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ
เรือ
่ ง "การวิจัยทางวัฒนธรรมเพือ
่
่ ระชาคมอาเซียน : การ
เข ้าสูป
พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสอง
ฝั่ งโขง"
วิทยากรโครงการอบรม "ครู
่ าเซียน" บรรยาย
ภาษาไทยสูอ
เรือ
่ ง "วรรณคดีไทย วรรณคดี
อาเซียน" ครัง้ ที่ 1
วิทยากรโครงการอบรม “ครู
่ าเซียน” บรรยาย
ภาษาไทยสูอ
เรือ
่ ง “วรรณคดีไทย วรรณคดี
อาเซียน” ครัง้ ที่ 2
วิทยากรในโครงการ "ภาษาไทย
วิถไี ทย" บรรยายเรือ
่ ง "แนว
กิน ถิน
่ หลวง"

โครงการวิจัยเพลงพืน
้ บ ้านภาค
กลาง กองส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย

16 - 21 ก.ค.
57 เวลา 9.30
- 16.00 น.

สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

พฤ. 6 ก.พ.
57 เวลา 8.00
- 16.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ. 19 ก.พ.
57 เวลา
15.00 16.00 น.

วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 มี.ค. 57
เวลา 10.00 12.00 น.

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

7-มี.ค.-57

ราชบัณฑิตยสถาน

22 พ.ค. 57

ราชบัณฑิตยสถาน

พฤ. 12 มิ.ย.
57

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

28 ส.ค. 57
เวลา 9.00 12.00 น.
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ลําดับ
184

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ อาจารย์
ชือ
ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

185

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร
ณ ถลาง

186

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อามระดิษ

187

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อามระดิษ

188

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี
จรัสจรุงเกียรติ

189

ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

190

ภาษาไทย

อ.ดร.นํ้ าผึง้
ปั ทมะลางคุล

191

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

192

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

193

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

194

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

195

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

196

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

197

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

198

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรอภิปราย เรือ
่ ง "การวิจัย
วรรณกรรมการแสดง" ในการ
ประชุมวิชาการ เรือ
่ ง "แนว
ทางการวิจัยนาฏกรรม"
วิทยากรในโครงการเสวนา
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย
วิทยากรในโครงการอบรม "ครู
่ าเซียน" บรรยาย
ภาษาไทยสูอ
เรือ
่ ง "ความสัมพันธ์ภาษาไทยภาษาเขมร"
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษาปี ท ี่ 1-3 รอบ
ชิงชนะเลิศ
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษาปี ท ี่ 1-3 รอบ
ชิงชนะเลิศ
กรรมการสัมภาษณ์ผู ้เข ้าแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษาปี ท ี่ 1-3 รอบ
ชิงชนะเลิศ
อ.พิเศษสอนหัวข ้อ "แนวทางการ
วิจัยด ้านวรรณกรรมไทย" รายวิชา
ศศภท 491 สัมมนาภาษาและ
วรรณกรรมไทย ในภาคการศึกษา
ที่ 2/2556 ให ้กับนั กศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ประชุมคณะทํางานจัดทํา
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผน
จีน
วิทยากรในโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน:พัฒนา
การเรียนการสอนภาษาไทย ให ้กับ
ผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอน
้ ประถมศึกษาปี
ภาษาไทย ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 3 เรือ
ที่ 4 - ชัน
่ ง
การวิเคราะห์ลักษณะข ้อสอบ
ระดับชาติ O-NET , LAS , PISA
ให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้
ภาษาไทย และความหมายของ
ภาษาไทย เพือ
่ ประกอบสํานวน
คดีหมิน
่ พระบรมเดชานุภาพ
ให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้
ภาษาไทย และความหมายของ
ภาษาไทย เพือ
่ ประกอบสํานวน
คดีหมิน
่ พระบรมเดชานุภาพ
ให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้
ภาษาไทย และความหมายของ
ภาษาไทย เพือ
่ ประกอบสํานวน
คดีหมิน
่ พระบรมเดชานุภาพ
คณะทํางานจัดทําพจนานุกรม
ศัพท์การแพทย์แผนจีน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2557
ให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้ภาษาไทย
และความหมายของภาษาไทย
เพือ
่ ประกอบสํานวนคดีหมิน
่ พระ
บรมเดชานุภาพ
ั รัก
วิทยากรโครงการส่งเสริมนิสย
การอ่าน ให ้กับครูผู ้สอน
้ ประถมศึกษา
ภาษาไทยระดับชัน
ปี ท ี่ 3 เรือ
่ ง “การวิเคราะห์
ลักษณะข ้อสอบการอ่าน (NT)”
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 3
ชัน

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
6 ก.ย. 57
เวลา 9.30 10.15 น.

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี

4 มิ.ย. 57
เวลา 9.15 12.45 น.
13-มิ.ย.-57

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

21 ส.ค. 57
เวลา 9.3012.00 น.
21 ส.ค. 57
เวลา 9.3012.00 น.
21 ส.ค. 57
เวลา 9.3012.00 น.
3 ธ.ค. 56
เวลา 9.00 12.00 น.

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
้ ทีก
่ ารศึกษา
สํานั กงานเขตพืน
ประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 1

13 ธ.ค. 56
เวลา 9.00 16.30 น.
28 มิ.ย. 57
เวลา 8.30 16.30 น.

กองกํากับการ 1 กองบังคับ
การปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกีย
่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
กองกํากับการ 2 กองบังคับ
การปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกีย
่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
กองกํากับการ 1 กองบังคับ
การปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกีย
่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
จากกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

30 มิ.ย. 57
เวลา 10.00น.

กองกํากับการ 1 กองบังคับ
การปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกีย
่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
สํานั กงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 1

7 ก.ค. 57
เวลา 14.00น.
9 ก.ค. 57
เวลา 10.00น.
8-10 ก.ค. 57
25 ส.ค. 57
22 ก.ค. 57
เวลา 10.00น.
23 ส.ค. 57
เวลา 8.3016.30 น.
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่ อาจารย์
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผศ.ดร.ธีราภรณ์ ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ในโครงการสัมมนา
รติธรรมกุล
รายงานความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 56
ผศ.ดร.ธีราภรณ์ ผุ ้ทรงคุณวุมพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
รติธรรมกุล
ผศ.ดร.พิทยา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
วัฒน์ พิทยา
การรับรู ้และการออกเสียง
ภรณ์
วรรณยุกต์ภาษาไทยของ
เด็กไทย
ผศ.ดร.พิทยา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
วัฒน์ พิทยา
การใช ้และการรับรู ้ทํานองเสียง
ภรณ์
แสดงอารมณ์ของเด็กไทย
ผศ.ดร.สุดา
เข ้าร่วมอนุกรรมการสภา
รังกุพันธุ์
การศึกษาด ้านนโยบายและ
แผนการศึกษา ครัง้ ที่ 7/56
ิ ระเมินผลงานการ
รศ.ดร.กิง่ กาญจน์ ผู ้ทรงคุณวุฒป
เทพกาญจนา
ขอตําแหน่งทางวิชาการระดับผศ.
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.กิง่ กาญจน์ ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการประเมินผล
เทพกาญจนา
งานวิจัยดีเด่นเพือ
่ รับเกียรติบต
ั ร
ในการประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครัง้
ที่ 3 (NRU Summit III)
รศ.ดร.วิโรจน์
review บทความภาษากับ
อรุณมานะกุล
อํานาจ 2 บทความ (18-23)
รศ.ดร.วิโรจน์
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
อรุณมานะกุล
โครงการวิจัยมุง่ เป้ า ชุด
โครงการสร ้างการรับรู ้
"ภาษาไทย" ในสังคมไทยและ
โลก ร่วมกับ วช และ สกว
รศ.ดร.วิโรจน์
ประชุมวิชาการกลุม
่ นวัตกรรม
อรุณมานะกุล
บูรณาการ
รศ.ดร.วิโรจน์
ประเมินโครงการวิจัย 1
อรุณมานะกุล
โครงการให ้ มศว.
รศ.ดร.วิโรจน์
ประเมินข ้อเสนอโครงการ 5
อรุณมานะกุล
โครงการ ให ้กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ
่ การศึกษา สกอ
รศ.ดร.วิโรจน์
ประเมินบทความวิจัย 1
อรุณมานะกุล
บทความ วารสารสุทธิปริทัศน์
รศ.ดร.วิโรจน์
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการสอบวัด
อรุณมานะกุล
คุณสมบัตริ ะดับปริญญาเอก และ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
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ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

217

ภาษาศาสตร์

218

ภาษาศาสตร์

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

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

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ครัง้ ที่ 1/57
พิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินโครงการวิจัย
มุง่ เป้ า ชุดโครงการสร ้างการรับรู ้
"ภาษาไทย" ในสังคมไทยและ
โลก ร่วมกับ วช และ สกว
คณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด ้านวิชาการและการวิจัย
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ครัง้ ที่ 2/57
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ติดตาม และประเมินผล ชุด
โครงการ การวร ้างการรับรู ้
"ภาษาไทย" ในสังคมโลก ร่วม
ระหว่าง วช และ สกว

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะมนุษยศาสตร์
ม.รามคําแหง
คณะศิลปศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
จ. 10 ก.พ.57
เวลา 8.0016.30 น.
26-ก.ย.-57
6 พ.ค.57
9.30 น.

คณะศิลปศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6 พ.ค.57
13.30 น.

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

21-พ.ย.-56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.30 พ.ค.57
เวลา 9.0012.00 น.
4-ก.ค.-57

สํานั กบริหารโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ สํานั กงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
โครงการของ ศ.กิตติคณ
ุ ดร.
อมรา ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์ (สกว.)
สกว.

ธ.ค.-56
3-มี.ค.-57

โครงการของ ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
มศว.

20-มี.ค.-57

สกอ.

10-มิ.ย.-56

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

23-มิ.ย.-57

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

8 ส.ค. 57 เวลา
9.00-12.00 น.
และ 13.0016.00 น.
3-ก.พ.-57

มหาวิทยาลลัยราชภัฏจันทร
เกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
สกว.

18-พ.ค.-57

พ. 26 ก.พ.
57
3-มี.ค.-57

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

14-มี.ค.-57

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
สกว.

1-เม.ย.-57
22 เม.ย.57
เวลา 13.0016.00
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ชือ
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เหลืองทองคํา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
้ จง
วิทยากรในการประชุมชีแ
กรอบการวิจัย ประจําปี 57

220

ภาษาศาสตร์

221

ภาษาศาสตร์

222

ภาษาศาสตร์

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

223

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

224

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ไซมอน
เจ.พี.ไรท์

225

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

226

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

227

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิรัน
ธรา ศรีอท
ุ ัย

228

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิรัน
ธรา ศรีอท
ุ ัย

229

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

230

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

231

ภาษาอังกฤษ

232

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ
ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

เข ้าร่วมประชุมคณะผู ้ตรวจสอบ
ทางวิชาการ ครัง้ ที่ 1/57
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ครัง้ ที่ 4/2557
ผู ้ทรงคุณวุมป
ิ ระเมินข ้อเสนอ
โครงการวิจัย คือ ชุดโครงวิจัย
การสร ้างการรับรู ้ "ภาษาไทย"
ในสังคมไทยและโลก
วิพากษ์ บทความเรือ
่ ง การแปร
ของวรณยุกต์ในภาษาไทยทีพ
่ ด
ู
โดยคนกําแพงแสนตามตัวแปร
อายุและถิน
่ ทีอ
่ ยู่ : การศึกษา
ทางกลสัทศาสตร์ และ เรือ
่ ง
ลักษณะประสานทางเสียงสระ
และวรรณยุกต์ในกลอนบทละคร
เรือ
่ งพระมะเหลเถไถ
วิทยากรในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ “2014 English
Language Studies in the
Context of ASEAN” ในหัวข ้อ
“Breathing Life into
Shakespeare”
ผู ้ประเมินบทความวิจัยใน
โครงการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรบรรยายในงานสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ “ศิลป
ศาสตร์วช
ิ าการ ครัง้ ที่ 1” โดย
บรรยายในหัวข ้อ “Reading
Dystopian Novel in Utopian
Society”
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ
่
อาชีพ
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข ้อ
English Discourse Analysis
วิชา อ.610 Applied
Linguistics in English
Language Studies
กรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
อ.พิเศษสอนในรายวิชาสัมพัน
ธสารวิเคราะห์
ผู ้ประเมินบทความวิจัยใน
โครงการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กองบริหารแผนและ
งบประมาณการวิจัย สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วช.

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
18-ก.ค.-57

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย

19-ก.ค.-57

4-ส.ค.-57

10-ก.ย.-57

คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
จ.นครปฐม

12-ก.พ.-57

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

29 มี.ค. 57
เวลา 13.0014.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10-15 มี.ค.57

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 ส.ค. 57
เวลา 9.009.50 น.

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤ. 1 พ.ค.
57 เวลา
13.30 น.

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ. 30 มิ.ย. 57
เวลา 10.00
น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 และ 12
ม.ค. 57

โครงการบัณฑิตศึกษา
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. 1 ต.ค. 56
เวลา 9.30 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

30 พ.ย.-22
ธ.ค.56
10-15 มี.ค.57

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

234

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

235

ภาษาอังกฤษ

236

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปทมา
อัตนโถ
ผศ.ปทมา
อัตนโถ

237

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปทมา
อัตนโถ

238

ภาษาอังกฤษ

239

ภาษาอังกฤษ

240

ภาษาอังกฤษ

241

ภาษาอังกฤษ

242

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปทมา
อัตนโถ
ผศ.ศุภกาญจน์
เอีย
่ มหฤท
รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

243

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

244

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

245

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

246

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

247

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

248

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให ้กับ
นั กศึกษาปริญญาโท สาขาวิขา
ภาษาอังกฤษเพือ
่ อาชีพ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ เพือ
่ ประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ั ฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรโครงการค่ายเยาวชน

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พฤ. 5 มิ.ย. 57
เวลา 9.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก.ย.-57

บริษัท Hewlett-Packard

ต.ค.-56

ผู ้ประเมินบทความวิจัยในโครงการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการประเมินข ้อสอบ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทเร
ซา อินติ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒข
ิ อง สทศ.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10-15 มี.ค.57

มหาวิทยาลัยเทเรซา อินติ

ปี 2556-2557

สทศ.

ปี 2556-2557

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ 1 กองบรรณาธิการวารสาร
บทความ
มนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ผู ้ประเมินโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2557

ผู ้ประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต
กรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
คณะทํางานรวบรวมข ้อมูลเพือ
่
ประกอบการพิจารรณาการ
ประเมินการสอน
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
ความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สกว.
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศ
ผู ้ประเมินบทความวิจัยใน
โครงการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรในการจัดอบรมให ้แก่
นั กศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
และคณาจารย์ของคณะศิลป
ศาสตร์ ในหัวข ้อ “English
articles: The first thing to
learn, the last thing to
acquire, if at all”
วิทยากรในการจัดอบรมให ้แก่
ผู ้สอนชาวต่างประเทศ ในหัวข ้อ
“Thai Students’ English
Grammatical, Reading, and
Pronunciation Problems and
How to Motivate Thai
Students to Learn English”

สกอ.

1-ต.ค.-56

โครงการบัณฑิตศึกษา
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. 1 ต.ค. 56
เวลา 9.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

22-ต.ค.-56

สกว.

มี.ค.-57

โครงการบัณฑิตศึกษา
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ. 5 มี.ค. 57
เวลา 9.0012.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10-15 มี.ค.57

สายวิชาภาษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี

พฤ. 27 มี.ค.
57 เวลา
13.30-15.30
น.

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

พ.14 และ ศ.
16 พ.ค. 57

1-ต.ค.-56
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ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

่ อาจารย์
ชือ
รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

250

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

251

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

252

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

253

ภาษาอังกฤษ

254

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์
รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

255

ภาษาอังกฤษ

รศ.ปรีมา มัลลิ
กะมาส

256

ภาษาอังกฤษ

รศ.ปรีมา มัลลิ
กะมาส

257

ภาษาอังกฤษ

รศ.ปรีมา มัลลิ
กะมาส

258

ภาษาอังกฤษ

259

ภาษาอังกฤษ

260

ภาษาอังกฤษ

รศ.ปรีมา มัลลิ
กะมาส
รศ.ปรีมา มัลลิ
กะมาส
รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

261

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

262

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ ห ้ข ้อเสนอแนะแก่
นั กศึกษาผู ้รับทุนมหาบัณฑิต
ส.ก.ว. ในหัวข ้อ การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ปั ญหา
่ วเนือ
่ ง
และสาเหตุของปั ญหาทีเ่ กีย
กับการรับภาษาทีส
่ อง: ประเด็น
โต ้แย ้งทีย
่ ังไร ้บทสรุป”
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ก ้าว
่ ณะในฝั น” ในกิจกรรม “วัน
แรกสูค
ประภามนตรีเปิ ดประตูสรู่ ัว้
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1”
กรรมการประเมินข ้อสอบ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทเร
ซา อินติ
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
โครงการวิจัย
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ
่ อาชีพ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางภาษาอังกฤษเพือ
่ อาชีพ
กรรมการสอบเข ้าโครงการ
วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
ผู ้ประเมินบทความวิจัยในโครงการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศ
ประเมินตํารา 'Principles of
Translation'
ประเมินต ้นฉบับงานแปล เรือ
่ ง
้ Katherine Mansfield
สัน
กรรมการวิชาการ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยากรบรรยายและอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ให ้แก่ข ้าราชการ
ระดับสูงของกรมพัฒนาทีด
่ น
ิ ใน
หัวข ้อ “การเตรียมความพร ้อมเข ้า
่ ระชาคมอาเซียนในด ้านการเข ้า
สูป
ร่วมประชุมระหว่างประเทศ การ
ต ้อนรับอาคันตุกะ การร่างและการ
กล่าวคําปราศรัย และการนํ าเสนอ
งาน”
กรรมการดําเนินการประกวด
รางวัลวรรณกรรมสร ้างสรรค์แห่ง
อาเซียนสําหรับนั กเขียนรุน
่ ใหม่
(ASEAN Young Writers
Award) และได ้รับเชิญเป็ นผู ้
ื่ มวลชนร่วมกับ
แถลงข่าวแก่สอ
คุณชมัยภร แสงกระจ่าง คุณบิน

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย(ส.ก.ว.)

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ส. 24 พ.ค.
57 เวลา
11.00-12.00
น.

โครงการปริญญาเอก ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ. 30 มิ.ย. 57
เวลา 9.3015.00 น.

โรงเรียนประภามนตรี 2

ส. 5 ก.ค. 57
เวลา 10.1512.15 น.

มหาวิทยาลัยเทเรซา อินติ

ปี 2556-2557

มหาวิทยาลัยศิลปากร

8-ส.ค.-57

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤ. 11 ก.ย.
57 เวลา
9.00-16.00น.

โครงการบัณฑิตศึกษาสถาน
ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17-ธ.ค.-56

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10-15 มี.ค.57

โครงการบัณฑิตศึกษาสถาน
ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28-พ.ค.-57

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร International
Business English
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

11-มิ.ย.-57
ก.ค.-57
ปี การศึกษา
2556

กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

31 มี.ค. - 4
เม.ย. 57

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 เม.ย.
57

55
ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

263

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

264

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ลําดับ

265

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

266

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

267

ภาษาอังกฤษ

อ.จิลล์ เม็ต
คาฟ

268

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ฐาป
นั จฉร์ ขุนภักดี

269

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ฐาป
นั จฉร์ ขุนภักดี

270

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ปรีณา
แข่งขัน

271

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ปรีณา
แข่งขัน

272

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ปรีณา
แข่งขัน

273

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
หลา สันกาลาคีร ี และผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์
เกษมผลกุล
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556-2557 ของ
หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
่ สาร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ
ธุรกิจ
วิทยากรบรรยายและอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ให ้แก่ข ้าราชการ
สํานั กปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย
่ วและกีฬา ในโครงการ
พัฒนาทักษะการใช ้
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
เพือ
่ รองรับการเปิ ดประชาคม
อาเซียน
กรรมการในคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกข ้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ประจําปี 2557
วิทยากรและฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
“การเจรจาต่อรองและการ
นํ าเสนองาน” เพือ
่ เตรียมความ
พร ้อมในการเข ้าร่วมประชุม
ระหว่างประเทศ แก่แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์
วิทยากรในการจัดอบรมให ้แก่
ผู ้สอนชาวต่างประเทศ ในหัวข ้อ
“Thai Students’ English
Grammatical, Reading, and
Pronunciation Problems and
How to Motivate Thai
Students to Learn English”
ผู ้ทรงคุณวุฒก
ิ ารออกข ้อสอบ
วิชาภาษาอังกฤษเพือ
่ คัดเลือก
เข ้าเป็ นนั กเรียนนายร ้อยตํารวจ
ให ้สัมภาษณ์เรือ
่ ง ภาษาอังกฤษ
่ มาคมอาเซียน
กับการเข ้าสูส
ทาง ททบ. 5
ผู ้ประเมินบทความวิจัยในโครงการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรในการจัดอบรมให ้แก่
นั กศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา
และคณาจารย์ของคณะศิลป
ศาสตร์ ในหัวข ้อ “Language,
Culture, and Identity”
วิทยากรในการจัดอบรมให ้แก่
ผู ้สอนชาวต่างประเทศ ในหัวข ้อ
“Thai Students’ English
Grammatical, Reading, and
Pronunciation Problems and
How to Motivate Thai
Students to Learn English”
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ"A
Room of One's Own: จาก
'นางห ้อง' นิรนาม สู่ 'ห ้องนาง'
นิรมิต: นั กเขียนสตรีในทัศนะ
ของเวอร์จเิ นีย วูลฟ
์ "

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม

ปี การศึกษา
2556-2557

กระทรวงการท่องเทีย
่ วและ
กีฬา

30 มิ.ย. - 2
ก.ค. 57

สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

ปี 2557

กรมควบคุมโรค สํานั กงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

12-13 มิ.ย.
57

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

พ.14 และ ศ.
16 พ.ค. 57

โรงเรียนนายร ้อยตํารวจ

31 มี.ค.-1
เม.ย.57

ททบ.5

12 มิ.ย. 57
(ออกอากาศ
ในวันที่ 16,
18 มิ.ย. 57)
10-15 มี.ค.57

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สายวิชาภาษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี

ส. 29 มี.ค. 57
เวลา 13.3015.30 น.

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

พ.14 และ ศ.
16 พ.ค. 57

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤ. 25 ก.ย.
57 เวลา
13.00-16.00
น.

56
่ อาจารย์
ชือ
อ.ดริณทิพย์
ิ ธิ์
จันทร์สท
อ.ดวงฤดี
เจริญบัณฑิต

ลําดับ
274

ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

275

ภาษาอังกฤษ

276

ภาษาอังกฤษ

อ.ดวงฤดี
เจริญบัณฑิต

277

ภาษาอังกฤษ

อ.ดวงฤดี
เจริญบัณฑิต

278

ภาษาอังกฤษ

279

ภาษาอังกฤษ

อ.นิภาพร ตัง้
ต่อฤทธิ์
อ.รศนาภรณ์
วีรวรรณ

280

ภาษาอังกฤษ

อ.สมจิต จิระ
นั นทิพร

281

ภาษาอังกฤษ

อ.สมจิต จิระ
นั นทิพร

282

ภาษาอังกฤษ

อ.สมจิต จิระ
นั นทิพร

283

ภาษาอังกฤษ

อ.สมจิต จิระ
นั นทิพร

284

ภาษาอังกฤษ

285

ภาษาอังกฤษ

286

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.สุเบญจา
เผ่าเหลือง
ทอง
อ.สุเบญจา
เผ่าเหลือง
ทอง
ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

287

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

288

ภูมศ
ิ าสตร์

289

ภูมศ
ิ าสตร์

290

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์
ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์
ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
เป็ นวิทยากรรายการโทรทัศน์
Easy English
ให ้สัมภาษณ์รายการวิทยุ
"สบาย...สบายหลังข่าว" หัวข ้อ
"ภาษาอังกฤษสําหรับแรงงาน
่ ค
ไทยในการก ้าวสูย
ุ AEC"
ให ้สัมภาษณ์ หัวข ้อ
"ภาษาอังกฤษ ยาขมทีค
่ นไทย
ต ้องกลืน"
กรรมการประเมินข ้อสอบ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทเร
ซา อินติ
วิทยากรอัดรายการ Easy
English
ประธานคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ผู ้ประเมินบทความวิจัยในโครงการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรในการจัดอบรมให ้แก่
ผู ้สอนชาวต่างประเทศ ในหัวข ้อ
“Thai Students’ English
Grammatical, Reading, and
Pronunciation Problems and
How to Motivate Thai
Students to Learn English”
วิทยากรในการจัดอบรมให ้แก่
ผู ้สอนชาวต่างประเทศ ในหัวข ้อ
“Thai Students’ English
Grammatical, Reading, and
Pronunciation Problems and
How to Motivate Thai
Students to Learn English”
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านภาษาเพือ
่
ตรวจสอบเครือ
่ งมือวิจัย ให ้แก่
นั กศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
(สารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการสอบสัมภาษณ์อ.มัธยม
ทีส
่ มัครรับทุนของฟุลไบรท์
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒข
ิ อง
สทศ.
กรรมการจัดทําพจนานุกรม
ศัพท์-ระบบสารสนเทศ
ภูมศ
ิ าสตร์
คณะกรรมการจัดทําพจนาณุกรม
ศัพท์ระบบสารสนเทศ
ภูมศ
ิ าสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
คณะกรรมการการพัฒนา
หลักสูตรวิชาภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ สมาคมภูมศ
ิ าสตร์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการโครงการ
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีวท
ิ ยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
เม.ย.-57

หนั งสือพิมพ์ Post Today

เม.ย.-57

มหาวิทยาลัยเทเรซา อินติ

ปี 2556-2557

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

8-เม.ย.-57

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ค.-57

ตัง้ แต่ 1 มิ.ย.
55 จนถึง 31
พ.ค. 57
10-15 มี.ค.57

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

พ.14 และ ศ.
16 พ.ค. 57

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

พ.14 และ ศ.
16 พ.ค. 57

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
าช

5-31 ส.ค.57

มูลนิธ ิ thailand-Whited
States Educational
Foundation
สทศ.

10-ม.ค.-57

ราชบัณฑิตยสถาน

17-ต.ค.-56

ราชบัณฑิตยสถาน

2 ครัง้ /เดือน
ม.ค.-ธ.ค.57

สอวน

ม.ค.-ธ.ค.57

สมาคมภูมศ
ิ าสตร์แห่งประเทศ
ไทย
มูลนิธส
ิ ง่ เสริมโอลิมปิ ค
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
ึ ษา (สอวน)
วิทยาศาสตร์ศก

ม.ค.-ธ.ค.57

ปี 2556-2557

13 มี.ค.57/18
เม.ย.57/22
พ.ค.57/30
พ.ค.57

57
ลําดับ
291

ภาควิชา
ภูมศ
ิ าสตร์

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

292

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

293

ภูมศ
ิ าสตร์

294

ภูมศ
ิ าสตร์

295

ภูมศ
ิ าสตร์

296

ภูมศ
ิ าสตร์

297

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
ธีระโรจนารัตน์

คณะกรรรมการอักษรานุกรม
ภูมศ
ิ าสตร์ราชบัณฑิต
คณะกรรมการสารานุกรมไทย
ราชบัณฑิต
คณะกรรมการการพัฒนา
หลักสูตรวิชาภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ
"ภูมศ
ิ าสตร์เมือง"
คณะกรรมการโครงการ
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก

298

ภูมศ
ิ าสตร์

299

ภูมศ
ิ าสตร์

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

คณะกรรมการการพัฒนา
หลักสูตรวิชาภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
คณะกรรมการโครงการ
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก

300

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ทอ
แสง
เชาว์ชต
ุ ิ

301

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

302

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

303

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

304

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

305

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร
และพิจรณาประเมินหลักสูตร
สํานั กพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศ
และภูมส
ิ ารสนเทศ(องค์การ
มหาชน)
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “GIS
Modeling for Human
Settlement และ GIS
Modeling for Environment”

วิทยากรบรรยายในโครงการ
"จิตวิเคราะห์กบ
ั ชัว่ ฟ้ าดินสลาย"
ในรายวิชา 01373452 วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วิทยากรบรรยายในโครงการ "สืบ
สานภาษา คงคุณค่าวรรณศิลป์
ครัง้ ที่ 7: กลยุทธิก
์ ารสอน
วรรณคดีไทยในบริบทอาเซียนให ้
สัมฤทธิผ
์ ล" เพือ
่ เตรียมความ
พร ้อมให ้แก่บค
ุ ลากรทาง
การศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการพิจารณาหัวข ้อ
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง "ภาพแทน
ครอบครัวในนวนิยายรางวัลซีไรต์"
ของนั กศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาข ้อเสนอ
โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ชุดโครงการเวทีวจิ ัย
มนุษยศาสตร์ไทย ครัง้ ที่ 9
วิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารสังคมและสุขภาพ ปี
2557 เรือ
่ ง “จากวิกฤติความรู ้สู่
ปฏิบต
ั ก
ิ ารสุขภาพใหม่”
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
"ทิศทางวรรณกรรมไทยใน
ึ ษาเรือ
สหัสวรรษใหม่: กรณีศก
่ ง
้ และนวนิยาย" ในการประชุม
สัน
วิชาการระดับชาติเรือ
่ ง "เพือ
่ ก ้าว
ข ้ามสะพานทีพ
่ าดข ้าม จะเก็บ
เกีย
่ วข ้าวงามในทุง่ ใหม่: ประวัต ิ
วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมอง
ร่วมสมัย"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สทอภ

สํานั กงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมส
ิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ราชบัณฑิตยสถาน

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ก.ค. 57 เป็ น
ต ้นไป

30 ก.ค. 57
เวลา 9.0012.00 น.

สอวน

อาทิตย์ละครัง้
ม.ค.-ธ.ค.57
อาทิตย์ละครัง้
ม.ค.-ธ.ค.57
ม.ค.-ธ.ค.57

สอวน

ม.ค.-ธ.ค.57

มูลนิธส
ิ ง่ เสริมโอลิมปิ ค
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
ึ ษา (สอวน)
วิทยาศาสตร์ศก

13 มี.ค.57/18
เม.ย.57/22
พ.ค.57/30
พ.ค.57
ม.ค.เป็ นต ้นไป

ราชบัณฑิตยสถาน

สอวน
มูลนิธส
ิ ง่ เสริมโอลิมปิ ค
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
ึ ษา (สอวน)
วิทยาศาสตร์ศก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 มี.ค.57/18
เม.ย.57/22
พ.ค.57/30
พ.ค.57
21 ม.ค. 57
เวลา 13.0016.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

31-ม.ค.-57

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

4-มี.ค.-57

ชุดโครงการวิจัยมนุษยศาสตร์
ไทย

20-ส.ค.-57

กระทรวงสาธารณสุข

1-3 ก.ย. 57

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12-ก.ย.-57

58
ลําดับ
306

ภาควิชา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

307

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

308

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

309

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

310

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

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

312

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

313

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

314

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

315

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

316

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

317

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ถนอม
นวล หิรัญเทพ

318

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.ถนอม
นวล หิรัญเทพ

319

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

311

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรในการกล่าวสรุป
"สังเคราะห์ภาพรวมของการ
ถกเถียง" ในโครงการวิจัย
"ถกเถียงเรือ
่ งคุณค่า"
ผู ้อภิปรายบทความหัวข ้อ "บท
วิจารณ์วรรณกรรม: ลักษณะแนว
การเขียนและความคาดหวัง" ใน
งาน "สังสรรค์และรําลึกถึงม.ล.
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ"
กรรมการตัดสินการประกวดบท
วิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี
2556
วิทยากรและผู ้ดําเนินรายการใน
การเสวนาเรือ
่ ง "พรหมแดน
มนุษยศาสตร์กบ
ั การเปลีย
่ นแปลง
ในสังคมร่วมสมัย" ในโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย
ครัง้ ที่ 7" ภายใต ้หัวข ้อ "ความ
กลัว ความหวัง จินตนาการ การ
เปลีย
่ นแปลง"
อ.พิเศษรายวิชา ว.613 ทฤษฎี
วรรณคดีวจิ ารณ์รว่ มสมัย
กรรมการตัดสินการประกวดบท
วิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจําปี
2556
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาประเมิน
บทความวารสารวิชาการเรือ
่ ง
"ทัศนะเกีย
่ วกับพระสงฆ์และ
ข ้าราชการในนวนิยายของวิมล
ไทรนิม
่ นวล"
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ ประจําปี พ.ศ. 2556
วิทยากรบรรยายในโครงการ
"สืบสานภาษา คงคุณค่า
วรรณศิลป์ ครัง้ ที่ 7: กลยุทธิก
์ าร
สอนวรรณคดีไทยในบริบท
อาเซียนให ้สัมฤทธิผ
์ ล" เพือ
่
เตรียมความพร ้อมให ้แก่บค
ุ ลากร
ทางการศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย
กรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินการประกวด
หนั งสือดีเด่น ประจําปี พ.ศ.
้ )
2557 (กลุม
่ หนั งสือรวมเรือ
่ งสัน
วิทยากรบรรยายพิเศษใน
รายวิชา มธ.110 สหวิทยาการ
มนุษย ศาสตร์
กรรมการพิจารณาหัวข ้อ
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง "ภาพแทน
ครอบครัวในนวนิยายรางวัลซี
ไรต์"
วิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารสังคมและสุขภาพ ปี
2557 เรือ
่ ง “จากวิกฤติความรู ้สู่
ปฏิบต
ั ก
ิ ารสุขภาพใหม่”
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
"ทฤษฎีและหลักการแปล" ใน
โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการ
แปลกฎหมาย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย (สกว.)

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
13-ก.ย.-57

กองทุนม.ล.บุญเหลือ เทพย
สุวรรณ

21-ก.ย.-57

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ
เทพยสุวรรณ

2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

24-ม.ค.-57

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ
เทพยสุวรรณ

21, 28 ก.พ.
57
2556

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญา
และวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

27-พ.ย.-56

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

9-ธ.ค.-56

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

31-ม.ค.-57

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2557

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา
57
4-มี.ค.-57

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กระทรวงสาธารณสุข

1-3 ก.ย. 57

สํานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

6-7 ม.ค. 57

59
ภาควิชา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.แพร
จิตติพลังศรี

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
เป็ นผู ้บรรยายกระบวนวิชา TRA
6011 (ทฤษฎีการแปลและ
แนวโน ้มปั จจุบน
ั ของการวิจัย
ด ้านการแปล)

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

321

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

ม.รัตนบัณฑิต

322

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

323

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

324

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

325

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

ประชุมคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานภาควิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์เพือ
่ พิจารณาผลสอบ
ปลายภาค ประจําภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ประชุมคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานภาควิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เพือ
่ พิจารณาข ้อสอบ
ปลายภาค ประจําภาคการศึกษา
ที่ 2 ปี การศึกษา 2556
ประชุมคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานภาควิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เพือ
่ พิจารณาผลสอบ
ปลายภาค ประจําภาคการศึกษา
ที่ 2 ปี การศึกษา 2556
ทีป
่ รึกษาโครงงาน(วิทยานิพนธ์)
ของ นั กเรียนมัธยมศึกษาปี ท ี่ 6
ร.ร.ปั ญญาทัย
สอนรายวิชาการออกแบบเครือ
่ ง
แต่งกายละครเวที

326

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รัตน
บัณฑิต

327

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

328

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

329

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

330

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

331

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

332

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

333

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
ภาควิชาศิลปการละคร เพือ
่
พิจารณาข ้อสอบปลายภาค ภาค
ที่ 1 ปี การศึกษา 2557
วิทยากรเพือ
่ สอนการขับร ้อง
เพลงประสานเสียงให ้แก่
นั กเรียนภาษาฝรั่งเศส
วิทยากรในการประชุมสมัชชา
ไว ดับยู ซี เอ โลก ในปี 2015
ในงาน Raising Fund and
Enhancing Friends
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
เพลงไทยมนั สการ ครัง้ ที่
5/2013
กรรมการตัดสินการประกวด
ดนตรีธนาคารโรงเรียน รอบชิง
ชนะเลิศ ประจําปี 2556
วาทยากรคณะนั กร ้องประสาน
เสียงให ้แก่คณะนั กร ้องชายพระ
กิตติคณ
ุ แห่งกรุงเทพฯ
วิทยากร โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ข ้าราชการ เพือ
่
การสือสารทีส
่ ร ้างสรรค์สง่ เสริม
คุณภาพชีวต
ิ สร ้างพลังความรัก
ความสามัคคี และความเป็ น
หนึง่ เดียวของสํานั กงาน ก.พ.
ประจําปี พ.ศ.2557
ผู ้อํานวยการฝึ กซ ้อมคณะนั กร ้อง
ประสานเสียงคริสตชน ในงาน
อธิษฐานภาวนาเพือ
่ เอกภาพคริ
สตชน

ลําดับ
320

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
19, 26 ก.ค.
และวันที่ 9,
16 ส.ค. 57
เวลา 9.0012.00 น.
ศ. 11 ต.ค. 56
เวลา 13-15น.

ม.รัตนบัณฑิต

ศ. 10 ม.ค. 57
เวลา 12-14น.

ม.รัตนบัณฑิต

อ. 11 มี.ค. 57
เวลา 12-14น.

ร.ร.ปั ญโญทัย กทม.

1 ก.ค. - 23
ธ.ค. 57 (ทุก
วันอังคาร)
ภาคต ้น ปี
การศึกษา 57
(ส.ค.-ธ.ค.
57)
14 ส.ค. 57
เวลา 12 น.

ม.หอการค ้า

รร.เตรียมอุดมศึกษา
สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ
แห่งประเทศไทย
สภาคริสตัจักรในประเทศไทย
ธนาคารออมสิน

1-18 ต.ค. 56
เวลา 14.3017.30น.
พฤ. 17 ต.ค.
56 เวลา 1821 น.
22-23 ต.ค.
56 เวลา
8.30-16 น.
พฤ. 24 ต.ค.
56

คณะนั กร ้องชายพระกิตติคณ
ุ
แห่งกรุงเทพฯ

1-3 พ.ย. 56

สํานั กงาน ก.พ.

พ.ย. 56- ก.ย.
57 (เฉพาะวัน
พฤหัส เวลา
16.30-18.30
น.)

คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์
และคริสตสัมพันธ์

18-19 และ 25
ม.ค. 57

60
ลําดับ
334

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ อาจารย์
ชือ
รศ.จารุณี
หงส์จารุ

335

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

336

ศิลปการละคร

337

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ
รศ.จารุณี
หงส์จารุ

338

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

339

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

340

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

341

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

342

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

วิทยากรการขับร ้องเพลง
ประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

343

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

สํานั กงาน ก.พ.

344

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี
หงส์จารุ

345

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

เป็ นวิทยากรการร ้องเพลง
ประสานเสียงชมรมOCSC
Chorus ของสํานักงาน ก.พ. ใน
งานวันมูลนิธพ
ิ ันเอก จินดา ณ
สงขลา และงานเกษี ยณอายุ
ราชการประจําปี 2557
ให ้สัมภาษณ์และเก็บภาพวีทอ
ี าร์
ิ วิชา Musical
การสอนนิสต
Theatre และวิชา Speech and
Voice ออกอากาศในรายการ
พราวไนท์ ทางสถานีโทรทัศน์
โมเดิรน
์ ไนท์
ประธานสอบวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง
ภาพสะท ้อนทางวัฒนธรรมที
ปรากฏในเพลงและดนตรี
ประกอบลิเกร่วมสมัยของกลุม
่
ละครมะขามป้ อมเรือ
่ ง "ยักษ์ ตวั
แดง" (Cultural Reflectivity in
Song and Music in
Makhampom Contempopary
Likay "RED DEMON")

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ประชุมการจัดการประกวดดนตรี
ธนาคารโรงเรียน ประจําปี
2556
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
เพลงไทยมนั สการ ครัง้ ที่
7/2014
วาทยากรและกํากับดนตรีคณะ
นั กร ้องกรุงเทพผสม
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ขับร ้องเพลงประสานเสียงภาษา
ฝรั่งเศส ปี การศึกษา 2557

วิทยากรให ้ความรู ้ด ้านการใช ้
เสียงสําหรับการเป็ นผู ้ดําเนิน
รายการ ในโครงการฝึ กอบรม
เชิงปฏฺบต
ั ก
ิ ารผู ้ดําเนินรายการ
่ สาธารณะ รุน
เครือข่ายสือ
่ ที่ 1
กรรมการตัดสินการประกวด
ดนตรีธนาคารโรงเรียน รอบ
คัดเลือก ประจําปี 2557
วิทยากรเพือ
่ ฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารให ้นั กเรียนโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ในงานมหกรรม
คอนเสิรต
์ ขับร ้องประสานเสียง
แห่งอาเซียน ASEAN Voice
Showcase at Watana,
ประพันธ์และเรียบเรียงเพลง
"140 ปี วัฒนา"
พิจารณาความสมบูรณ์ของ
ต ้นฉบับพจนานุกรมศัพท์ดนตรี
สากล

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ธนาคารออมสิน

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
อ. 25 ก.พ. 57

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

7-9 มี.ค. 57

คณะนั กร ้องกรุงเทพผสม

องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.)

มิ.ย. - ธ.ค.
57
19 มิ.ย. - 29
ส.ค. 57
(จันทร์ และ
พฤหัส) เวลา
16.30-18.30
น.
19 ก.ค. 57
เวลา 13.3016.30 น.

ธนาคารออมสิน

จ. 28 ก.ค. 57

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

29-30 ส.ค.
57

ราชบัณฑิตยสถาน

ทุกวันจันทร์
เวลา 1316.30 น.
ตัง้ แต่ เดือน
ก.ย. 56 เป็ น
ต ้นไปจนกว่า
จะแล ้วเสร็จ
22 ก.ย. - 10
ต.ค. และ 27
ต.ค. - 28
พ.ย. 57
24 ก.ย. 57
30 ก.ย. 57
เวลา 8.3015.00 น.

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

บ.เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย
จํากัด

29 ก.ย. 57
เวลา 9.30-12
น. และ 9 ต.ค.
57 เวลา
13.30-16 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม
และการพัฒนา ส.วิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล

3 ธ.ค. 56
เวลา 10.00
น.
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ลําดับ
346

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ อาจารย์
ชือ
รศ.พรรัตน์
ดํารุง

347

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

348

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

349

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

350

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

351

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

352

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

353

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

354

ศิลปการละคร

355

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง
รศ.พรรัตน์
ดํารุง

356

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์
ดํารุง

357

ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

358

ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

คณะกรรมการตรวจข ้อสอบ

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์ ม.
หอการค ้า

359

ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

อนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ ร.ร.
มาแตร์เดอีวท
ิ ยาลัย

ร.ร.มาแตร์เดอีวท
ิ ยาลัย

360

ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
ภาควิชาศิลปการละคร เพือ
่
พิจารณาข ้อสอบปลายภาค ภาค
ที่ 1 ปี การศึกษา 2557

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รัตน
บัณฑิต

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กลัน
่ กรองบทความวิชาการ เรือ
่ ง
"การจัดการเพือ
่ สงวนรักษา
ศิลปะการแสดงพืน
้ บ ้าน : ศึกษา
กรณีลเิ กป่ าคณะรวมมิตรบันเทิง
ศิลป์ จังหวัดกระบี"่ เพือ
่ ลง
วารสารวิชาการ "ศิลปกรรม
บูรพา" ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 17 (มิ.ย.พ.ย. 57)
ผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ รดกภูมป
ิ ั ญญา
ทางวัฒนธรรม สาขา
ศิลปะการแสดง
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ศูนย์เรียนรู ้สุขภาวะ ครัง้ ที่
1/2557
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ดนตรีและการแสดง ครัง้ ที่
1/2557
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการละคร พ.ศ.2554
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "ละคร
ประยุกต์" ในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเครือข่าย 4
ภูมภ
ิ าค ปี งบประมาณ 2557
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่า
ด ้วยมรดกวัฒนธรรมทีจ
่ ับต ้อง
ไม่ได ้ และเข ้าร่วมประชุม
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "ละคร
ประยุกต์" โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด ้านการ
บริหารจัดการห ้องสมุดมีชวี ต
ิ
เครือข่ายใต ้
ร่วมประชุมวิชาการ เรือ
่ ง "แนว
ทางการวิจัยนาฎกรรม"
อ.พิเศษสอนวิชา AR633
Performing Art Education
and Youth Potential 3(1-4)
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "ละคร
ประยุกต์" ในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด ้านการ
บริหารจัดการห ้องสมุดมีชวี ต
ิ
เครือข่ายภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี งบประมาณ 2557
วิทยากรการอบรมการเขียนบท
ให ้กับ บริษัท ดรีมบอกซ์ จํากัด

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ตัง้ แต่วันที่ 1
ม.ค. 57
จนกว่าจะเสร็จ
้
สิน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สาขาวิชาการละคร คณะอักษร
ศาสตร์ ม.ศิลปากร

ศ. 10 ม.ค.
57 เวลา
9.30-16.30
น.
ศ. 24 ม.ค. 57
เวลา 13.3016.00 น.
พฤ. 20 มี.ค.
57 เวลา
10.30 น.
อ. 1 เม.ย. 57
เวลา 13 น.

อุทยานการเรียนรู ้ สนง.บริหาร
และพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)

17 ก.ค. 57
เวลา 9-16.30
น.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

19-ก.ค.-57

อุทยานการเรียนรู ้ สนง.บริหาร
และพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)

4-5 ส.ค. 57

สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ศรี
นครินทรวิโรฒ กรงุเทพฯ

6-ก.ย.-57

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การสร ้างเสริมสุขภาพ (สสส)
คณะดนตรีและการแสดง ม.
บูรพา

อุทยานการเรียนรู ้ สนง.บริหาร
และพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)

บริษัท ดรีมบอกซ์ จํากัด

14-28 ก.ย.
57 ทุกวัน
อาทิตย์ เวลา
13-18 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 9-16 น.

24 เม.ย. และ
23 ก.ค. 57
เวลา 9-17 น.
4 ครัง้ : ภาค
การศึกษา
ตัง้ แต่ปี
การศึกษา 56
เป็ นต ้นไป
2 เดือน : 1
ครัง้ ตัง้ แต่ปี
การศึกษา 56
เป็ นต ้นไป
14 ส.ค. 57
เวลา 12 น.

62
ลําดับ
361

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

362

ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

363

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล
ณ ป้ อมเพชร

364

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล
ณ ป้ อมเพชร

365

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล
ณ ป้ อมเพชร

366

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล
ณ ป้ อมเพชร

367

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล
ณ ป้ อมเพชร

368

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล
ณ ป้ อมเพชร

369

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล
ณ ป้ อมเพชร

370

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล
ณ ป้ อมเพชร

371

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร
มหาสารินันทน์

372

ศิลปการละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
อ่านโครงร่างการวิจัยเรือ
่ ง "การ
สร ้างสรรค์บทละครโทรทัศน์
ไทย (Thai TV Drama Script
Creativity)"
คณะกรรมการตรวจข ้อสอบ
คณะกรรมการประกวดราคาจ ้าง
โดยวิธก
ี ารทางอีเล็กทรอนิกส์และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การ
จ ้างผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
สาระบันเทิง รายการ วรรคทอง
ในโครงการ รู ้ รัก ภาษาไทย ด ้วย
วิธก
ี ารอิเล็กทรอนิกส์)
คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขค
ของงาน (Terms of Reference :
TOR) และร่างเอกสารประกวด
ราคาจ ้างผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทสาระบันเทิง รายการ
"แมวเหมียวเล่าเรือ
่ งไทย"
คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขค
ของงาน (Terms of Reference :
TOR) และร่างเอกสารประกวด
ราคาจ ้างผลิตและออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ "สายตรวจ
ภาษา"
คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference :
TOR) และร่างเอกสารประกวด
ราคา การจ ้างผลิตรายการ
โทรทัศน์เผยแพร่ความรู ้เกีย
่ วกับ
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน ด ้วยวิธก
ี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการประกวดราคาจ ้าง
ผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภท
สาระบันเทิง รายการ "แมวเหมียว
เล่าเรือ
่ งไทย" โดยทาง
อิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการประกวดราคาจ ้าง
โดยวิธก
ี ารทางอีเล็กทรอนิกส์และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การ
จ ้างผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่
ความรู ้เกีย
่ วกับภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ใน
กลุม
่ อาเซียนด ้วยวิธก
ี าร
อิเล็กทรอนิกส์ (ชุดที่ 2)
เป็ นคณะกรรมการพิจารณาการ
เผยแพร่องค์ความรู ้ของ
ราชบัณฑิตยสถาน
คณะกรรมการพิจารณาการ
เผยแพร่องค์ความรู ้ของ
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "แนวคิด
ทฤษฎี เทคนิค การจัดการโรง
ละครและศิลปะการแสดง"
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ ายวิชาการ
สาขาศิลปการแสดง ร่วมเสวนา
ในรายการ คม-ชัด-ลึก ช่อง
่ ทีว ี ตอน: ฉากมายาเนชัน
ค่านิยม

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ ายวิจัย
ม.หอการค ้าไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
15-ส.ค.-57

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์ ม.
หอการค ้าไทย
ราชบัณฑิตยสถาน

11-12 ก.ย.
และ 30-31
ต.ค. 57
ตัง้ แต่ 11 ต.ค.
56 เป็ นต ้นไป

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่วันที่ 21
พ.ย. 56 เป็ น
ต ้นไป

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่วันที่ 21
พ.ย. 56 เป็ น
ต ้นไป

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่วันที่ 25
ธ.ค. 56 เป็ น
ต ้นไป

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่วันที่ 30
ม.ค. 57 เป็ น
ต ้นไป

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่วันที่ 9
มิ.ย. 57 เป็ น
ต ้นไป

ราชบัณฑิตยสถาน

ตัง้ แต่วันที่ 29
ก.ย. 57 เป็ น
ต ้นไป
ตัง้ แต่วันที่ 29
ก.ย. 57 เป็ น
ต ้นไป
อา. 2 ก.พ. 57
เวลา 9-16 น.

ราชบัณฑิตยสถาน
สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิจต
ิ รศิลป์ ม.
เชียงใหม่
่
รายการ คม-ชัด-ลึก ช่องเนชัน
ทีว ี

9 ก.ค. 57

63
ลําดับ
373

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ อาจารย์
ชือ
อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร

374

ศิลปการละคร

375

ศูนย์การแปลฯ

อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร
รศ.ปรีมา มัลลิ
กะมาส

376

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทอง
ทิพย์ พูลลาภ

377

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทอง
ทิพย์ พูลลาภ

378

ศูนย์คติชนวิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

379

ศูนย์คติชนวิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

380

ศูนย์คติชนวิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

381

ศูนย์คติชนวิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

382

ศูนย์คติชนวิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

383

ศูนย์คติชนวิทยา

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

384

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

อ.สถาพร
อรุณวิลาศ

385

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

รศ.ดร.สุภา
พรรณ ณ บาง
ช ้าง (อ.แม่ช ี
วิมต
ุ ติยา)

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
เป็ นคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ตัดสินการประกวดการแสดง
ละครภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท ้องถิน
่ ครัง้ ที่ 8 ประจําปี 2557
ร่วมประชุมวิชาการ เรือ
่ ง "แนว
ทางการวิจัยนาฎกรรม"
ประชุมเสวนา "อนาคตธุรกิจการ
แปลกับการเปลีย
่ นแปลงของ
AEC 2015"
วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ
ฝึ ก
ประสบการณ์การแปลแบบล่าม
กรรมการผู ้ออกและตรวจข ้อสอบ
วิชา 14318 หลักการแปล
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ น
ั้
โครงการประกวดภาพยนต์สน
เพือ
่ ส่งเสริมประเพณีไทยของ
คณะกรรมาธิการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒส
ิ ภา
ร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดทํา
้ างภูมศ
คําขอสิง่ บ่งชีท
ิ าสตร์
(GI) เรือ
่ ง “นํ้ าหมากเม่า
สกลนคร” และ “ผ ้าย ้อมคราม
สกลนคร”
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “ข ้าวคอย
ฝน : พิธก
ี รรมเพือ
่ การกินดีอยูด
่ ”ี
ในงานสัมมนาทางวิชาการ
ประวัตศ
ิ าสตร์และจารีตประเพณี
เรือ
่ ง “ข ้าววิถวี ัฒนธรรม
อาเซียน”
เข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
้ าง
จัดทําคําขอสิง่ บ่งชีท
ภูมศ
ิ าสตร์ (GI) เรือ
่ ง “ผ ้าย ้อม
ครามสกลนคร”
ผู ้เสวนา หัวข ้อ “เพลงพืน
้ บ ้าน
ภาคกลาง : มรดกภูมป
ิ ั ญญา
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
และของโลก”
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่า
ด ้วยมรดกวัฒนธรรมทีจ
่ ับต ้อง
ไม่ได ้ และเข ้าร่วมประชุม
วิทยากรบรรยายพิเศษ
(ภาคสนาม) วิชา PA 596
สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
บรรยายหัวข ้อ "การบริหาร
ภาครัฐและศิลปวัฒนธรรม "
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง ชาวพุทธ
ไทยกับพระไตรปิ ฏก ในรายการ
ี อ
่ ง3
ระเบียงบุญ ทางไทยทีวส
ี ช

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถิน
่ เทศบาลนครปากเกร็ด

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
1-3 ส.ค. 57

สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

6-ก.ย.-57

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
คณะอนุกรรมาธิ การศึกษา
ส่งเสริม และฟื้ นฟูประเพณี
ไทย

1 พ.ค. 57
เวลา 9.30 15.30 น.
7-ก.พ.-57
พ.ค.57 - ม.ค.
58
ภาคปลาย
2556

สํานั กงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ

27-28 มี.ค.
57

กรมศิลปากร

21 พ.ค. 57
เวลา 13.0014.00 น.

สํานั กงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

4-6 มิ.ย. 57

โครงการวิจัยเพลงพืน
้ บ ้านภาค
กลาง กองส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

16 ก.ค. 57
เวลา 08.0010.30 น.

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

30 พ.ย. 56
และ 1 ธ.ค.
56

ี อ
่ ง3
ไทยทีวส
ี ช

อา. 17 พ.ย.
56 เวลา
4.45-5.10 น.

19-ก.ค.-57
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อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 34 รายการ
ลําดับ
1

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

2

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

3

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

4

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

5

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

6

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

7

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

8

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

9

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

10

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

11

ปรัชญา

ศ.ดร.สมภาร พรม
ทา

12

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.พิเศษ ดร.อําภา
โอตระกูล

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ทีป
่ รึกษาโครงการประชุมสภา
บรรณารักษศาสตร์แห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ ครัง้ ที่ 16 ในปี
2558 (The 16th Congress of
Southeast Asian Librarians CONSAL XVI 2015) ระหว่างวันที่
10-13 มิ.ย. 58
ทีป
่ รึกษา คณะกรรมการฝ่ าย
วิชาการ ในคณะกรรมการจัดการ
ประชุมสภาบรรณารักษ์ แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ ครัง้ ที่ 16
Appointment of the committee
to the 16th Congress of
Southeast Asia Librarians
(CONSAL XVI)
ประธาน Asia Pacific Chapter
ของ Association of Information
Science and Technology
(ASIS&T)
ร่วมเสวนาเกีย
่ วกับภาพยนตร์เรือ
่ ง
The
Missing Picture (2013) by Rithy
Panh
บรรยายวิชาการหัวข ้อ "Politics of
Identity:Pan-Asianism and
Southeast
Asian during the Second World
War"
ประธานดําเนินการอภิปรายใน
หัวข ้อ Session II: Possibility for
Regional Cooperation ในการ
ประชุม The 1st FEALAC
Academic, Universities and
Science, Technology and
Innovation (STI) Roundtable
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "Southeast
Asian Heritage: Perspectives
from Religion, Art and History"
กรรมการใน Steering Committee
ของสมาพันธ์สมาคมปรัชญา
นานาชาติ (Council of
International Philosophical
Societies)

ปาฐกถา หัวข ้อ Asian
Bioethics,or Bioethics in Asia:
New Direction.New Direction
,New Challenges
respondent ใน Panel on
internet Research Ethics
บรรยายเรือ
่ ง "Enlightened Life:
lntegration of Buddha's
Teaching and Biology"
บรรยายทางวิชาการ บรรยายเรือ
่ ง
“ข ้าวในสุภาษิตและสํานวนไทย” ณ
ประเทศเยอรมัน ในงาน
ประชุมสัมมนาเกีย
่ วกับข ้าว

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กลุม
่ วิจัยและพัฒนา
ห ้องสมุด
สํานั กหอสมุดแห่งชาติ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
พ.ค.57-มิ.ย.58

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ

2014-2015

Association of
Information Science
and Technology
(ASIS&T)
Cornell University

ต.ค.56-ก.ย.57

Cornell University

24-มี.ค.-57

สํานั กงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

20 ส.ค. 57
เวลา 15.4517.00 น.

ASEAN University
Network

20 ส.ค. 57
เวลา 13.0016.00 น.
วาระ 5 ปี
(August 2013 August 2018

การประชุม 23 World
Congress of
Philosophy สมาพันธ์
สมาคมปรัชญา
นานาชาติ (Council of
International
Philosophical
Societies)
Japan Association
for Bioehics
The Association of
internet
Researchers
มหาวิทยาลัยเวียนนา
ประเทศออสเตรีย
สมาคมเยอรมัน-ไทย
ณ เมือง Stuttgart

20-มี.ค.-57

14-23 ต.ค. 56

24-27 ต.ค.56
29 พ.ค.57-2
มิ.ย.57
10-พ.ค.-57

65
ลําดับ
13

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

่ อ.
ชือ
ศ.พิเศษ ดร.อําภา
โอตระกูล

14

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

ศ.พิเศษ ดร.อําภา
โอตระกูล

15

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก ้ววิภาส

แสดงปาฐกถา เรือ
่ ง “การเรียนการ
สอนภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย"
ในการประชุมระดับนานาชาติเพือ
่
พบปะศิษย์เก่าด ้านภาษาเยอรมัน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ

16

ภาษาตะวันตก/
สเปน

คณาจารย์
สาขาวิชาภาษา
สเปน

17

ภาษาตะวันตก/
สเปน
ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.เพ็ญพิสาข์
ศรีวรนารถ
อ.ดร.เพ็ญพิสาข์
ศรีวรนารถ

บรรณธิการหนั งสือรวมบทความ
วิชาการ "Colombia and
Thailand: Geographical
Farness, Thematic Nearness
ล่ามคณะทํางานสถานทูต
โคลอมเบีย
ร่วมจัดงาน Forum for East AsiaLatin America Cooperation

ภาษาตะวันตก/
สเปน
ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.ภาสุร ี
ลือสกุล
อ.ดร.ภาสุร ี
ลือสกุล

ล่ามคณะทํางานสถานทูต
โคลอมเบีย
ร่วมจัดงาน Forum for East AsiaLatin America Cooperation

ภาษาตะวันตก/
สเปน
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.นรุตม์ เจ ้าสกุล

ล่ามคณะทํางานสถานทูต
โคลอมเบีย
Steeing Committee Member

18

19
20

21
22
23

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล
อ.ดร.อัษฎายุทธ
ชูศรี

24

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิง่ กาญจน์
เทพกาญจนา

25

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิง่ กาญจน์
เทพกาญจนา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
บรรยายทางวิชาการ บรรยายเรือ
่ ง
“Von Auto zu Auto –
Kommunikation und
Selbstdarstellung im
Strassenverkehr mit Aufklebern
an Taxis und Lastwagen.”
บรรยายทางวิชาการ บรรยายเรือ
่ ง
“Thai – Deutsche Begegnung in
Heidelberg”

แสดงปาฐกถาเรือ
่ ง "สภาพ
่ นและญี
ุ่
ป
่ นศึ
ุ่ กษา
การศึกษาภาษาญีป
ในประเทศไทยในปั จจุบน
ั " ในงาน
ประชุมวิชาการ Inaugural
Conference for Leaders of Japan
Studies in Asian Prestigious
Universities ครัง้ ที่ 1 ในหัวข ้อ
"Japan Studies in Asia : The
Past, Present and Future" และ
ปรึกษาความร่วมมือและสร ้าง
เครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษา
Invited speaker ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ The 27 th
pacific Asia Conference on
Language, Information, and
Computation (PACLIC27) เมือง
ไทเป ปท.ไต ้หวัน
กรรมการใน Program committee
ของการประชุม The 28 th Pacific
Asia Conference on Language,
Information and computation
(PACLIC28) ประเมินบทความทีจ
่ ะ
นํ าเสนอในการประชุมสุดยอด

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะวิชาอาเซียน
ศึกษา
มหาวิทยาลัยฮุมโบล์ท
กรุงเบอร์ลน
ิ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
16-พ.ค.-57

คณะประวัตศ
ิ าสตร์
เอเชีย
มหาวิทยาลัยไฮเดล
แบร์ก
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคนิค
แห่งเดรสเดิน ณ เมือง
เดรสเดิน ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
สถานเอกอัครราชทูต
โคลัมเบีย

20-พ.ค.-57

สถานทูตโคลอมเบีย

4-9 พ.ย. 56

ม.ค.-ส.ค. 57

26-29 พ.ย. 56

กระทรวงการ
19-22 ส.ค. 57
ต่างประเทศ/ สํานั กงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
สถานทูตโคลอมเบีย
26-29 พ.ย. 56
กระทรวงการ
19-22 ส.ค. 57
ต่างประเทศ/ สํานั กงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
สถานทูตโคลอมเบีย
26-29 พ.ย. 56
JSA.ASEAN

2550-ปั จจุบน
ั

มหาวิทยาลัยโกเบ

1-2 พ.ย. 56

Department of
English,NCCU
(National Chengchi
University) Taiwan

22-24 พ.ย.56

คณะกรรมการ
อํานวยการจัดกร
ประชุมระดับนานาชาติ
PACLIC28

30-มิ.ย.-57

66
ลําดับ
26

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

่ อ.
ชือ
รศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล

27

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล

28

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

29

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

ผู ้ดําเนินรายการอ่านบทกวีการอ่าน
บทกวีของนั กเขียนรางวัล SEA
WRITE ประจําปี 2556

30

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

บรรยายเรือ
่ ง ทฤษฎีวรรณคดี
เปรียบเทียบ และวรรณกรรมไทย

31

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

32

ศิลปการละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์ ธรรม
กุลางกูร

33

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

34

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

ผู ้ทรงคุณวุฒใิ น Artist’s Talk
Session และ Round-Table
Conference ในงาน Toki
International Arts Festival 2013
ณ Kun Opera Theatre เมือง
หนานจิง
ดูแลจัดการประชุมกลุม
่ ย่อย
(Group Meeting) จํานวน 2 ครัง้
การประชุมศิลปการแสดงนานาชาติ
ร่วมกับตัวแทนศิลปิ น, ผู ้อํานวยการ
แสดง, ผู ้จัดงานเทศกาล ฯลฯ จาก
ประเทศญีป
่ น
ุ่ และประเทศต่างๆ
ทั่วโลก (International
Performing Arts Meeting in
Yokohama: TPAM 2014)
กรรมการทีป
่ รึกษา (Advisory
Board) การจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ Language and the
Media ครัง้ ที่ 10
กรรมการทีป
่ รึกษา (International
Advisory Board) การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ InterMedia

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
review บทความการประชุม
นานาชาติ LG-LP 2014 3
บทความ
review บทความการประชุม
นานาชาติ O-Cocosda 2014 4
บทความ
ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ าย
ไทยการประชุมนานาชาติ
"Reaching the World 2013"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
SIGLEX

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
6-มี.ค.-57

NECTEC

19-ก.ค.-57

Asia Pacific Writers
and Translators
Association และ SEA
WRITE AWARD และ
กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการตัดสิน
รางวัล SEA WRITE
และสมาคมภาษาและ
หนั งสือแห่งประเทศ
ไทย
มหาวิทยาลัย
Guangxi University
for Nationalities
Toki International
Arts Festival
ประเทศจีน

3-6 ต.ค. 56

11-ต.ค.-56

11-31 พ.ย. 56
25-30 ธ.ค. 56

มูลนิธญ
ิ ป
ี่ น
ุ่ (Japan
Foundation)
สํานั กงานใหญ่ ณ
กรุงโตเกียว

10-16 ก.พ. 57

icwe

งานจะจัดที่
ประเทศเยอรมนี
วันที่ 5-7 พ.ย.
57
งานจะจัดทีเ่ มือง
พอซแนน
ประเทศ
โปแลนด์ พ.ศ.
2559

Institute of English
Studies
Department of
Translation Studies
University of Łódź
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 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 90 รายการ
ระดับชาติ
16 รายการ
ระดับนานาชาติ 74 รายการ
อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ 16 รายการ
่ อาจารย์
ลําดับ
ภาควิชา
ชือ
1
บรรณารักษศาสตร์ ผศ.จินดารัตน์ เบอร
พันธุ์
2

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

3

บรรณารักษศาสตร์ อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

4

บรรณารักษศาสตร์ อ.เนณุภา สุภเวชย์

5

ปรัชญา

6

9

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษาศาสตร์

10

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลือง
ทองคํา

11

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลือง
ทองคํา

12

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปทมา อัตนโถ

13

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

14

ภาษาอังกฤษ

อ.สมจิต จิระนั นทิพร

15

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

16

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

7
8

อ.ดร.ศริญญา อรุณ
ขจรศักดิ์
อ.ดร.นิธวิ ดี ศรีหงส์
อ.ดร.วรรณชัย คําภีระ
รศ.ดร.สิรม
ิ นพร สุรย
ิ ะ
วงศ์ไพศาล
ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลือง
ทองคํา

่ การประชุม
ชือ
การประชุมวิชาการสํานั กงานวิทย
ทรัพยากร ประจําปี 2557 หัวข ้อ การ
่ มโยงความรู ้: ห ้องสมุด สือ
่ ใหม่
เชือ
และเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการสํานั กงานวิทย
ทรัพยากร ประจําปี 2557 หัวข ้อ การ
่ มโยงความรู ้: ห ้องสมุด สือ
่ ใหม่
เชือ
และเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการสํานั กงานวิทย
ทรัพยากร ประจําปี 2557 หัวข ้อ การ
่ มโยงความรู ้: ห ้องสมุด สือ
่ ใหม่
เชือ
และเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการสํานั กงานวิทย
ทรัพยากร ประจําปี 2557 หัวข ้อ การ
่ มโยงความรู ้: ห ้องสมุด สือ
่ ใหม่
เชือ
และเทคโนโลยี
เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย ครัง้ ที่ 7

หน่วยงานทีจ
่ ัด
สํานั กงานวิทยทรัพยากร
จุฬาฯ

วันเวลาทีจ
่ ัด
29 - 30
พ.ค. 57

สํานั กงานวิทยทรัพยากร
จุฬาฯ

29 - 30
พ.ค. 57

สํานั กงานวิทยทรัพยากร
จุฬาฯ

29 - 30
พ.ค. 57

สํานั กงานวิทยทรัพยากร
จุฬาฯ

29 - 30
พ.ค. 57

ม.วลัยลักษณ์รว่ มกับ
24-ม.ค.-57
สกว.
ยุทธศาสตร์เพือ
่ สนั บสนุนการเรียนการ สถานทูตฝรั่งเศสฯ
17 มี.ค. 57
สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
9.00-14.00น.
Teacher training course
สถานทูตฝรั่งเศสและ
19-ก.พ.-57
"Appcoche Actionnelle"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย ครัง้ ที่ 7
ม.วลัยลักษณ์
22-23 ม.ค.
57
งานสัมมนาประจําปี 2556 เรือ
่ ง
ฝ่ ายนโยบายชาติและ
1-2 พ.ย.56
"ทิศทาง สกว.และทิศทางประเทศ
ความสัมพันธ์ข ้ามชาติ
ไทยจากผลงานวิจัย"
(ฝ่ าย1) สกว.
ร่วมประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย สภาอาจารย์
14-15 พ.ย.
แห่งประเทศไทย และรับโล่รางวัล
มหาวิทยาลัยแห่ง
56
เกียรติยศเชิดชูเกียรติอาจารย์ดเี ด่น
ประเทศไทย
แห่งชาติ กลุม
่ สาขามนุษยศาสตร์
เข ้าร่วม Public Forum เรือ
่ ง What The Asian Public
14-มี.ค.-57
is wrong with Democracy?
InterllectualsFellowships
Issues for the New Regional
Program(API) and Chula
Community-Making
Global and Regional
Studies Unit
การประชุมวิชาการ KU-TU-MU-CU
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
30-ก.ค.-57
2014
ตร์
ประชุมวิชาการโครงการสัมมนา
สกอ.
25-26 ก.ย.
มาตรฐานวารสารระดับอุดมศึกษา
57
ไทย ระดับชาติและนานาชาติ
การประชุมวิชาการ KU-TU-MU-CU
มหาวิทยาลัยเกษตร
30-ก.ค.-57
2014
ศาสตร์
คณะดนตรีและการ
พฤ. 20
Burapha's Music and Performing
แสดง ม.บูรพา
พ.ย. 56
Arts International Festival 2013
"Re-Engaging The Society Through
Traditional Arts and Culture"
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ
่ ง
โคงการเมธีวจิ ัยอาวุโส
25-26 ก.ย.
ปรากฏการณ์ "คติชนสร ้างสรรค์ใน
สกว. ร่วมกับภาควิชา
57
สังคมไทยปั จจุบัน : ข ้อค ้นพบจาก
ภาษาไทย และศูนย์คติชน
ชุดโคงการเมธีวจิ ัยอาวุโ สกว."
วิทยา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมระดับนานาชาติ 74 รายการ
่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

่ การประชุม
ชือ
The 6th International
Conference on Qualitative
Methods in Libraries
อ.ดร.อรนุช
The 8th International
เศวตรัตนเสถียร Conference on e-Learning
2014

ลําดับ
1

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

2

บรรณารักษศาสตร์

3

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

4

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

5

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

6

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

7

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

8

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

9

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

10

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

หัวข ้อ “Asian Bioethics, or
Bioethics in Asia: New
Directions, New Directions,
New Challenges”

11

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

12

ปรัชญา

ศ.ดร.สมภาร
พรมทา

13

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก ้ววิภาส

14

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

อ.ดร.รมย์ ภิร
มนตรี

การประชุมวิชาการ Computer
Ethics/Philosophy Enquiry
2014
Buddhism - Science and
Medicine
Interpretations,
Applications and Misuse
เรือ
่ ง “การเรียนการสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในประเทศ
ไทย”(Deutsch als
Fremdsprache in Thailand)
ประชุมสัมมนานานาชาติ
ประจําปี ครัง้ ที่ 7

การประชุม First
International Meeting
East-West Connection,
Exchanges
and Encounters, 16th-19th
Centuries
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
What can
the EU learn from Asian
Regionalism

การสัมมนาวิชาการประจําปี
ของ
Association for Asian
Studies
South-South Philosophical
Dialogue
Asian amd Vietnamese
Buddhism within the
proccess of promotion of
National Culture
Ewha Global
Empowerment
Program(EGEP)
Global Humanities

ประเทศ
ตุรกี

หน่วยงานทีจ
่ ัด
isast.org

โปรตุเกส

Multiconference on
Computer Science
and Informatioin
Systems
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
มหาวิทยาลัยมาเก๊า

มาเก๊า

นิวซีแลนด์ The European
Union Centres
Network (EUCN)
และ The National
Centre for Research
on Europe (NCRE)
แห่ง University of
Canterbury
สหรัฐ
Association for
อเมริกา Asian Studies
มอร็อคโค UNESCO's Social
and Human
Sciences Sector
เวียดนาม Institute of
Philosophi และ
Vietnam Buddhist
Academy in Hanoi
เกาหลีใต ้ Ewha Womans
University
สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี
ประเทศ
สหรัฐอเมริ
กา
ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
ฝรั่งเศส
ออสเตรีย

15-18 ก.ค.
57
11 พ.ย. 56

13-14 ก.พ.
57

27-30 มี.ค.
57
15-20 ก.ย.56
8-10 พ.ย.56

12-19 ม.ค.57

Volkswagen
Foundation

15-18 มิ.ย.57

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ม.ปารีส

วันที่ 14-23
ต.ค. 56
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
วันที่ 24-28
ต.ค. 56
ประเทศญีป
่ น
ุ่
22-28 มิ.ย.57

มหาวิทยาลัยเวียนนา
ประเทศออสเตรีย

29 พ.ค. 57 2 มิ.ย.57

ประเทศ ประเทศสหพันธรัฐ
สหพันธรัฐ สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐ
เยอรมนี
รัสเซีย

วันเวลาทีจ
่ ัด
27-31 พ.ค.57

มูลนิธ ิ "รุสกีมรี "์

4-8 พ.ย. 56

3-4 พ.ย. 56
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ลําดับ
15

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
สเปน

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.เพ็ญพิ
สาข์ ศรีวรนา
รถ

่ การประชุม
ชือ
XXV Congreso
Internacional ASELE

16

ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.ภาสุร ี ลือ
สกุล

17

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

18

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

19

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.สืบพงศ์
ช ้างบุญชู

การประชุมวิชาการนานาชาติ
The 55th Annual Midwest
Modern Language
Association Convention
Dall'Artista al territorio:
l'archivio come occasione
di valorizzazione
"Galileo Chini. Dal Palazzo
del Trono di Bangkok al
Tempio dell'Acqua di
Salsomaggiore"
สองพันล ้านพลังสร ้างสันติสข
ุ

20

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

Sydney International
Conference of Japanese
Language Education 2014

21

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.
กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ
รศ.ดร.
กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ

22

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศาล

23

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา
อ.Kiyomi
Iketani

25

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.Kiyomi
Iketani

International Conference
on Studies on Vietnamese
and Japanese Literature in
the Globalization Context
of the 21 st Century
เข ้าร่วมประชุมโดยมีผลงานไป
ญีป
่ น
ุ่
นํ าเสนอ เรือ
่ ง “คะเงะโรนิกกิ”
การประชุมวิชาการนานาชาติ
ฮ่องกง
The 9th International
Symposium on Oral
Proficiency Interview
การประชุม International
ออสเตรเลีย
Conference on Japanese
Language Education 2014

26

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

27

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

28

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

24

การประชุม Asia Future
Conference ครัง้ ที่ 2

ประเทศ
สเปน

หน่วยงานทีจ
่ ัด
สมาคมผู ้สอนภาษา
สเปนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
(ASELE)
สหรัฐอเมริ Midwest Modern
กา
Language
Association

วันเวลาทีจ
่ ัด
17-20 ก.ย.57

7-10 พ.ย. 56

อิตาลี

Promo
P.A.Fondazione

5-ธ.ค.-56

อิตาลี

City of
Salsomaggiore

12-ก.พ.-57

สาธารณรัฐ ณ ประเทศสาธารณรัฐ 16-22 ต.ค.
ประชาชน ประชาชนจีน
56
จีน
ออสเตรเลีย The Japan
10-12 ก.ค.57
Foundation, Sydney
and Monash
University
อินโดนีเซีย Atsumi
22-24 ส.ค.
International
57
Foundation
(Sekiguchi Global
Research
Association: SGRA)
เวียดนาม University of Social
22-23 ธ.ค.
Sciences and
56
Humanities of
HoChiMinh City
ณ ประเทศญีป
่ น
ุ่
The Chinese
University of Hong
Kong

15-20 ม.ค.
57
2-3 พ.ย. 56

University of
10-12 ก.ค.
Technology,
57
Sydney (UTS) เมือง
ซิดนีย ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
อ.Kiyomi
การประชุม Asia Future
อินโดนีเซีย Atsumi
22-24 ส.ค.
Iketani และ
Conference ครัง้ ที่ 2
International
57
คณะ
Foundation
(Sekiguchi Global
Research
Association: SGRA)
อ.Natsuki
Sydney International
ออสเตรเลีย The Japan
10-12 ก.ค.
Matsui
Conference of Japanese
Foundation, Sydney
57
Language Education 2014
and Monash
University
อ.ดร.
งานประชุมวิชาการ Inaugural
ญีป
่ น
ุ่
มหาวิทยาลัยโกเบ
1-2 พ.ย. 56
อัษฎายุทธ ชูศรี Conference for Leaders of
Japan Studies in Asian
Prestigious Universities ครัง้
ที่ 1 ในหัวข ้อ "Japan
Studies in Asia : The Past,
Present and Future"
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ลําดับ
29

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อาจารย์
่ การประชุม
ชือ
ชือ
อ.ดร.
การประชุม International
อัษฎายุทธ ชูศรี Conference on Japanese
Language Education 2014

30

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.
การประชุม Asia Future
อัษฎายุทธ ชูศรี Conference ครัง้ ที่ 2

31

ภาษาตะวันออก/
บาลี

32

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.ชานป์ วิชช์ การประชุมวิชาการระดับ
ทัดแก ้ว
นานาชาติ XVII Congress of
the International
Association of Buddhist
Studies (IABS)
อ.ดร.นูรด
ี า
งานประชุมวิชาการ An
หะยียะโกะ
International Conference,
The 2014 Chulalongkorn
Asian Heritage Forum:
Flower Culture in Asia

33

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

อ.ดร.นูรด
ี า
หะยียะโกะ

34

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

35

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

36

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

37

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

38

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

39

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

40

ภาษาไทย

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

41

ภาษาไทย

อ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

42

ภาษาไทย

อ.ดร.ธีรนุช
โชคสุวณิช

วิชาการกลุม
่ เป้ าหมายที่
กําหนด (Focus group) เรือ
่ ง
"การรับฟั งความคิดเห็นร่าง
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษา
มลายู
Le Vietnam contemporain :
littérature, cinéma,
linguistique (เวียดนามร่วม
สมัย: วรรณกรรม และ
ภาพยนตร์)
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 12th
International Conference
on Thai Studies
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Sociolinguistics
Symposium 20
การประชุมวิชาการนานาชาติ
12th International
Conference on Thai
Studies
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 12th
International Conference
on Thai Studies
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Sociolinguistics
Symposium 20
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 12th
International Conference
on Thai Studies
The 3rd Symposium of the
ICTM Study Group on
Performing Arts of
Southeast Asia
เข ้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ
เรือ
่ ง Text mining about the
East Japan Earthquake
Disaster

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด
ออสเตรเลีย University of
Technology,
Sydney (UTS) เมือง
ซิดนีย ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย Atsumi
International
Foundation
(Sekiguchi Global
Research
Association: SGRA)
ออสเตรีย International
Association of
Buddhist Studies
(IABS)
ไทย

ไทย

Institute of Thai
Studies, Institute of
Asian Studies and
Faculty of Arts
Chulalongkorn
University
ราชบัณฑิตยสถาน

ฝรั่งเศส

INALCO (Institut
National des
Langues et
Civilisations
Orientales)
ออสเตรเลีย The University of
Sydney
ฟิ นแลนด์ University of
Jyväsklyä

วันเวลาทีจ
่ ัด
10-12 ก.ค.
57

22-24 ส.ค.
57

18-23 ส.ค.
57

8-9 July
2014

18 ส.ค.57
9.30-16.30

17-19 มี.ค.
57

22 - 24 เม.ย.
57
15-18 มิ.ย.
57

ออสเตรเลีย The University of
Sydney

22-24 เม.ย.
57

ออสเตรเลีย The University of
Sydney

22 - 24 เม.ย.
57

ฟิ นแลนด์ University of
Jyväsklyä

15-18 มิ.ย.
57

ออสเตรเลีย The University of
Sydney

22 - 24 เม.ย.
57

อินโนนีเซีย International
Council for
Traditional Music

16-22 มิ.ย.57

ญีป
่ น
ุ่

Gakushuin
University

20 - 24 ก.พ.
57
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ภาควิชา
ภาษาไทย

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ธีรนุช
โชคสุวณิช

44

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

45

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

46

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

47

ภาษาศาสตร์

48

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

49

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

50

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

51

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

52

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.กิง่
กาญจน์ เทพ
กาญจนา

53

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล

54

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล

ลําดับ
43

่ การประชุม
ชือ
การประชุมวิชาการนานาชาติ
24th International
Conference on Information
Modelling and Knowledge
Bases EJC 2014
เข ้าร่วมการประชุมวิชาการและ
เป็ นประธานในการประชุมกลุม
่
ย่อยใน International
Seminar on Siu-Ka-Pha
and 13th Century Assam
The First International Pali
Studies Week

การประชุม The 17th
Congress of the
International Association of
Buddhist Studies
ผศ.ดร.ธีราภรณ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ
รติธรรมกุล
Acquisition of Referring
Expressions: Crossed
Perspectives

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด
เยอรมันนี Kiel University

อินเดีย

ฝรั่งเศส
Austria

ฝรั่งเศส

การประชุมThe 3 rd
ญีป
่ น
ุ่
International Conference
on Phonetics and
Phonology
การประชุมวิชาการ
ญีป
่ น
ุ่
โครงการวิจัย Typological
and Historical/Comparative
Research on the
Languages of the Japanese
Archipelago and their
Environs
การประชุมนานาชาติ The
สาธารณรัฐ
24th Meeting of the
แห่ง
Southeast Asian Linguistics
สหภาพ
Society (SEALS 24)
พม่า
The 14th Laboratory
ญีป
่ น
ุ่
Phonology Conference

การประชุมวิชาการนานาชาติ
The 27th pacific Asia
Conference on Language,
Information, and
Computation (PACLIC27)
การประชุมนานาชาติ the
16th Korea-japan
Workshop on Linguistics
and Language Processing
การประชุมวิชาการนานาชาติ
The 27th pacific Asia
Conference on Language,
Information, and
Computation (PACLIC27)

ไต ้หวัน

วันเวลาทีจ
่ ัด
3-6 มิ.ย. 57

ได ้รับเชิญจาก Siu - 2-3 พ.ค. 57
Ka - Pha Study
Centre, H.P.B. Girls'
College, Golahat
และ Tai Ahom
Development
Council, Assam
ได ้รับเชิญจาก Ecole
16-20 มิ.ย.
Pratique des
57
Hautes Etudes
International
18-23 ส.ค 57
Association of
Buddhist Studies
Université
Sorbonne Nouvelle
Paris 3
Université Charles
de Gaulle, Lille 3
Université de
Neuchâtel
CNRS
ANR
National Institute
for Japanese
Language and
Linguistics
National Institute
for Japanese
Language and
Linguistics ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

25-26 ต.ค.
56

20-22 ธ.ค.56

23 ธ.ค.56

the Southeast Asian 27-31 พ.ค.57
Linguistics Society
National Institute
23-29 ก.ค.57
for Japanese
Language and
Linguistics ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 22-24 พ.ย.56
เจิงจี้ (national
Chengchi U.)

เกาหลี

Kyung-Hee
University

9-10พ.ค.57

ไต ้หวัน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 22-24 พ.ย.56
เจิงจี้ (national
Chengchi U.)

72
่ อาจารย์
ชือ
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

่ การประชุม
ชือ
ประเทศ
การประชุมนานาชาติ The
สาธารณรัฐ
24th Meeting of the
แห่ง
Southeast Asian Linguistics
สหภาพ
Society (SEALS 24)
พม่า
รศ.ดร.ณั ฐมา
การประชุมวิชาการนานาชาติ
ญีป
่ น
ุ่
พงศ์ไพโรจน์
2014 International
Symposium on Language,
Linguistics, Literature and
Education
รศ.สุรภีพรรณ
ประชุม The 6th Reviewing
ไทย
ฉั ตราภรณ์
Meeting of the ASEAN
International Mobility for
Students (AIMS)
Programme
อ.นิภาพร ตัง้ ต่อ The 1st TRI-ELE
ไทย
ฤทธิ์
International Conference
on English Language
Education "Toward Global
English Horizons"
อ.สมจิต จิระ
2nd Thamasat University
ไทย
นั นทิพร
International ELT
Conference "Redesiging
the Ecology of Asian
Englishes: Where Theory
Meets Prestice
ผศ.ดร.พรรณี
Coastal Cities at Risk
Canada
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์
International Research
Teans Annual Conference
2014
อ.ดร.ฐิตริ ัตน์
APSCO fifth International
Turkey
ปั น
้ บํารุงกิจ
Sympsium on Sattlelite
Remote sesing (RS) and
Geographic Information
System (GIS) Development
in the Asia-Pacific Region
อ.พุทธพร อา
APSCO fifth International
Turkey
รียป
์ ระชากุล
Sympsium on Sattlelite
Remote sesing (RS) and
Geographic Information
System (GIS) Development
in the Asia-Pacific Region.
ผศ.ดร.สุรเดช
12th International
ออสเตรเลีย
โชติอด
ุ มพันธ์
Conference on Thai
Studies (ICTS12)
อ.ดร.แพร จิตติ Translation and
สหราช
พลังศรี
Comparative Studies: East
อาณาจักร
and West in Dialogue

ลําดับ
55

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

56

ภาษาอังกฤษ

57

ภาษาอังกฤษ

58

ภาษาอังกฤษ

59

ภาษาอังกฤษ

60

ภูมศ
ิ าสตร์

61

ภูมศ
ิ าสตร์

62

ภูมศ
ิ าสตร์

63

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

64

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

65

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

66

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุง

ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ประจําปี (The 2014
Association of Asian
Studies Annual Conference
: Philadelphia) เรือ
่ ง "The
Future of ASEAN and New
Members States with a
Special Focus on Thailand"
การประชุมวิชาการนานาชาติ
New Visions for Dance in
the Asia Pacific Region

หน่วยงานทีจ
่ ัด
วันเวลาทีจ
่ ัด
the Southeast Asian 27-31 พ.ค.57
Linguistics Society
ASIA-PACIFIC
EDUCATION &
RESEARCH
ASSOCIATION INC

22-24 ก.ค.
57

Seameo

22-23 พ.ย.
56

AU-TU-MU

20-21 มิ.ย.57

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์

6-7 มิ.ย.57

The Adaptation to
17-21 มี.ค.
Climate Change
57
Team (ACT), and
SFU.
APSCO องค์การความ 8-10 ต.ค. 56
ร่วมมือทางอวกาศ
แห่งเอเชียแปซิฟิก

APSCO องค์การความ
ร่วมมือทางอกาศแห่ง
เอเชียแปซิฟิก

8-10 ต.ค.56

University of
Sydney

22-24 เม.ย.
57

Centre for
Translation and
Comparative
Culture Studies,
University of
Nottingham
สหรัฐอเมริ The Association of
กา
Asian Studies

ไต ้หวัน

World Dance
Alliance - Asia
Pacific (WDA)

8-9 พ.ค. 57

27 มี.ค. - 1
เม.ย. 57

29 พ.ย. - 1
ธ.ค. 56

73
่ อาจารย์
่ การประชุม
ชือ
ชือ
ประเทศ
อ.ปวิตร มหาสา การประชุมนานาชาติ
ฝรั่งเศส
รินันทน์
“Shakespeare 450” (Panel
17: “Shakespeare and the
Popular Culture
Within/Beyond the Asian
Identities”)
อ.ปวิตร มหาสา ร่วมการประชุมนานาชาติ
ออสเตรเลีย
รินันทน์
IETM Asian Satellite
Meeting หัวข ้อ “Creating
Opportunities for Cultural
Exchange between Europe,
Asia and Australia”
อ.ปวิตร มหาสา เข ้าร่วมประชุมประจําปี ของ
จีน
รินันทน์
Performance Studies
International ครัง้ ที่ 20 ใน
หัวข ้อ “Avant-Garde,
Tradition, Community”
อ.ปวิตร มหาสา เข ้าร่วมประชุมนานาชาติ IFTR
สหราช
รินันทน์
World Congress 2014
อาณาจักร
หัวข ้อ “Theatre and
Stratification”

ลําดับ
67

ภาควิชา
ศิลปการละคร

68

ศิลปการละคร

69

ศิลปการละคร

70

ศิลปการละคร

71

ศิลปการละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร

72

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

73

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

74

ศูนย์ไทยศึกษา

ศ.ดร.ศิราพร ณ
ถลาง

การประชุมศิลปการแสดง
นานาชาติ ร่วมกับตัวแทน
ศิลปิ น, ผู ้อํานวยการแสดง, ผู ้
จัดงานเทศกาล ฯลฯ จาก
ประเทศญีป
่ น
ุ่ และประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก (International
Performing Arts Meeting in
Yokohama: TPAM 2014)
การประชุมวิชาการนานาชาติ
The 5th Asian Conference
on the Arts and Humanities
Translating Asia: Now and
Then

ร่วมงานประชุมวิชาการไทย
ศึกษานานาชาติ (The 12th
International Conference
on Thai Studies)

ญีป
่ น
ุ่

ญีป
่ น
ุ่
ไทย

หน่วยงานทีจ
่ ัด
Société française
Shakespeare

วันเวลาทีจ
่ ัด
21-27 เม.ย.
57

Australia Council for 8-15 พ.ค. 57
the Arts

Performance
Studies
International (PSi)
Shanghai Theatre
Academy
International
Federation for
Theatre Research
(IFTR/FIRT)
มหาวิทยาลัยวอร์รค
ิ
(University of
Warwick)
มูลนิธญ
ิ ป
ี่ น
ุ่ (Japan
Foundation)
สํานั กงานใหญ่ ณ
กรุงโตเกียว

The International
Academic Forum

4-9 ก.ค. 57

28 ก.ค. - 1
ส.ค. 57

10-16 ก.พ.
57

3-6 เม.ย. 57

คณะมนุษยศาสตร์
5 - 6 มิ.ย. 57
มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย และ
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ออสเตรเลีย University of
22-24 เม.ย.
Sydney
57
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ลําดับ ลําดับ ภาควิชา
1

่ อาจารย์
ชือ

1

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

2

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

3

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

2

4

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

3

5

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

4

6

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

5

7

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

6

8

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

7

9

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

8

10

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

11

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

9

12

วัตถุประสงค์การไปเยือน

ประเทศ

ร่วมเสวนาเกีย
่ วกับภาพยนตร์เรือ
่ ง
"The Missing Picture (2013)
by Rithy Panh
ได ้รับเชิญบรรยายวิชาการหัวข ้อ
"Politics of Identity: PanAsianism and Southeast Asian
during the Second World War"
ไปทําวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ
และนํ าเสนอผลงานวิชาการใน
ฐานะ Visiting Professor

เข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารของ
โครงการ Jean Monnet Centre
of Excellence ซึง่ เป็ นโครงการที่
หลักสูตรสหสาขาวิชายุโรปศึกษา
เป็ นสมาชิกในเครือข่าย ในหัวข ้อ
“Normative Power Europe in
Asia” ณ เมืองเคนท์
รศ.ชูศรี มีวงศ์ ไปเก็บข ้อมูลวิจัยสําหรับ
่ สมุนไพร
อุโฆษ
โครงการวิจัยเรือ
่ ง "ชือ
ไทย 4 ภาษา (ละติน-อังกฤษเยอรมัน-ไทย) "
รศ.ดร.วรรณา ไปเก็บข ้อมูลวิจัยสําหรับ
แสงอร่ามเรือง โครงการวิจัยเรือ
่ ง "False Friends
ภาษาเยอรมัน / อังกฤษ สําหรับ
นั กแปลไทย"
อ.ดร.ธนกร
ไปเก็บข ้อมูลวิจัยสําหรับ
แก ้ววิภาส
โครงการวิจัยเรือ
่ ง "วัฒนธรรม
ศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์:
ึ ษาการสอนด ้านวัฒนธรรม
กรณีศก
ของกลุม
่ ประเทศทีใ่ ช ้
ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาราชการใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย"
อ.ดร.อารตี
ไปเก็บข ้อมูลวิจัยโครงการวิจัยเรือ
่ ง
แก ้วสัมฤทธิ์
"สยามในบันทึกการเดินทาง
เยอรมัน สมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั "
อ.จันทรา
ไปเก็บข ้อมูลวิจัยโครงการวิจัยเรือ
่ ง
ประมูลทรัพย์
"สภาพสังคมวัฒนธรรมสเปนช่วง
รอยต่อระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 18
และ 19 ทีป
่ รากฎในภาพเขียน
ของฟรันซิสโก โคยา"
อ.ดร.เพ็ญพิ
ไปเก็บข ้อมูลวิจัยโครงการวิจัยเรือ
่ ง
สาข์ ศรีวรนารถ "การเสด็จพระราชดําเนิน
ราชอาณาจักรสเปนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั ภูม ิ
่ สเปน"
พลอดุลยเดชในสือ
อ.ดร.เพ็ญพิ
เจรจาการลงนามสัญญาความ
สาข์ ศรีวรนารถ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อ.ดร.หนึง่ หทัย ไปเก็บข ้อมูลวิจัยโครงการวิจัยเรือ
่ ง
แรงผลสัมฤทธิ์ "ภาพของประเทศไทยทีป
่ รากฏใน
หนั งสือพิมพ์ภาษาสเปนและการ
่ สารข ้ามวัฒนธรรมระหว่างสเปน
สือ
และไทย"

USA.

หน่วยงานทีจ
่ ัด/
เยือน
Cornell University

วันเวลาที่
จัด
20 มี.ค.
57

USA.

Cornell University

24 มี.ค.
57

สหรัฐอเมริ ตามคําเชิญของ
โครงการเอเขีย
กา
ตะวันออกเฉียงใต ้
ศึกษา (Southeast
Asia Program)
ของมหาวิทยาลัย
คอร์แนล
สหราช
บัณฑิตวิทยาลัย
อาณาจักร หลักสูตรสห
สาขาวิชายุโรป
ศึกษา

3 มิ.ย.17 ก.ค.
57

3-6 ก.ย.
57

เยอรมันนี

มหาวิทยาลัยมึน
สเตอร์

1 มิ.ย.31 ก.ค.
57

เยอรมันนี

มหาวิทยาลัยฮุม
โบลท์

2 พ.ค. 30 มิ.ย.
57

เยอรมันนี

มหาวิทยาลัยคัสเซิล
เมืองคัสเซิล

1-31
พ.ค. 57

เยอรมัน

มหาวิทยาลัยซีเก ้น
(Universität
Siegen) เมืองซีเก ้น

31 พ.ค.25 มิ.ย.
57

สเปน

กรุงมาดริด

15 พ.ค.16 มิ.ย.
57

สเปน

กรุงมาดริด

27 พ.ค.16 มิ.ย.
57

สเปน

La Universidad de
Nebrija

29-พ.ค.57

สเปน

กรุงมาดริด

20 พ.ค.11 มิ.ย.
57
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ลําดับ ลําดับ ภาควิชา
13
10

14
15

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษา
ตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อาจารย์
ชือ

วัตถุประสงค์การไปเยือน

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/
เยือน
La Universidad de
Nebrija

วันเวลาที่
จัด
29-พ.ค.57

Private Archive
Roberti di Castel
vero
Archivio di Galileo
Chini

25 พ.ย.3 ธ.ค.
56
13-14
ก.พ. 57

ญีป
่ น
ุ่

Tokyo HCMR
(Human-Chicken
MultiRelationships
Research Project)

17-19
ส.ค.57

ญีป
่ น
ุ่

Osaka University

28-มี.ค.57

ญีป
่ น
ุ่

กระทรวง
ต่างประเทศ/ไทย
สถาน
เอกอัครราชทูต
Internation
Research Center
for Japanese
Studies
Hosei University
Institute of
Nohgaku Studies
Osaka University

3-9 มิ.ย.
57

อ.ดร.หนึง่ หทัย เจรจาการลงนามสัญญาความ
แรงผลสัมฤทธิ์ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี เจรจาความร่วมมือในการอนุรักษ์
โลหผล
เอกสารทางประวัตศ
ิ าสตร์และเก็บ
ข ้อมูลวิจัย
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี เจรจาความร่วมมือในการพัฒนา
โลหผล
ของจดหมายเหตุกาลิเลโอ คีนิ

อิตาลี
อิตาลี

11

16

12

17

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

13

18

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

14

19

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร วิทยากรบรรยายพิเศษด ้านบท
สุรย
ิ ะวงศ์
ละครโน
ไพศาล

ญีป
่ น
ุ่

20

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

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศาล
รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศาล
รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์
ไพศาล
รศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

วิทยากรบรรยายพิเศษด ้านบท
ละครโน

ญีป
่ น
ุ่

วิทยากรบรรยายพิเศษด ้านบท
ละครโน

ญีป
่ น
ุ่

วิทยากรบรรยายพิเศษด ้านบท
ละครโน

ญีป
่ น
ุ่

Waseda
University

13-พ.ค.57

เก็บข ้อมูลวิจัย

ญีป
่ น
ุ่

มหาวิทยาลัยโอ
ซาก ้า

15-20
ม.ค. 57

อ.ดร.
อัษฎายุทธ
ชูศรี

ญีป
่ น
ุ่

มหาวิทยาลัย Kobe

1-2 พ.ย.
56

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.
อัษฎายุทธ
ชูศรี
อ.ดร.
อัษฎายุทธ
ชูศรี

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.
อัษฎายุทธ
ชูศรี

งานประชุมวิชาการ Inargural
Conference for Leaders of
Japan Studies in Asian
Prestigions Universities และ
ปรึกษาความร่วมมือและสร ้าง
เครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษา
จัดโครงการแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม
"ASEAN Meeting for Japanese
Speaker Community"
ประชุม AIMS-HU Kickoff
Meeting ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ั ญาจาก 3 ประเทศ เพือ
คูส
่ ญ
่
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร
แลกเปลีย
่ นนั กศึกษา
ิ โครงการ SEND และ
ดูแลนิสต
เจรจาการดําเนินงานโครงการ
แลกเปลีย
่ นใน ปี 2557

21
22
15

23

16

24

25
26

27

ผศ.ดร.ชมนาด เข ้าร่วมการประชุมสัมมนาใน
ศีตส
ิ าร
โครงการ Human - Chicken
Multi-Relationships Research
Project, H.I.H. Prince
Akishinomiya Fumihito's
Research under the Royal
Patronage of H.R.H.Princess
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR
Project) Phase II
ผศ.ดร.เดือน
ประชุมวิชาการระหว่างม.โอซาก ้า
เต็ม กฤษ
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ิ ป.โท สายวรรรณคดีไป
ดาธานนท์
นํ านิสต
เสนอผลงานวิชาการที่ ม.โอซาก ้า
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ
เก็บข ้อมูล
จิราสมบัต ิ

อินโดนีเซีย มหาวิทยาลัย UPI

7-พ.ค.57
8-พ.ค.57
10-พ.ค.57

17-22
ม.ค. 57

ญีป
่ น
ุ่

มหาวิทยาลัย
Hiroshima

4-8 มี.ค.
57

ญีป
่ น
ุ่

มหาวิทยาลัย
Waseda ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

16-20
มิ.ย. 57
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17

28

18

29

19

30

20

่ อาจารย์
ชือ

วัตถุประสงค์การไปเยือน

ประเทศ

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

อ.มัทนา จาตุ
รแสงไพโรจน์

ค ้นคว ้าวิจัย

ญีปน
ุ่

อ.ดร.ชานป์
วิชช์ ทัดแก ้ว

ร่วมอ่านคัมภีรต
์ ้นฉบับนิทานสัง
ยุกต์ ณ เมืองเกียวโต

ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

31

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

21

32

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

22

33

ภาษาไทย

อ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

วิทยากรในการเดินทางไป ศึกษา
ดูงาน ภายใต ้โครงการอบรมให ้
ความรู ้ บรรยายพิเศษและ
่ มวลชน
การศึกษาดูงานสําหรับสือ
สายเศรษฐกิจ เพือ
่ เตรียมความ
่ ระชาคมอาเซียน:
พร ้อมสูป
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
เข ้าร่วมการประชุมสัมมนาใน
โครงการ Human - Chicken
Multi-Relationships Research
Project, H.I.H. Prince
Akishinomiya Fumihito's
Research under the Royal
Patronage of H.R.H.Princess
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR
Project) Phase II
ศึกษาดูงานแหล่งศิลปวัฒนธรรม
่ ม
ในมณฑลยูนนานและเพือ
่ เชือ
สัมพันธไมตรีระหว่าง
ราชบัณฑิตยสถานกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ด ้านศิลปวัฒนธรรมแห่งมณฑลยูน
นาน
ได ้รับเชิญให ้เป็ นผู ้วิจัยร่วมใน
โครงการ Jakata Database
Online

23

34

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

เป็ นผู ้เจรจาตกลงในรายละเอียด
ความร่วมมือระหว่างทัง้ สองคณะ
เพือ
่ เจรจาความร่วมมือระหว่าง
คณะอักษรศาสตร์ และ Faculty of
Literature and Linguistics

35

ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

36

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

ประชุม AIMS-HU Kickoff
Meeting ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ั ญาจาก 3 ประเทศ เพือ
คูส
่ ญ
่
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร
แลกเปลีย
่ นนั กศึกษา
ได ้รับเชิญไปบรรยายในโครงการ
วรรณคดีโลกและวรรณคดี
เปรียบเทียบ

24

หน่วยงานทีจ
่ ัด/
เยือน
ณ มหาวิทยาลัยวา
เซดะ
เมืองเกียวโต
ประเทศญีป
่ น
ุ่

วันเวลาที่
จัด
10 มี.ค.
57-9ส.ค.
58
21 พ.ย.
56 -2
ธ.ค. 56
24-27
ต.ค.56

เวียดนาม

มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (มูลนิธ ิ
สวค)

ญีป
่ น
ุ่

Tokyo HCMR
(Human-Chicken
MultiRelationships
Research Project)

17-19
ส.ค.57

จีน

กองศิลปกรรม
ราชบัณฑิตยสถาน

30 ต.ค. 3 พ.ย.
56

สหราช
School of Divinity,
อาณาจักร University of
Edinburgh โดยทุน
สนั บสนุนจาก
British Council
เวียดนาม Faculty of
Literature and
Linguistics
มหาวิทยาลัย
University of
Social Sciences
and Humanities of
Ho Chi Minh City
ประเทศเวียดนาม
ญีป
่ น
ุ่
มหาวิทยาลัย
Hiroshima

จีน

Summer School
@ Tsinghua
University
ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย
Tsinghua ร่วมกับ
สถาบัน HarvardYenching ณ กรุง
ปั กกิง่ ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

1 มิ.ย.15 ส.ค.
57
19-24
ธ.ค. 56

4-8 มี.ค.
57

14 - 21
มิ.ย. 57
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่ อาจารย์
ชือ

วัตถุประสงค์การไปเยือน

ประเทศ

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอิตาลี
โครงการรางวัลศิลปะเพือ
่ เยาวชน
ไทย (Young Thai Artist Award)
ได ้รับเชิญไปบรรยายเรือ
่ ง "ทฤษฎี
วรรณคดีเปรียบเทียบและ
วรรณกรรมไทย"
ได ้รับเชิญไปสอนภาคฤดูร ้อน

อิตาลี

37

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

38

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

39

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ิ ป์
รศ.ดร.ตรีศล
บุญขจร

26

40

ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

27

41

ศิลปการละคร รศ.จารุณี
หงส์จารุ

42

ศิลปการละคร

28

43

ศิลปการละคร

29

44

ศิลปการละคร

30

45

ศิลปการละคร

46

ศิลปการละคร

47

ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ประชุมนานาชาติ “A Pacific-Rim
รินันทน์
Reception of Modern British
and American Drama in
alignment with modernization
process” ณ กรุงโซล
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปชมละครเวทีเรือ
่ ง "Musashi"
รินันทน์
โดย Yukio Ninagawa
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปชมละครเวทีเรือ
่ ง “The Suit”
รินันทน์
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒใิ น Artist’s Talk
รินันทน์
Session และ Round-Table
Conference ในงาน Toki
International Arts Festival
2013

25

48
49
50

ิ ไปทัศนศึกษาดูงาน
นํ านิสต
ประจําปี การศึกษา 2556

เป็ นวาทยกรให ้คณะนั กร ้อง
ประสานเสียง ของคณะนั กร ้องชาย
พระกิตติคณ
ุ แห่งกรุงเทพ ใน
โอกาสการฉลองการถวายอาคาร
พระวิหารหลังใหม่ของคริสตจักร
ตัว่ เตีย
้ ณ มณฑลแต ้จิว๋
รศ.จารุณี
ไปศึกษาดูงานด ้านวัฒนธรรมและ
หงส์จารุ
ปรึกษาหารือในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด ้านวัฒนธรรมระหว่างไทย
และอิสราเอล ณ กรุงเทลอาวีฟ
รศ.พรรัตน์
ร่วมประชุมเรือ
่ งละครชุมชน
ดํารุง
Conference on Community
Theatre เพือ
่ นํ าเสนอข ้อมูลและ
จัดทําเป็ นหนั งสือเกีย
่ วกับละคร
ชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
จากนั กวิชาการและนั กการละคร
ของอาเซียน
อ.ดร.ปริดา
นํ าละครเวที เรือ
่ ง Sh.I.T.
มโนมัยพิบล
ู ย์ (Shakespeare’s In Thailand)ไป
จัดแสดงในงาน ในงาน 7th Asia
Pacific Bureau Theatre School
่ งไฮ ้
Festival ณ นครเซีย
อ.ปวิตร มหาสา ไปดูงานด ้านศิลปะการละครใน
รินันทน์
“Georgian Showcase” ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของ Tbilisi
International Festival of
Theatre ณ กรุงทบิลซ
ิ (ี Tbilisi)
อ.ปวิตร มหาสา ไปดูงานด ้านศิลปะการละครใน
รินันทน์
เทศกาล “da:ns festival 2013”

จีน
เยอรมนี

เยอรมัน

จีน

หน่วยงานทีจ
่ ัด/
เยือน
มูลนิธเิ อสซีจ ี

วันเวลาที่
จัด
20-31
ต.ค.56

Guangxi
University for
Nationalities
สถาบันเอเชีย-อัฟ
ริกา แห่ง
มหาวิทยาลัย
Humburg
หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาฯ
คริสตจักรตัว่ เตีย
้ อ.
เหยีย
่ วเพ ้ง มณฑล
แต ้จิว๋ ประเทศจีน

11-31
พ.ย. 56
1 เม.ย. 31 ก.ค.
57
9-15
เม.ย. 57

21-29
มี.ค. 57

อิสราเอล

สถาน
เอกอัครราชทูต ณ
กรุงเทลอาวีฟ

11-18
มิ.ย. 57

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

Philippine
Educational
Theater
Association
(PETA)

18-22
ก.พ. 57

Shanghai Theatre
Academy

9-15
พ.ค. 57

จอร์เจีย

Tbilisi
International
Festival of
Theatre

3-10
ต.ค. 56

สิงคโปร์

EsplanadeTheatres on the
Bay
Modern British
and American
Drama Society of
Korea

16-20
ต.ค. 56

จีน

เกาหลี

สิงคโปร์ Esplanade-Theatres
on the Bay
สิงคโปร์ The Singapore
Repertory Theatre
จีน
Toki International
Arts Festival ณ
Kun Opera
Theatre เมือง
หนานจิง

24-27
ต.ค. 56

9-10
พ.ย. 56
25-26
พ.ย. 56
25-30
ธ.ค. 56
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51
52

53
54
55

31

32

่ อาจารย์
ชือ

วัตถุประสงค์การไปเยือน

ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปชมละครเวทีในเทศกาล
รินันทน์
Huayu: Chinese Festival of
Arts
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปดูงานด ้านศิลปะการละครในงาน
รินันทน์
"Kobe-Asia Contemporary
Dance Festival ครัง้ ที่ 3" เมือ
่ ง
โกเบ
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปดูงานด ้านศิลปะการละครในงาน
รินันทน์
"Hong Kong Arts Festival
2014"
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปชมละครเวทีเรือ
่ ง “Ten
รินันทน์
Thousand Tigers” ในเทศกาล
“The Studios 2014”
ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปดูงานศิลปะการละคร
รินันทน์

56

ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปดูงานศิลปะการละครในเทศกาล
รินันทน์
"Biennale de la dance a Lyon"
ณ เมืองลียง

57

ศิลปการละคร อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร

58

ศิลปการละคร อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร

59

ศิลปการละคร อ.พันพัสสา
ธูปเทียน

เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ ําหรับ Group
Conference ในงาน Performing
Arts Meeting in Yokohama
(TPAM in Yokohama 2014)
เมืองโยโกฮาม่า
นํ าละครเวที เรือ
่ ง Sh.I.T.
(Shakespeare’s In Thailand)ไป
จัดแสดงในงาน ในงาน 7th Asia
Pacific Bureau Theatre School
่ งไฮ ้
Festival ณ นครเซีย
นํ าละครเวที เรือ
่ ง Sh.I.T.
(Shakespeare’s In Thailand)ไป
จัดแสดงในงาน ในงาน 7th Asia
Pacific Bureau Theatre School
่ งไฮ ้
Festival ณ นครเซีย

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/
เยือน
Esplanade:
Theatres on the
Bay
NPO Dance Box

วันเวลาที่
จัด
8-10
ก.พ. 57

ฮ่องกง

Hong Kong Arts
Festival Society

22-25
ก.พ. 57

สิงคโปร์

Esplanade:
Theatres on the
Bay
Singapore
International
Festival of Arts
สถาน
เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส และ Office
National de
Diffusion
Artistique (ONDA)
Japan Foundation
กรุงโตเกียว
ประเทศญีป
่ น
ุ่

17-19
เม.ย. 57

สิงคโปร์
ญีป
่ น
ุ่

สิงคโปร์
ฝรั่งเศส

ญีป
่ น
ุ่

15-18
ก.พ. 57

29 ส.ค. 3 ก.ย.
57
17-25
ก.ย. 57

10-19
ก.พ. 57

จีน

Shanghai Theatre
Academy

9-15
พ.ค. 57

จีน

Shanghai Theatre
Academy

9-15
พ.ค. 57

วัตถุประสงค์การไปเยือน

ประเทศ

นํ าละครเวที เรือ
่ ง Sh.I.T.
(Shakespeare’s In Thailand)ไปจัด
แสดงในงาน ในงาน 7th Asia Pacific
Bureau Theatre School Festival ณ
่ งไฮ ้
นครเซีย
นํ าละครเวที เรือ
่ ง Sh.I.T.
(Shakespeare’s In Thailand)ไปจัด
แสดงในงาน ในงาน 7th Asia Pacific
Bureau Theatre School Festival ณ
่ งไฮ ้
นครเซีย
นํ าละครเวที เรือ
่ ง Sh.I.T.
(Shakespeare’s In Thailand)ไปจัด
แสดงในงาน ในงาน 7th Asia Pacific
Bureau Theatre School Festival ณ
่ งไฮ ้
นครเซีย

จีน

หน่วยงานทีจ
่ ัด/
เยือน
Shanghai Theatre
Academy

วันเวลาที่
จัด
9-15 พ.ค.
57

จีน

Shanghai Theatre
Academy

9-15 พ.ค.
57

จีน

Shanghai Theatre
Academy

9-15 พ.ค.
57

ทั้งนี้ ในจํานวนนี ้ เป็ นรายการที่ไปเยือนด้วยกัน 3 รายการ คือ
ลําดับ ภาควิชา
1

่ อาจารย์
ชือ

ศิลปการ
ละคร

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

ศิลปการ
ละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์ ธรรม
กุลางกูร

ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา
ธูปเทียน
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2

3

่ อาจารย์
ชือ

วัตถุประสงค์การไปเยือน

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/
เยือน
La Universidad de
Nebrija

วันเวลาที่
จัด
29-พ.ค.57

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.เพ็ญพิสาข์
ศรีวรนารถ

เจรจาการลงนามสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย

สเปน

อ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

เจรจาการลงนามสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย

สเปน

La Universidad de
Nebrija

29-พ.ค.57

ผศ.ดร.ชมนาด
ศีตส
ิ าร

ญีป
่ น
ุ่

Tokyo HCMR
(Human-Chicken
MultiRelationships
Research Project)

17-19
ส.ค.57

ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา
สุจฉายา

เข ้าร่วมการประชุมสัมมนาในโครงการ
Human - Chicken MultiRelationships Research Project,
H.I.H. Prince Akishinomiya
Fumihito's Research under the
Royal Patronage of H.R.H.Princess
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR
Project) Phase II
เข ้าร่วมการประชุมสัมมนาในโครงการ
Human - Chicken MultiRelationships Research Project,
H.I.H. Prince Akishinomiya
Fumihito's Research under the
Royal Patronage of H.R.H.Princess
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR
Project) Phase II

ญีป
่ น
ุ่

Tokyo HCMR
(Human-Chicken
MultiRelationships
Research Project)

17-19
ส.ค.57
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ดานนิสติ
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั
65 คน
นิสิตปัจจุบนั
44 คน
ศิษย์เก่า
28 คน
ศิษย์เก่า
2 คน
นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

นิสิต 65 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 69 รายการ

่ -นามสกุล
ชือ
นายวรกร ศิร ิ
สรณ์
น.ส.กุลยา
บูรณะนายก

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
27-เม.ย.-57

1

1

BALAC

2

2

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

3

3

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.ขจาริน
ยศคํา

8-ก.พ.-57

4

4

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.ณั ฐวรา
สนิทวงศ์

8-ก.พ.-57

5

5

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.นิตเิ พ็ญ
กรัยวิเชียร

1-ธ.ค.-56

6

6

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.ปาณั สม์
อินทุภต
ู ิ

8-ก.พ.-57

7

7

น.ส.พธูสริ ี
จรัญวัฒนากิจิ

1-ธ.ค.-56

8

8

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.ภชภร
ด่านวิรฬ
ุ
หวณิช

1-ธ.ค.-56

9

9

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.ภชภร
ด่านวิรฬ
ุ
หวณิช
น.ส.มนั ชนั นท์
ปั ญญาคําเลิศ

1-ธ.ค.-56

10 10

69 รายการ
45 รายการ
29 รายการ
2 รายการ

8-ก.พ.-57

1-ธ.ค.-56

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

The Star ค ้นฟ้ าคว ้าดาว

ชนะเลิศ

โมเดิรน
์ ไนน์ทวี ี

การแข่งขัน Scrabble
Senior ประเภททีม 4 คน
ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)
การแข่งขันตอบคําถาม
เกีย
่ วกับประเทศผู ้ใช ้ภาษา
ฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา
(Quiz Senior) หัวข ้อกีฬา
การแข่งขัน Scrabble
Senior ประเภททีม 4 คน
ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)
การแข่งขันการจัดบอร์ด
นิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
่ งาน
สอดคล ้องกับชือ
le français : un grand
défi
การแข่งขัน Scrabble
Senior ประเภททีม 4 คน
ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝรั่งเศส (Fête de la
Francophonie)
การแข่งขันท่องบทกวี
นิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส

รองชนะเลิศ

สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย

รองชนะเลิศ

สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย

การแข่งขันการจัดบอร์ด
นิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
่ งาน
สอดคล ้องกับชือ
le français : un grand
défi
การแข่งขันวาดภาพตาม
คําบอก
การแข่งขันการจัดบอร์ด
นิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
่ งาน
สอดคล ้องกับชือ
le français : un grand
défi

รองชนะเลิศ

ได ้รางวัลยอด
เยีย
่ ม

สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

รองชนะเลิศ

สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศ
ไทย

ได ้รางวัลอันดับ 3 สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได ้รางวัลยอด
สมาคมครูภาษา
เยีย
่ ม
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได ้รางวัลอันดับ 1 สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได ้รางวัลยอด
สมาคมครูภาษา
เยีย
่ ม
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
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11 11
12 12

13 13
14 14

15
15 16
16 17

18
17 19
18 20

19 21
20 22
21 23

22 24
23 25
24 26
25 27

่ -นามสกุล
ชือ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
1-ธ.ค.-56

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.วรดา
เอลสโตว์
น.ส.วัชรียา
ยอดประทุม

1-ธ.ค.-56

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.วิภา
วรรณ คูณทวี
ลาภผล
น.ส.วิมลณั ฐ
ทองสะอาด

1-ธ.ค.-56

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

น.ส.วิมลณั ฐ
ทองสะอาด

1-ธ.ค.-56

น.ส.สลิลธร
เตรียมศศิธร

1-ธ.ค.-56

น.ส.อธิชา
ปานเจริญ

1-ธ.ค.-56

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

น.ส.อธิชา
ปานเจริญ

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

นายเผ่า
กาญจน์ ธูป
ทอง
นายศิรวิ ัฒน์
จงจิตรตระกูล

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

น.ส.กรหิรัญ
นิกรแสน

นายคมสัน
สุวรรณ
ประดิษฐ์
นายธีรภัทร
ขอดเตชะ

นายศุภชัย
ทองหงษ์

น.ส.กุลวิกา
อ ้วนดวงดี
น.ส.ญาณิน
พรหมมลมาศ
น.ส.ฐิตริ ัตน์
อุไรสินธว์

ปี การศึกษา
56

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน

การแข่งขันพูดบทสนทนา
ภาษาฝรั่งเศสตามหัวข ้อที่
กําหนดให ้
การแข่งขันการจัดบอร์ด
นิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
่ งาน
สอดคล ้องกับชือ
le français : un grand
défi
การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาฝรั่งเศส

ได ้รางวัลอันดับ 2 สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได ้รางวัลยอด
สมาคมครูภาษา
เยีย
่ ม
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

ได ้รับทุนโครงการ
แลกเปลีย
่ นนั กศึกษาใน
ภูมภ
ิ าคเอเชียและแปซิฟิก
(University Mobility in
Asia and Pacific: UMAP)
การแข่งขันตอบคําถามจา
กวีดท
ิ ัศน์
การแข่งขันวาดภาพตาม
หัวข ้อทีก
่ ําหนดให ้

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

ได ้รางวัลอันดับ 1 สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ทุนโครงการ
สํานั กงาน
แลกเปลีย
่ น
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ได ้รางวัลอันดับ 2 สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได ้รางวัลอันดับ 3 สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได ้รางวัลยอด
สมาคมครูภาษา
เยีย
่ ม
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

การแข่งขันการจัดบอร์ด
นิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
่ งาน
สอดคล ้องกับชือ
le français : un grand défi
1-ธ.ค.-56
การแข่งขันพูดบทสนทนา
ได ้รางวัลอันดับ 2 สมาคมครูภาษา
ภาษาฝรั่งเศสตามหัวข ้อที่
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
กําหนดให ้
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
1-ธ.ค.-56
การแข่งขันบรรยายภาพ
ได ้รางวัลอันดับ 2 สมาคมครูภาษา
เป็ นภาษาฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
1-ธ.ค.-56
การแข่งขันการจัดบอร์ด
ได ้รางวัลยอด
สมาคมครูภาษา
นิทรรศการทีม
่ เี นือ
้ หา
เยีย
่ ม
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
่ งาน le
สอดคล ้องกับชือ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
français : un grand défi
1-ธ.ค.-56
การแข่งขันพูดบทสนทนา
ได ้รางวัลอันดับ 2 สมาคมครูภาษา
ภาษาฝรั่งเศสตามหัวข ้อที่
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
กําหนดให ้
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
1-ธ.ค.-56
การแข่งขันตอบคําถาม
ได ้รางวัลอันดับ 1 สมาคมครูภาษา
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ประเทศฝรั่งเศส-ไทย
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
8-ก.พ.-57
การแข่งขัน Scrabble
รองชนะเลิศ
สถานเอกอัครราชทูต
Senior ประเภททีม 4 คน
ของประเทศทีใ่ ช ้ภาษา
ใน งานวันประชาคมโลก
ฝรั่งเศสในประเทศ
ภาษาฝรั่งเศส (Fête de la
ไทย
Francophonie)
29-ส.ค.-57 การแข่งขันวาดภาพใน
รางวัลชนะเลิศ
สมาคมครู
หัวข ้อ "25 ปี หลังการ
อันดับหนึง่
ภาษาเยอรมันใน
ทลายกําแพงเบอร์ลน
ิ "
ประเทศไทย
29-ส.ค.-57 การแข่งขันพูดสรุปใจความ รองชนะเลิศ
สมาคมครู
จากคลิปสารคดีเยอรมัน
อันดับหนึง่
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
22 พ.ย.
การแข่งขันการอ่าน
ได ้รับรางวัล
สถาบันเกอเธ่ ประเทศ
2556
วรรณคดีเยอรมัน
ชนะเลิศอันดับที่ ไทย
(Lesewettbewerb)
1
29-ส.ค.-57 การแข่งขันวาดภาพใน
รางวัลชนะเลิศ
สมาคมครู
หัวข ้อ "25 ปี หลังการ
อันดับหนึง่
ภาษาเยอรมันใน
ทลายกําแพงเบอร์ลน
ิ "
ประเทศไทย
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ิ รางวัล ภาควิชา
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่ -นามสกุล
ชือ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
ธ.ค.-56

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

ประกวดการเขียน
เรียงความภาษาเยอรมัน

ได ้รับทุนเรียน
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศเยอรมนี 1
เดือน ธันวาคม
2556- มกราคม
2557
ได ้รับทุนเรียน
ภาษาเยอรมัน
้ ณ
ระยะสัน
ประเทศเยอรมนี
31 พฤษภาคม-11
กรกฎาคม 2557
ได ้รับทุนไป
ฝึ กงานทีส
่ ถาบัน
Goethe-Institut
เมือง Düsseldorf
ประเทศเยอรมนี 7
เมษายน-7
มิถน
ุ ายน 2557
รางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึง่

มูลนิธวิ ัฒนธรรมไทยเยอรมัน (TDKS)

26 28

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.ณั ฐชยา
เวชพนม

29

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.ณั ฐชยา
เวชพนม

พ.ค.-57

แข่งขันการเขียนเรียงความ
ภาษาเยอรมัน

27 30

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.พศิกา
จีบโจง

ธ.ค.-56

ประกวดการเขียน
เรียงความภาษาเยอรมัน

28 31

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.พิชญา
ั ดิ์
จรูญพงษ์ ศก

29-ส.ค.-57

29 32

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.วรวลัญช์
นิธโิ รจน์ธนั ท

29-ส.ค.-57

น.ส.สุพช
ิ ญา
เปล่งปลัง่

29-ส.ค.-57

30 33

การแข่งขันตอบปั ญหา
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ประเทศทีใ่ ช ้ภาษาเยอรมัน
เป็ นภาษาราชการ ในงาน
วันรวมใจเยอรมัน
(Deutscher Tag)
การแข่งขันวาดภาพใน
หัวข ้อ "25 ปี หลังการ
ทลายกําแพงเบอร์ลน
ิ "
การแข่งขันตอบปั ญหา
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ประเทศทีใ่ ช ้ภาษาเยอรมัน
เป็ นภาษาราชการ ในงานวัน
รวมใจเยอรมัน (Deutscher
Tag)
ได ้รับคัดเลือกเป็ นตัวแทน
นั กศึกษาไทยไปเข ้าร่วม
โครงการ FEALAC Cyber
Secretariat Youth Forum
2013 ทีก
่ รุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต ้
โครงการ ASEAN
International Mobility
for Students (AIMS)

รางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึง่
รางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึง่

31 34

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

น.ส.อนิมมาล
เล็กสวัสดิ์

4-6 ธ.ค.56

32 35

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

นายอรรถพล
กระจ่างจาย

ภาค
การศึกษาที่
2/2556

33 36

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.ชนิดา
สงสาร

23-พ.ย.-56

การแข่งขันแปล-ล่ามจีน
ไทย-ไทยจีนสองภาษา

34 37

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.ชลิตา
จินตสุเมธ

23-พ.ย.-56

การแข่งขันแปล-ล่ามจีน
ไทย-ไทยจีนสองภาษา

รางวัลที่ 3

35 38

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.ณั ฐชญา
กรรมารวนิช

วันที่ 24 ส.ค.
57

การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฏครัง้ ที่ 11
(นานาชาติ)

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกุฏ

Thai-Deutsche
Kulturstiftung

สมาคมเยอรมัน-ไทย
DeutschThailändische
Gesellschaft (DTG)

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

ชนะเลิศ

กองลาตินอเมริกา
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ได ้รับคัดเลือกให ้
ไปแลกเปลีย
่ นที่
มหาวิทยาลัยมล
ายา ประเทศ
มาเลเซีย
รางวัลชมเชย

สํานั กงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
ชมรมสร ้างสรรค์งาน
แปล สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศจีน และ
นิตยสารจีนไทย สอง
ภาษารายเดือน
ชมรมสร ้างสรรค์งาน
แปล สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศจีน และ
นิตยสารจีนไทย สอง
ภาษารายเดือน
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

83
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

36 39
37 40
38 41

39 42
40 43

41 44
42 45
43 46

่ -นามสกุล
ชือ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
วันที่ 24 ส.ค.
57

รายการประกวด/แข่งขัน

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

น.ส.บุษรินทร์
หวาง

ภาษา
ตะวันออก
/จีน
ภาษา
ตะวันออก
/จีน

น.ส.พีรดา
เชนวรรณกิจ
น.ส.ภรภัทร์
ทิสยากร

การแข่งขันภาษาจีนเพชร
รางวัลชมเชย
ยอดมงกุฏครัง้ ที่ 11
เพชรยอกมงกุฏ
(นานาชาติ)
วันที่ 24 ส.ค. การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ได ้รับรางวัล
57
ยอดมงกุฏครัง้ ที่ 11
เหรียญทองแดง
(นานาชาติ)
มี.ค.-57
ได ้รับทุนปริญญาเอก สกอ. ได ้รับทุน
สาขาวิชา Classical
Chinese Literature ณ
Beijing Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 24 ส.ค. การแข่งขันภาษาจีนเพชร
รางวัลชมเชย
57
ยอดมงกุฏครัง้ ที่ 11
เพชรยอกมงกุฏ
(นานาชาติ)
23-พ.ย.-56
การแข่งขันแปล-ล่ามจีน
รางวัลชมเชย
ไทย-ไทยจีนสองภาษา

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

น.ส.วนิดา
จางลิขต
ิ กุล

วันที่ 24 ส.ค.
57

น.ส.สุดาวดี
หนุนภักดี

วันที่ 24 ส.ค.
57

น.ส.อริสรา
ปิ่ นกระจาย

วันที่ 7 ก.ย.
57

น.ส.ประภัสส
รา บุญบาล
น.ส.พิชญา
วิภาวีนุกล
ู

การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฏครัง้ ที่ 11
(นานาชาติ)
การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฏครัง้ ที่ 11
(นานาชาติ)
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา ณ สมาคม
จงหัวแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ
การแข่งขันแปล-ล่ามจีน
ไทย-ไทยจีนสองภาษา

44 47

ภาษา
ตะวันออก
/จีน

นายรัชกฤช
วงษ์ วล
ิ าศ

23-พ.ย.-56

45 48

ภาษา
ตะวันออก
/จีน
ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

นายสหภูม ิ
ศรีธนาดล

วันที่ 24 ส.ค.
57

น.ส.กนกธร
กุลเพ็ชร์

16-พ.ย.-56

47 50

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.ชญา
มณฑ์ สง่า
เนตร

16-พ.ย.-56

การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา

48 51

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.ชนิกานต์
เลิศศักดิว์ ม
ิ าน

16-พ.ย.-56

การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา

49 52

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.นลิน
มนั สไพบูลย์

วันที่ 24 ส.ค.
57

50 53

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.ภริดา จิร
วุฒน
ิ ั นท์

วันที่ 24 ส.ค.
57

การแข่งขันตอบปั ญหา JKanji (ตอบปั ญหาเกีย
่ วกับ
อักษรจีนในภาษา ญีป
่ น)
ุ่
ในงานนิทรรศการศึกษาต่อ
ประเทศญีป
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 31
การแข่งขันตอบปั ญหา JKanji (ตอบปั ญหาเกีย
่ วกับ
อักษรจีนในภาษา ญีป
่ น)
ุ่
ในงานนิทรรศการศึกษาต่อ
ประเทศญีป
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 31

46 49

ผลการประกวด/
แข่งขัน

การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฏครัง้ ที่ 11
(นานาชาติ)
การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกุฏ
รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกุฏ
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชมเชย
เพชรยอกมงกุฏ
ได ้รับรางวัล
ชมเชย ได ้รับ
ทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
ได ้รับรางวัล
ชมเชย ได ้รับ
ทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
ได ้รับรางวัล
ชมเชย ได ้รับ
ทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
รับรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
สกอ.

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
ชมรมสร ้างสรรค์งานแปล
สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
จีนและนิตยสารจีนไทยสอง
ภาษารายเดือน

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
สมาคมจงหัวแห่ง
ประเทศไทย
ชมรมสร ้างสรรค์งาน
แปล สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศจีน และนิตยสาร
จีนไทย สองภาษาราย
เดือน
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

Mainichi Academic
Group

Mainichi Academic
Group

84
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
16-พ.ย.-56

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน

การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา

ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง ได ้รับโล่
ทุนการศึกษาพร ้อม
เกียรติบต
ั ร
ได ้รับรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ
ได ้รับทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
ได ้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญ
ทอง ได ้รับถ ้วย
รางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ
สยาม
มกุฎราชกุมาร
ทุนการศึกษาพร ้อม
ั ร
เกียรติบต
รับรางวัลที่ 1

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

ได ้รับรางวัล
ชมเชยเพชรยอด
มงกุฎ ได ้รับ
ทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
รับรางวัลที่ 1

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

ได ้รับรางวัล
ชมเชยเพชรยอด
มงกุฎ ได ้รับ
ทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
รางวัลที่ 2

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

ได ้รับรางวัล
ชมเชยเพชรยอด
มงกุฎ ได ้รับ
ทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันอ่าน
ฟั งเสียง

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

ได ้รับรางวัลนริศ
รานุวัดติวงศ์
ประจําปี 2557
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

มูลนิธน
ิ ริศรานุวัดติวงศ์

51 54

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.ภัทรสร
คูรพ
์ พ
ิ ัฒน์

52 55

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.สาวิณี
โอฬารศิรศ
ิ ักดิ์

16-พ.ย.-56

การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา

53 56

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.สิตรา ยี่
กะแพทย์

16-พ.ย.-56

การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา

54 57

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.สุธรี า ศรี
ตระกูล

วันที่ 24 ส.ค.
57

55 58

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.อรชมัย
ธีรลักษณ์

16-พ.ย.-56

การแข่งขันตอบปั ญหา JKanji (ตอบปั ญหาเกีย
่ วกับ
อักษรจีนในภาษา ญีป
่ น)
ุ่
ในงานนิทรรศการศึกษาต่อ
ประเทศญีป
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 31
การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา

56 59

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

น.ส.อรพิม
ทรงพงษ์

วันที่ 24 ส.ค.
57

57 60

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

นายชนินทร์
สุขสวิง

16-พ.ย.-56

61

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

นายชนินทร์
สุขสวิง

วันที่ 24 ส.ค.
57

58 62

ภาษา
ตะวันออก
/ญีป
่ น
ุ่

นายศตนนท์
วัฒนชัย

16-พ.ย.-56

59 63

ภาษาไทย

น.ส.วรัชยา
เลีย
่ วเทียน
ไชย

ประจําปี
2557

60 64

ภาษาไทย

น.ส.วิชญา
มณีศรี

ประจําปี
2557

61 65 ภาษาอังกฤษ น.ส.บุรัสกร กิ
ติพจน์นพรัตน์

21 ธ.ค.5615 ก.พ.57

การแข่งขันตอบปั ญหา JKanji (ตอบปั ญหาเกีย
่ วกับ
อักษรจีนในภาษา ญีป
่ น)
ุ่
ในงานนิทรรศการศึกษาต่อ
ประเทศญีป
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 31
การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันตอบปั ญหา JKanji (ตอบปั ญหาเกีย
่ วกับ
อักษรจีนในภาษา ญีป
่ น)
ุ่
ในงานนิทรรศการศึกษาต่อ
ประเทศญีป
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 31
การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันอ่านฟั งเสียง
ในโครงการ "ธนชาต ริเ่ ริม
่
...เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย" ครัง้ ที่ 43 ประจําปี
2557
ได ้รับรางวัลนริศรานุวัดติ
วงศ์ ประจําปี 2557
Singha English
Challenge

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

Mainichi Academic
Group

Mainichi Academic
Group

Mainichi Academic
Group

ธนาคารธนชาต

บริษัทสิงห์ คอเปอร์เร
ชัน และบริตช
ิ เคาน์
ซิล
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วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
21 ธ.ค.5615 ก.พ.57

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

Singha English
Challenge

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

21 ธ.ค.5615 ก.พ.57

Singha English
Challenge

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

64 68 ภาษาอังกฤษ น.ส.ศิรธี ร

อรุณรักถาวร

21 ธ.ค.5615 ก.พ.57

Singha English
Challenge

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

65 69 ภาษาอังกฤษ น.ส.อรณิยา

1-พ.ย.-56

โครงการสรรหากุลสตรี
ไทย 2556 ภายใต ้แนวคิด
ั ดิศ
รู ้รักษ์ ศก
์ รี กุลสตรีไทย

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

บริษัทสิงห์ คอเปอร์เร
ชัน และบริตช
ิ เคาน์
ซิล
บริษัทสิงห์ คอเปอร์เร
ชัน และบริตช
ิ เคาน์
ซิล
บริษัทสิงห์ คอเปอร์เร
ชัน และบริตช
ิ เคาน์
ซิล
กระทรวงวัฒนธรรม
และ 16
สถาบันการศึกษา

62 66 ภาษาอังกฤษ น.ส.พัชร์พชิ า
63 67

ธนาเกษม
พิพัฒน์
ภาษาอังกฤษ น.ส.พัทธมน
พูนศิร ิ

วิภาตวิทย์

นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล นิสิต 44 คน ได้ รางวัลระดับนานาชาติ 45 รายการ
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต
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ชือ

1

1

ประวัตศ
ิ าสตร์ น.ส.ชนิดาภา
แย ้มยิม
้

2

2

ประวัตศ
ิ าสตร์ นายธนั ท
ปรียานนท์

3

3

ภาษา
ตะวันตก

น.ส.ลัลน์ลลิต
สมานุหต
ั ถ์

4

4

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

น.ส.นิชานั นท์
ตัณฑพงศ์

5

5

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

นายอรรถพล
เตชะพันธุ์

วันที่
รายการประกวด/แข่งขัน
ประกวด/
แข่งขัน
24 ต.ค. 56 โครงการแลกเปลีย
่ น
นั กศึกษา "ASEAN
YOUTH
EXPLORATION: The
Journey to Southeast
Asia"
24 ต.ค. 56 โครงการแลกเปลีย
่ น
นั กศึกษา "ASEAN
YOUTH
EXPLORATION: The
Journey to Southeast
Asia"
2557 ทุน Programa de
Curos Anuais de
Língua e Culture
Portuguesas
ธ.ค.-56

28 ก.ค.-1
ส.ค. 57

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

ได ้รับคัดเลือกให ้ร่วมโครงการ
แลกเปลีย
่ นนั กศึกษา ณ
University of Social
Sciences
and Himanities. VNU-Hanoi
(27 ก.ค. - 4 ส.ค. 56)
ได ้รับคัดเลือกให ้ร่วมโครงการ
แลกเปลีย
่ นนั กศึกษา ณ
University of Social
Sciences
and Himanities. VNU-Hanoi
(27 ก.ค. - 4 ส.ค. 56)
ได ้รับทุนไปศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรม ณ ประเทศ
โปรตุเกส 1 ปี

ศูนย์อาเซียน
ศึกษา
แห่งจุฬาฯ

ศูนย์อาเซียน
ศึกษา
แห่งจุฬาฯ

สถาบัน
Camões,
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
โปรตุเกส
ประกวดการเขียน
ได ้รับทุนเรียนภาษาเยอรมันใน องค์การ
เรียงความภาษาเยอรมัน ประเทศเยอรมนี 1 เดือน
แลกเปลีย
่ นทาง
วิชาการแห่ง
เยอรมนี
(DAAD)
ทุนเข ้าร่วมสัมมนาทาง
ทุนเข ้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ Das
วิชาการในหัวข ้อ
Europäische
„Historische
Zentrum Für
Unsicherheit im
Sprachwissens
Spiegel sprachlicher
chaften (EZS),
Konstruktionen.
ความร่วมมือ
Sprach-und
ระหว่าง Institut
literaturwissenschaftli
für Deutsche
che Zugänge zu
Sprache in
berichteter und
Mannheim และ
erzählter
RuprechtVergangenheit” ณ
Karlsเมืองไฮเดลแบร์ก
Universität
ประเทศเยอรมนี
Heidelberg

86
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน

น.ส.คัทลียา
ลิม
้ ทอง

ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

น.ส.นชล
บุนนาค

วันที่
รายการประกวด/แข่งขัน ผลการประกวด/แข่งขัน
ประกวด/
แข่งขัน
้ ด ้าน
ยืน
่ เอกสาร ทุนเรียนระยะสัน
ได ้รับทุน
11 พ.ค. 57 ภาษาและวัฒนธรรม 131 ก.ค. 57
้ ด ้าน
ยืน
่ เอกสาร ทุนเรียนระยะสัน
ได ้รับทุน
ภาษาและวัฒนธรรม 7ขอทุน 25
26 ก.ค. 57 เรียนที่
มี.ค 57
corsi internazionali di
Lingua e Cultura
italiana ที่ Gargnano
Università degli Studi
di Milano (อิตาลี)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13 ภาษา

นายวรเดช
เดชกุศล
พิทักษ์

14

14 ภาษา

น.ส.กัลยา
ทรรศน์ วงษ์
จันทร์

15

15 ภาษา

น.ส.เกศญาพร
รัตนพิภพ

16

16 ภาษา

น.ส.จุฑารัตน์
ฐานพงศ์พันธุ์

17

17 ภาษา

น.ส.แจน นิมต
ิ
โสภณ

ประจําปี
2557

18

18 ภาษา

น.ส.ชุตน
ิ ั นท์ ธี
มะสมบัต ิ

ประจําปี
2557

ตะวันออก/
จีน

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

ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

น.ส.ฐาปณี
ทับหนองฮี

น.ส.พนิดา
เปรมาสิร ิ
น.ส.เพ็ญศิณี
อุดมลักษณา
นนท์
น.ส.ศศิพม
ิ พ์
คูดษ
ิ ฐาเลิศ
นายปั ณณ์
พัฒน์ จันทร์
สว่าง

้ ด ้าน
ทุนเรียนระยะสัน
ภาษาและวัฒนธรรม 726 ก.ค. 57
้ ด ้าน
ทุนเรียนระยะสัน
ภาษาและวัฒนธรรม 1927 ส.ค. 57
้ ด ้าน
ทุนเรียนระยะสัน
ภาษาและวัฒนธรรม 1927 ส.ค. 57
้ ด ้าน
ทุนเรียนระยะสัน
ภาษาและวัฒนธรรม 28
ก.ค.-16 ส.ค. 57
ส.ค.-57
ทุนเรียนภาษาเกาหลี 1
ปี โดย Seoul National
University
(Scholanship for
AUNS)
13-มิ.ย.-57 การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย
Chinese Bridge ครัง้ ที่
13
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี

ยืน
่ เอกสาร
ขอทุน 20
มี.ค 57
ยืน
่ เอกสาร
ขอทุน 12
พ.ค. 57
ยืน
่ เอกสาร
ขอทุน 12
พ.ค. 57
ยืน
่ เอกสาร
17 มี.ค. 57

โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี

ได ้รับทุน
ได ้รับทุน
ได ้รับทุน
ได ้รับทุน
ได ้รับทุน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด
Università
degli Studi di
Milano (อิตาลี)
ได ้ทุนของ
สถาบัน Calcif
(Il Centro
d'Ateneo per la
promozione
della lingua e
della cultura
italiana “Chiara
e Giuseppe
Feltrinelli”)
มหาวิทยาลัย
แห่งมิลาน
Università
degli Studi di
Milano (อิตาลี)
มหาวิทยาลัย
Gakushuin
ประเทศญีป
่ น
ุ่
มหาวิทยาลัย
Gakushuin
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Università
degli Studi di
Milano (อิตาลี)
Seoul National
University

ชนะเลิศ

สถานทูต
สาธารณรัฐจีน
ประจําประเทศ
ไทย

ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Toyo Eiwa
Jogakuin
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Fukuoka
Women's University
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Tokyo
University of Foreign
Studies
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Nanzan
University
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Kumamoto
Gakuen University

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
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19

19 ภาษา

น.ส.ญาดา โค
สุย ี

20

20 ภาษา

น.ส.ฐิตพ
ิ ร
ทองทิพย์
เจริญ

21

21 ภาษา

น.ส.ณิชาภัทร
ทองวนิชนพ
คุณ

22

22 ภาษา

น.ส.ทักษพร
รัตน์นราทร

23

23 ภาษา

น.ส.ธัญชนก
นววงศ์

24

24 ภาษา

น.ส.บุญญาพร
วรรณศิร ิ

25

25 ภาษา

น.ส.เบญจา
ดาวมาศรัศมี

26

26 ภาษา

น.ส.ปฐมพร
แย ้มสุขเสรี

27

27 ภาษา

น.ส.ปุณยนุช
ขุนเหล็ง

28

28 ภาษา

น.ส.พรพิศท
ุ ธ์
คุณเพชรนาค

29

29 ภาษา

น.ส.พัชรดา
เนตรประไพ

30

30

ิ ี
น.ส.พิชญ์สน
เผือ
่ นงูเหลือม

31

31 ภาษา

น.ส.พิชญา
จารุเกียรติกล
ุ

32

32 ภาษา

น.ส.พิมพ์ชนก
สุวช
ิ าเชิดชู

33

33 ภาษา

น.ส.พิรญาณ์
มากพูน

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

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

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
ประจําปี
2557

รายการประกวด/แข่งขัน ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Gakushuin
University
่ น
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
ประจําปี ทุนโครงการแลกเปลีย
ของสํานักวิรัชกิจศึกษาใน มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
2557
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ประจําปี 2557 Hokkaido
ประเทศญีป
่ น
ุ่ เป็ นเวลา 1 ปี University
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Doshisha
เป็ นเวลา 1 ปี
University
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Kyoto
เป็ นเวลา 1 ปี
University
ประจําปี
ทุนรัฐบาลญีป
่ นประจํ
ุ่
าปี ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
พ.ศ.2557 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ประจําปี 2557 Osaka
ญีป
่ นเป็
ุ่
นเวลา 1 ปี
University
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Okayama
เป็ นเวลา 1 ปี
University
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Okayama
เป็ นเวลา 1 ปี
University
ประจําปี
ทุนโครงการแลกเปลีย
่ น ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
ของสํานั กวิรัชกิจศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ ประจําปี 2557 Osaka
ประเทศญีป
่ น
ุ่ เป็ นเวลา University
1 ปี
ประจําปี
ทุนรัฐบาลญีป
่ นประจํ
ุ่
าปี ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
พ.ศ.2557 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ประจําปี 2557Tohoku
ญีป
่ นเป็
ุ่
นเวลา 1 ปี
University
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Nagoya
เป็ นเวลา 1 ปี
University
9-ก.พ.-57 ประลองคําศัพท์
ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย
ภาษาญีป
่ น
ุ่ Mainichi JVocab Battle
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Okayama
เป็ นเวลา 1 ปี
University
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Fukuoka
เป็ นเวลา 1 ปี
Women's University
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Kansai
เป็ นเวลา 1 ปี
University
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Toyo Eiwa
เป็ นเวลา 1 ปี
Jogakuin

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

Mainichi
Academic
Group
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
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วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
ประจําปี
2557

34

34 ภาษา

น.ส.เพ็ญ
พิสท
ุ ธิ์ เขตต์
กัน

35

35 ภาษา

น.ส.มนั สวี
อิสรธํารง

ประจําปี
2557

36

36 ภาษา

น.ส.รัตนพร
เฮียวโดะ

ประจําปี
2557

37

37 ภาษา

ิ ี
น.ส.สัณห์สน
ประคัลภ์กล
ุ

ประจําปี
2557

38

38 ภาษา

น.ส.สาวิณี
โอฬารศิรศ
ิ ักดิ์

ประจําปี
2557

39

39 ภาษา

น.ส.สุธรี า ศรี
ตระกูล

ประจําปี
2557

40

40 ภาษา

น.ส.อัญชิสา
อุจจาภิมข
ุ

ประจําปี
2557

41

41 ภาษา

นาย ธนบัตร
ประเทืองชัย
ศรี
นาย ธนบัตร
ประเทืองชัย
ศรี

9-ก.พ.-57

ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

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

42

ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

42

43 ภาษา

นาย ปิ ยวัฒน์
ชาติพท
ิ ักษ์

43

44 ภาษา

นาย สายัณห์
ทิพรส

44

45 ศูนย์วรรณคดี น.ส.นารีมา

ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ศึกษา

แสงวิมาน

รายการประกวด/แข่งขัน ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

ทุนโครงการแลกเปลีย
่ น
ของสํานั กวิรัชกิจศึกษา
ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่
ประเทศญีป
่ น
ุ่ เป็ นเวลา
1 ปี
ทุนรัฐบาลญีป
่ นประจํ
ุ่
าปี
พ.ศ.2557 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ญีป
่ นเป็
ุ่
นเวลา 1 ปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี
ทุนรัฐบาลญีป
่ นประจํ
ุ่
าปี
พ.ศ.2557 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ญีป
่ นเป็
ุ่
นเวลา 1 ปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี
ทุนรัฐบาลญีป
่ นประจํ
ุ่
าปี
พ.ศ.2557 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ญีป
่ นเป็
ุ่
นเวลา 1 ปี
ทุนรัฐบาลญีป
่ นประจํ
ุ่
าปี
พ.ศ.2557 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ญีป
่ นเป็
ุ่
นเวลา 1 ปี

ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Kyoto
University

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557Osaka
University
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 University of
the Ryukyus
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557Tohoku
University
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Kyoto Notre
Dame University
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Doshisha
University
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Tokyo
University of Foreign
Studies
ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

ประลองคําศัพท์
ภาษาญีป
่ น
ุ่ Mainichi JVocab Battle
ประจําปี
ทุนรัฐบาลญีป
่ นประจํ
ุ่
าปี
2557
พ.ศ.2557 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ญีป
่ นเป็
ุ่
นเวลา 1 ปี
ประจําปี
ทุนรัฐบาลญีป
่ นประจํ
ุ่
าปี
2557
พ.ศ.2557 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างๆที่
ญีป
่ นเป็
ุ่
นเวลา 1 ปี
ประจําปี
โครงการแลกเปลีย
่ นกับ
2557
มหาวิทยาลัยญีป
่ นอื
ุ่ น
่ ๆ
ศึกษาทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
เป็ นเวลา 1 ปี
ปี การศึกษา ได ้รับทุนจาก SEASREP
56
Foundation ไปศึกษา
ภาษา Bahasa Malaysia
(เมษายน – ตุลาคม
2556) ที่ University of
Malaya ประเทศ
มาเลเซีย

ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557Tohoku
University
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557Osaka
University
ได ้รับทุนไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศญีป
่ น
ุ่
ประจําปี 2557 Doshisha
University
ได ้รับทุน

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

Mainichi
Academic
Group
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

SEASREP
Foundation
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วันที่
รายการประกวด/แข่งขัน
ประกวด/
แข่งขัน
พ.ค.-57 การสอบชิงทุนการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสระยะเวลา 1
เดือน

1

1

ภาษาตะวันตก/ น.ส.ณั ฏฐยา
ฝรั่งเศส
ภรณ์ ขาว
ผ่อง

2

2

น.ส.มินตรา
จันทรารัตน์

3

3

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี
ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

น.ส.ศิรส
มหาวัฒน
อังกูร

วันที่ 11
ม.ค. 2557

4

4

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.กันต์
กนิษฐ์ โพธิ
กิจ

8-พ.ย.-56

5

5

ภาษา
ตะวันออก/จีน

8-พ.ย.-56

6

6

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.จุฑามาศ
ลิมป์ ปิ ยา
ภิรมย์
น.ส.จูยน
ิ แซ่
จาง

7

7

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ณั ฐมน
สนธยานาวิน

8-พ.ย.-56

8

8

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.นั นตพร
พงษ์ อนั นท์

8-พ.ย.-56

9

9

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.นั นธิดา
มูลกองชุน

8-พ.ย.-56

10 10

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ภัททิรา
ไทยทอแสง

8-พ.ย.-56

11 11

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.วรรณวิ
กา ศรียา

8-พ.ย.-56

12 12

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ศศินภ
ิ า
ิ านนท์
ดุสต

8-พ.ย.-56

13 13

ภาษา
ตะวันออก/จีน

8-พ.ย.-56

14 14

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.อนั ญญา
ประดิษฐ์
ทัศนีย ์
น.ส.อัจจิมา
เสริมชีพ

ส.ค.-57

8-พ.ย.-56

8-พ.ย.-56

ทุนการศึกษา POSCO
Asia Fellowshipระดับ
ปริญญาโทโดย
งานประกวดสุนทรพจน์
ภาษาเกาหลี ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่
ได ้รับทุนปริญญาโท-เอก
สกอ. สาขาวิชา
Contemporary Chinese
Studies ณ University
of Oxford สหราช
อาณาจักร
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Fudan University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
University of
Edinburgh สหราช
อาณาจักร
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Nanjing University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Beijing Normal
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Peking University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได ้รับทุนปริญญาโท-เอก
สกอ. สาขาวิชา East
Asian Languages and
Civilizations ณ
University of
Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Fudan University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Nanjing University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Peking University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Xiamen University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

ทุนการศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส
ระยะเวลา 1 เดือน ณ
ประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
5 ก.ค.-15ส.ค. 57

สํานั กงานความ
ร่วมมือด ้านภาษา
ฝรั่งเศสสถาน
เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย
บริษัท POSCO

ได ้รับทุน
รางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่

ทุนปริญญาโท-เอก สกอ. ทุนปริญญาโท-เอก
สกอ.

(ทุนสถาบันขงจือ
่ )
สถาบันขงจือ
่
ปริญญาโท 2 ปี สาขาการ
สอนภาษาจีน
ทุนปริญญาโท-เอก สกอ. ทุนปริญญาโท-เอก
สกอ.
ทุนเรียนภาษา 1ปี (ทุน
สถาบันขงจือ
่ )

สถาบันขงจือ
่

ทุนเรียนภาษา 1ปี (ทุน
สถาบันขงจือ
่ )

สถาบันขงจือ
่

ทุนเรียนภาษา 1ปี (ทุน
สถาบันขงจือ
่ )

สถาบันขงจือ
่

ทุนปริญญาโท-เอก สกอ. ทุนปริญญาโท-เอก
สกอ.

(ทุนสถาบันขงจือ
่ )
สถาบันขงจือ
่
ปริญญาโท 2 ปี สาขาการ
สอนภาษาจีน
ทุนเรียนภาษา 1ปี (ทุน
สถาบันขงจือ
่
สถาบันขงจือ
่ )
(ทุนสถาบันขงจือ
่ )
สถาบันขงจือ
่
ปริญญาโท 2 ปี สาขาการ
สอนภาษาจีน
(ทุนสถาบันขงจือ
่ )
สถาบันขงจือ
่
ปริญญาโท 2 ปี
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ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

15 15

ภาษา
ตะวันออก/จีน

นายวิรัช
เวโรจน์ฤดี

16 16

ภาษา
นายณั ชพล ศิ
ตะวันออก/บาลี ริสวัสดิ์

17 17

ภาษาไทย

นายอัสนี พูล
รักษ์

18 18

ศิษย์เก่า

ชมัยภร แสง
กระจ่าง

19

ศิษย์เก่า

ชมัยภร แสง
กระจ่าง

19 20

ศิษย์เก่า

น.ส.สมบัต ิ ภู
อภิรมย์

20 21

ศิษย์เก่า

21 22

ศิษย์เก่า

นายเฉลิม
ม่วงแพรศรี
นายสุรพล
โทณะวณิก

22 23

ศิษย์เก่า

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

23 24

ศิษย์เก่า

ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์
ร ้อยเอก
เสนีย ์ วิลาวร
รณ

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
8-พ.ย.-56

10-ต.ค.56

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
Minzu University of
China สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

(ทุน CSC: China
Scholarship Council)
ปริญญาโท 2 ปี สาขาคติ
ชนวิทยา

(ทุน CSC: China
Scholarship
Council) ปริญญา
โท 2 ปี สาขาคติชน
วิทยา
Khyentse
Foundation

Khyentse Foundation
Award for Excellence
in Buddhist Studies
25-มี.ค.- ผลงานวิจัย กองทุน
57
รัชดาภิเษกสมโภช
ประจําปี 2556 จาก
ผลงานวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง
“นั นโทปนั นทสูตรคํา
หลวง: การวิเคราะห์
ศิลปะการแปลและกลวิธ ี
ทางวรรณศิลป์ ” (อาจารย์
ทีป
่ รึกษา: อาจารย์ ดร.
ใกล ้รุง่ อามระดิษ)
28-มี.ค.- รางวัลหนั งสือดีเด่น
57
สัปดาห์หนั งสือแห่งชาติ
ประจําปี 2557
วรรณกรรมเยาวชน
ประเภทบันเทิงคดี จาก
เรือ
่ ง "อาม่าบนคอนโด"
28-มี.ค.- รางวัลหนั งสือดีเด่น
57
สัปดาห์หนั งสือแห่งชาติ
ประจําปี 2557 ประเภท
นวนิยาย จากเรือ
่ ง "จับ
ต ้นมาชนปลาย"
(สํานั กพิมพ์คมบาง)
2-ม.ค.-57 รางวัลนราธิป ซึง่ มอบให ้
นั กเขียน นั กหนั งสือพิมพ์
กวี นั กแปล และ
บรรณาธิการอาวุโส ที่
สร ้างสรรค์ผลงานมา
ต่อเนือ
่ งและยาวนาน
15-ม.ค.- ศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
57
ดนตรีไทย ประจําปี 2556
2-ม.ค.-57 รางวัลนราธิป ซึง่ มอบให ้
นั กเขียน นั กหนั งสือพิมพ์
กวี นั กแปล และ
บรรณาธิการอาวุโส ที่
สร ้างสรรค์ผลงานมา
ต่อเนือ
่ งและยาวนาน
13-ม.ค.- วิทยานิพนธ์เรือ
่ ง "ระบบ
57
เสียงภาษาไทดัง้ เดิม"
(The Phonology of
Proto - Tai)
มหาวิทยาลัย Cornell
สหรัฐอเมริกา
2-ม.ค.-57 รางวัลนราธิป ซึง่ มอบให ้
นั กเขียน นั กหนั งสือพิมพ์
กวี นั กแปล และ
บรรณาธิการอาวุโส ที่
สร ้างสรรค์ผลงานมา
ต่อเนือ
่ งและยาวนาน

ชนะเลิศ

กองทุนรัชดาภิเษก
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ิ ขัน
้
สมโภช
สําหรับนิสต
มหาบัณฑิต ผลงานวิจัย
เรือ
่ ง "นั นโทปนั นทสูตรคํา
ิ ปะ
หลวง: การวิเคราะห์ศล
การแปลและกลวิธท
ี าง
วรรณศิลป์ "

รางวัลดีเด่น

สัปดาห์หนั งสือ
แห่งชาติ ประจําปี
2557

รางวัลดีเด่น

สัปดาห์หนั งสือ
แห่งชาติ ประจําปี
2557

ได ้รับรางวัลนราธิป
ประจําปี 2556

สมาคมนั กเขียนแห่ง
ประเทศไทย

สาขาดนตรีไทย

กระทรวงวัฒนธรรม

ได ้รับรางวัลนราธิป
ประจําปี 2556

สมาคมนั กเขียนแห่ง
ประเทศไทย

ได ้รับรางวัลวิทยานิพนธ์
ดีเด่นจากสภาวิจัย
แห่งชาติ ประจําปี 2556

สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ได ้รับรางวัลนราธิป
ประจําปี 2556

สมาคมนั กเขียนแห่ง
ประเทศไทย
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ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

24 25

ศิษย์เก่า

ศ.ดร.ธีระ
พันธ์ เหลือง
ทองคํา

25 26

ศิษย์เก่า

ศาสตราจารย์
ดร.เอกวิทย์
ณ ถลาง

2-ม.ค.-57

26 27

ศิษย์เก่า

ศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ สุมน
อมรวิวัฒน์

2-ม.ค.-57

27 28

ศิษย์เก่า

อ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

อ. 25 มี.ค.
57

28 29

ศิษย์เก่า

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

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
7 ต.ค. 56

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

อาจารย์ดเี ด่น

อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอ
มท. กลุม
่ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ประจําปี
2556
รางวัลนราธิป ซึง่ มอบให ้ ได ้รับรางวัลนราธิป
นั กเขียน นั กหนั งสือพิมพ์ ประจําปี 2556
กวี นั กแปล และ
บรรณาธิการอาวุโส ที่
สร ้างสรรค์ผลงานมา
ต่อเนือ
่ งและยาวนาน
รางวัลนราธิป ซึง่ มอบให ้ ได ้รับรางวัลนราธิป
นั กเขียน นั กหนั งสือพิมพ์ ประจําปี 2556
กวี นั กแปล และ
บรรณาธิการอาวุโส ที่
สร ้างสรรค์ผลงานมา
ต่อเนือ
่ งและยาวนาน
บทละครเรือ
่ ง "ฉุยฉาย
รางวัล IATC Thailand
เสน่หา"
Dance and Theatre
Review 2013 ประเภท
บทละครดัง้ เดิมยอดเยีย
่ ม
(Best Original Script for
a Play/Performance)

31-ต.ค.- ต ้นแบบการใช ้ชีวต
ิ ทีด
่ ี
56 งามและทํางานเกือ
้ กูล
เสียสละเพือ
่ สังคม
ประเทศชาติ มีผลงาน
ั เจน
เป็ นทีป
่ ระจักษ์ ชด

ตาราอวอร์ด (Tara
Award)

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
สภาอาจารย์แห่ง
ประเทศไทย

สมาคมนั กเขียนแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมนั กเขียนแห่ง
ประเทศไทย

ชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง
(International
Association of
Theatre CriticsThailand Centre)
ร่วมกับ สํานั กงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม
เสถียรธรรมสถาน

ศิษย์ เก่าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่า 2 คน ได้ รับรางวัลระดับนานาชาติ 2 รายการ
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

1

1

ภาษา
ตะวันออก/จีน

นายนวพล
ธํารงรัตนฤทธิ์

2

2

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

น.ส.ศิรส
มหาวัฒนอังกูร

วันที่
ประกวด/
แข่งขัน
25
SEPTEMB
ER - 04
OCTOBE
R
มิ.ย.-57

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด

เทศกาลภาพยนตร์
FILMFEST HAMBURG
เมืองฮัมบูรก
์ ประเทศ
เยอรมนี จากผลงาน เรือ
่ ง
Mary is Happy, Mary is
Happy
ทุนการศึกษาภาษาเกาหลี
และศึกษาระดับปริญญาโท
ณ ประเทศเกาหลีใต ้ โดย
รัฐบาลเกาหลี

รางวัล NDR NEW
TALENT AWARD

Filmfest
Hamburg

ได ้รับทุน

รัฐบาลเกาหลี
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 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 86 คน
นิสิตได้ รับทุนไปต่ างประเทศ
ิ
่ นิสต
ลําดับ ชือ
1
น.ส.รพีพร นั น
ทาภิรมย์

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

2

น.ส.ภาพพิมพ์
เจียรพิพัฒนกุ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

3

น.ส.อรุณรัตน์
รุง่ เรือง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

4

น.ส.นํ้ าทิพย์
พันธ์ลําเจียก

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

5

น.ส.ศิระรัชต์
วรกิจวิบล
ู ย์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

6

น.ส.เจิดบุญญา
ใจบุญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kyoto University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

7

น.ส.ลักษณ์นรี
บุญสิรโิ รจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

8

น.ส.อาภาพร
วิมลสาระวงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

JASSO (Japan
Student
Services
Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุน Asian Universities
Seoul National
Network Scholarship
University
Program ไปศึกษา ณ Seoul ประเทศเกาหลีใต ้
National University ประเทศ
เกาหลีใต ้
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Gakushuin
Gakushuin University
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ประเทศญีป
่ น
ุ่

9

น.ส.อัจฉริยา
ดาวเรือง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kokushikan
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

10

นายคุณานนต์
ตัญญะเสถียร
วงศ์
น.ส.ณั ฐชา ยุก
ตะทัต

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ป.ตรี
ปี 4

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

12

น.ส.รติยา คํา
ศรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

น.ส.มธุรน
ิ ลิม
้
หัสนั ยกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Soka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Soka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

13

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

14

น.ส.อรจิรา สิน
ไชย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

น.ส.พิชญา
พิชญาวรกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

15

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

11

Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Toyoeiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyoeiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kokushikan
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
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16
น.ส.พรทิพย์ อิ
ป.ตรี
มาอิการิ
ปี 3

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2556)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Soka University
Soka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุน คปก.(RGJ)ไปศึกษาวิจัย ณ University of
University of Zurich
Zurich
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
Switzerland

17

น.ส.พัชราพรรณ
ศิลปิ กล
ุ

ป.โท
ปี 3

การแปลและ
การล่าม

18

น.ส.กานต์ธด
ิ า
เกิดผล

ป.เอก
ปี 5

ภาษาศาสตร์

19

น.ส.ธันย์ชนก
กุศลวิทด
ิ กุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาเยอรมัน

20

น.ส.ภาวินี เจน
นพกาญจน์

ป.ตรี
ปี 4

21

น.ส.สายทิพย์
วีรวิบล
ู นั นท์

ป.ตรี
ปี 4

22

นายวัชรชัย รัตน
เดชากร

ป.ตรี
ปี 3

23

น.ส.สุธม
ี า
เทียนเจริญ

24

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

1 ภาคการศึกษา ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556) Kyushu University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาษาอังกฤษ 1 ภาคการศึกษา ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556) Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาษาอังกฤษ 1 ภาคการศึกษา ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556) Nagasaki University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
่ น ไปศึกษา ณ
ภาษาอังกฤษ 1 ภาคการศึกษา ทุนแลกเปลีย
( ภาคปลาย 2556) Nanyang Technological
University ประเทศสิงคโปร์

Kyushu University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาอังกฤษ

Temasak
Foundation

น.ส.ณั ฐยา สม
้ ว
เสีย

ป.ตรี
ปี 4

ศิลปการละคร

25

นายศุจณ
ิ ั ฐ จิต
วิรย
ิ านนท์

ป.เอก

26

นายตฤณ สังข
พันธ์

ป.ตรี
ปี 4

27

น.ส.ภัทรศรี
อาปณกะพันธ์

ป.ตรี
ปี 4

28

น.ส.นํ าเพชร
แซ่โช ้ง

ป.ตรี
ปี 4

29

น.ส.ตวงพร
กิตติจต
ิ ต์

ป.ตรี
ปี 4

30

น.ส.ณั ฐพร โชค
สมงาม

ป.ตรี
ปี 4

31

น.ส.นั ทธมน
ลีลาสุภา

ป.ตรี
ปี 3

32

น.ส.ศิรดา
สุนทรมโนกุล

ป.ตรี
ปี 4

1 ภาคการศึกษา ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556) Nanyang Technological
University ประเทศสิงคโปร์

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556) Kyoto University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาษาศาสตร์ 1 ภาคการศึกษา ทุนโครงการปริญญาเอก
( ภาคปลาย 2556) กาญจนาภิเษก ไปศึกษาวิจัย
ณ La Trobe University ,
Australia
ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556 - Tokyo Universty of
ต ้น 2557)
Agriculture and Technology
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาษาอังกฤษ
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556 - Fukuoka Women's University
ต ้น 2557)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาษาจีน
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556 - Beijing Language and
ต ้น 2557)
Culture University ประเทศจีน
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556 - Osaka University
ต ้น 2557)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภาษาจีน
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556 - Beijing University
ต ้น 2557)
ประเทศจีน
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556 - Kansai University
ต ้น 2557)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ภูมศ
ิ าสตร์
1 ปี
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
( ภาคปลาย 2556 - Fukuoka Women's University
ต ้น 2557)
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Nagasaki University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Temasak
Foundation

Kyoto University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย
(สกว.)
Tokyo University of
Agriculture and
Technology ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลจีน
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลจีน
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
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33
น.ส.ศิวาภรณ์ สุ
ป.ตรี
รเนตินัย
ปี 4

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
การแปลและ
1 ปี
การล่าม
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาญีป
่ น
ุ่
1 ปี
( ภาคปลาย 2556 ต ้น 2557)
ภาษาอังกฤษ 1 ภาคการศึกษา
( ภาคต ้น 2557)

34

น.ส.รสริน พวง
มณี

ป.ตรี
ปี 4

35

น.ส.รวินันท์
นิรมล

ป.ตรี
ปี 4

36

น.ส.ภัสนั นท์
หนูรอด

ป.ตรี
ปี 4

37

น.ส.พิชชากร
โต๊ะพาน

ป.ตรี
ปี 4

38

น.ส.ประภาภรณ์
วงศ์บวั แก ้ว

ป.ตรี
ปี 4

39

นายณั ฐพล จิรา
รัตน์วัฒนา

ป.ตรี
ปี 4

40

น.ส.รวิภา ต่อ
เจริญสุทธิผล

ป.ตรี
ปี 4

41

น.ส.ธาลินี สิร ิ
ชาญชัยกุล

ป.ตรี
ปี 4

42

น.ส.กรกมล เอือ
้
มลฉั ตร

ป.ตรี
ปี 4

43

น.ส.นั นท์ชนก
คามธิตานนท์

ป.โท
ปี 3

44

น.ส.ชญานิศ
พานิชวิทต
ิ กุล

ป.ตรี
ปี 4

45

น.ส.ปานไพลิน
ลีลสมภพ

ป.ตรี
ปี 4

46

น.ส.บุณฑริกา
ฉั ตรบุณฑริก

ป.ตรี
ปี 4

47

น.ส.ณญมัย
รักษ์ เกียรติวงศ์

ป.ตรี
ปี 4

48

น.ส.พิมพิชา วา
นิชศิรโิ รจน์

ป.ตรี
ปี 3

49

น.ส.ณั ฐธิดา
จันทร์เอีย
่ ม

ป.ตรี
ปี 4

50

น.ส.เพ็ญพิสท
ุ ธิ์
เขตต์กน
ั

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ภาคการศึกษา
( ภาคต ้น 2557)

51

น.ส.ณั ฐชยา
อังสถิตย์อนั นต์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

52

นายปั ณณ์พัฒน์
จันทร์สว่าง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Tohoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Nanzan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Hiroshima University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka Women's University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kobe University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Hokkaido University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ochanomizu University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Daito Bunka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Komazawa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Hokkaido University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kumamoto Gakuen
University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
North Carolina State
University สหรัฐอเมริกา
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Kyoto University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Seol ational University
ประเทศเกาหลี

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
Hokkaido University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
Daito Bunka
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
ทุนวิรัชกิจ
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
North Carolina State
University
สหรัฐอเมริกา
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Seol ational
University
ประเทศเกาหลี
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53
น.ส.ณิชา สิงห์
น ้อย

้
ระดับชัน
สาขาวิชา
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
ประวัตศ
ิ าสตร์
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
ภูมศ
ิ าสตร์
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)

54

น.ส.ศศิภา จิ
นทรทัต

ป.ตรี
ปี 4

55

น.ส.ธนพร
สุทธินพรัตนกุล

ป.ตรี
ปี 2

56

น.ส.สิรยา
จันทน์เกษร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)

57

น.ส.ดรุณี ไพร
รมณีย ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)

58

น.ส.กัลยา
ทรรศน์ วงษ์
จันทร์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kamasawa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ritsumeikan Asia Pacific
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
ToyoEiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

59

น.ส.บุญญาพร
วรรณศิร ิ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

น.ส.ฐิตารัตน์ ดี
รอด

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

61

น.ส.เบญจา
ดาวมาศรัศมี

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

62

น.ส.พรพิศท
ุ ธ์
คุณเพชรนาค

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ณ

60

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)

63

ิ
น.ส.พิชญ์สน
เผือ
่ นงูเหลือม

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

น.ส.สาวิณี
โอฬารศิรศ
ิ ักดิ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

65

นายสายัณห์
ทิพรส

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

66

น.ส.พิรญาณ์
มากพูน

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

67

น.ส.ญาดา โคสุ
ยี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

68

น.ส.พิมพ์ชนก
สุวช
ิ นชิดชู

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

69

น.ส.แจน นิมต
ิ
โสภณ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

70

น.ส.รัตนพร
เฮียวโดะ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Kyoto Notre Dame
University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
ToyoEiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Gakuchuin University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Kansai University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Nanzan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Ryukyus University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ณ

64

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)

ณ
ณ
ณ

ณ
ณ
ณ
ณ
ณ

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kamasawa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Ritsumeikan Asia
Pacific University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลจีน

รัฐบาลจีน

ToyoEiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
JASSO (Japan
Student
Services
Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Kyoto Notre Dame
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ToyoEiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Gakuchuin
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Kansai University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ณ

TOYOTA NANZA
ประเทศญีป
่ น
ุ่

ณ

Ryukyus University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

96
ิ
่ นิสต
ลําดับ ชือ
71
น.ส.จุฑารัตน์
ฐานพงศ์พันธุ์

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

น.ส.ชุตน
ิ ั นท์ ธี
มะสมบัต ิ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

น.ส.ปฐมพร
แย ้มสุขเสรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

น.ส.เกศญาพร
รัตนพิภพ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

75

น.ส.ณิชาภัทร
ทองวนิชนพคุณ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

76

น.ส.ฐิตพ
ิ ร
ทองทิพย์เจริญ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

77

น.ส.พิชญา
จารุเกียรติกล
ุ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

78

น.ส.มนั สวี อิสร
ธํารง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

79

น.ส.ปุณยนุช
ขุนเหล็ง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

80

นายปิ ยวัฒน์
ชาติพท
ิ ักษ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

81

นายธนบัตร
ประเทืองชัยศรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

82

ิ ี
น.ส.สัณห์สน
ประคัลภ์กล
ุ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

83

น.ส.ธัญชนก
นววงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

84

น.ส.อัญชิสา
อุจจาภิมข
ุ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

85

น.ส.สุธรี า ศรี
ตระกูล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

86

นายสุทธากร
คีรแ
ี ก ้ว

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอิตา
เลียน

72
73
74

ระยะเวลา
1 ปี
ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
ภาคต ้น - ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toko University of Foreign
Student ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kumamoto Gakuen
University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Monbukagakusho Osaka
University ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka wuman's University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)
1 ปี
( ภาคต ้น - ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Hokkaido University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka wuman's University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka Universit
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Tohoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Tohoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka Universit
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Tokyo University of Foreign
Studies ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Jiba University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

(
(
(
(

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Toko University of
Foreign Student
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Toyo Eiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
World of Japanese
Contemporary
culture program
(WJC)
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Hokkaido
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Fukuoka wuman's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Jiba University
ประเทศญีป
่ น
ุ่
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2557 นิสิตที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม มีจาํ นวน 7 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที่ 10
นิสิตรุ่ นที่ 6 จํานวน 1 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2556 และนิสิตรุ่ นที่ 7 จํานวน 7
คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2556 รายละเอียดดังนี้
ปัจจุบนั :
ปัจจุบนั :
ปัจจุบนั :
ปัจจุบนั :
ปัจจุบนั :
ปัจจุบนั :

ปัจจุบนั :
ปัจจุบนั :

1. นางสาวพิมพ์ชนก ศิริฉัตรชัยกุล ภาคภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย 3.60
ทํางาน : บริ ษทั Exxon Mobil จํากัด ตําแหน่ ง Human Resources Analyst
2. นางสาววิชญา
มณีศรี
ภาควิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย 3.88
ทํางาน : บริ ษทั รามาแลน์ดีเวลอพเมนท์ จํากัด ตําแหน่ ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. นางสาวสิ รีมาศ
มาศพงศ์
ภาควิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย 3.83
ศึกษาต่ อ : ระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นายอานันท์
อุชชิน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย 3.96
เตรียมตัวศึกษาต่ อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวรรณคดีองั กฤษ ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
5. นายอภิณฐั
ภู่ก๋ง
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 3.62
ประกอบอาชีพอิสระ : รับแปลเอกสาร และหนังสื อ
6. นางสาวสุ ทตั ตา
เพชรรังสรรค์ สาขาวิชาภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย 3.98
ศึกษาต่ อ : ระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษา(ภาษาจีน) ณ SOAS,
University of London สหราชอาณาจักร
7. นางสาวชลิตา
จินตสุ เมธ
สาขาวิชาภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย 3.89
ทํางาน : บริ ษทั Exxon Mobil จํากัด ตําแหน่ ง Customer Service
8. นางสาวณิชา
วิจารณ์
สาขาวิชาภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย 3.84
ทํางาน : บริ ษทั Exxon Mobil จํากัด ตําแหน่ ง Customer Service

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นที่ 8 - รุ่นที่ 10 มีจํานวนทั้งหมด 18 คน
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 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2557 ดังนี้
ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาเอก

32 คน จํานวน
9 คน จํานวน

32 รายการ
9 รายการ

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 32 คน จํานวน 32 รายการ
ลําดับ

หลักสูตร

่ สกุลนิสต
ิ
ชือ

1

ไทยศึกษา

ิ เจียง
น.ส.ยูซน

2

ภาษาไทย

นายนพรัฐ
เสน่ห ์

3

ภาษาไทย

น.ส.นพวรรณ
เมืองแก ้ว

4

ภาษาไทย

น.ส.กนกวรรณ
วารีเขตต์

5

ภาษาไทย

นายทศพล
ศรีพม
ุ่

6

ภาษาไทย

น.ส.นิโลบล
ภูร่ ะย ้า

7

ภาษาไทย

น.ส.กัลยรัตน์
กลิน
่ สุวรรณ

8

ภาษาไทย

น.ส.ปานวาด
มากนวล

9

ภาษาไทย

น.ส.วรรณวิวัฒน์
รัตนลัมภ์

10

ภาษาไทย

น.ส.จันทิมา
สว่างลาภ

11

ภาษาอังกฤษ

น.ส.มนทิรา
คําดี

12

ภาษาอังกฤษ

นายมรกต
ปั น
้ เอีย
่ ม

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์
Thai buddhism and
religious experience of
mainland chinese
tourists in present-day
Bangkok
"การศึกษาเชิงประวัตค
ิ ํา
"ด ้วย"

ระดับ
นานาชาติ

นานาชาติ

"กรุณา" "หน่อย": ทีม
่ า
ของคําแสดงการขอร ้องใน
ภาษาไทย
การกลายเป็ นคําไวยกรณ์
ของคํานาม "ผม"

ชาติ

การซ ้อนนิทานกับการ
นํ าเสนอคําสอนในวรรณคดี
ชาดกของไทย
คําบอกจุดของเวลาใน
ภาษาไทยถิน
่ อีสาน ใน
พืน
้ ทีภ
่ าคอีสานตอนบน
ความแตกต่างระหว่างเพศ
ชายกับเพศหญิงในการให ้
คําแนะนํ าปั ญหาชีวต
ิ รัก

ชาติ

ชาติ

ชาติ
ชาติ

คาถาและพิธก
ี รรมในการ
ชาติ
รักษาโรคของหมอพืน
้ บ ้าน
บทวิเคราะห์และมุมมองใน
เชิงคติชนวิทยา
ตํานานรอยพระพุทธบาท
ชาติ
สระบุรใี นบุณโณวาทคํา
ฉั นท์ และโคลงลิลต
ิ ดัน
้
ตํานานพระพุทธบาท
กลวิธค
ี วามไม่สภ
ุ าพใน
ชาติ
รายการเรียลลิตโี้ ชว์
ภาษาไทย
Variable Production of
นานาชาติ
English Past Tense
Marking by L1 Thai
Learners: An Application
of the Failed Functional
Features Hypothesis
(FFFH)
"The Tomb of His
ชาติ
Manhood" Manliness
and Homoerotica in
D.H. Lawrence's
"England, My England"
and "The Blind Man"

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่
The 2014 That Studies
Graduate Symposium
"Tourism and Migration"

วันเดือนปี ท ี่
เผยแพร่
10-พ.ค.-57

"การศึกษาเชิงสร ้างสรรค์"
10-พ.ค.-57
ในการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาและนานาชาติ
ครัง้ ที่ 3 ม.ศิลปากร
วารสารวรรณวิทัศน์, ฉบับปี พ.ย.-56
ที่ 13/2556
วารสารวรรณวิทัศน์, ปี ท ี่ 13
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2556
วารสารมนุษยศาสตร์ปีท ี่ 21
ฉบับต ้นปี (มกราคมมิถน
ุ ายน 2557)
วารสารภาษาไทยและวัฒณ
ธรรมไทย ฉบับที่ 13 ปี ท ี่ 7

พ.ย.-56

บทความรายงานวิจัย
โครงการสัมมนาทาง
วิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาประจําปี
2556
วารสารมนุษยศาสตร์ ปี ท ี่
21 ฉบับพิเศษ 2557

2557

วารสารมนุษยศาสตร์ ปี ท ี่
21 ฉบับต ้นปี 2557

ม.ค. - มิ.ย.
57

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย

10 เม.ย.
2557

Thoughts 2014

25-มี.ค.-57

Thoughts 2015

26-ส.ค.-57

ม.ค.-มิ.ย.57
มิ.ย.-พ.ย.
56

ม.ค. - มิ.ย.
57
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่ สกุลนิสต
ิ
ชือ

ลําดับ

หลักสูตร

13

ประวัตศ
ิ าสตร์

นายสุรเชษฐ์
สุขลาภกิจ

14

ประวัตศ
ิ าสตร์

น.ส.เหมือนพิมพ์
สุวรรณกาศ

15

น.ส.ศิวพร
อโนทัยสินทวี

17

บรรณารักษศา
สตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษศา
สตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์
ภาษาศาสตร์

18

ภาษาศาสตร์

น.ส.วริสรา
จันทรัฐ

19

ภาษาศาสตร์

น.ส.สิรอ
ิ มร
หวลหอม

20

ภาษาศาสตร์

น.ส.สุวรรณรัตน์
ราชรักษ์

21

ภาษาศาสตร์

น.ส.นลินี
อินต๊ะซาว

22

ภาษาศาสตร์

น.ส.ศิวพร ทวน
ไธสง

23

ภาษาบาลีและ
สันสกฤต

นายธนั ชพล
ศิรส
ิ วัสดิ์

24

ภาษาจีน

25

26

16

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ระดับ

กว่าจะเป็ น "ผัวเดียวเมีย
เดียว": สังเขปประวัตค
ิ วาม
เป็ นมาของกฎหมาย
ครอบครัวสมัยใหม่ในสยาม
พ.ศ. 2410-2478
อุตสาหกรรมป่ าไม ้กับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
เมืองแพร่
(ก่อน พ.ศ.
๒๕๐๔)
การจัดหาหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในห ้องสมุด
มหาวิทยาลัย

ชาติ

ชาติ

ชาติ

นางวรางคณา
เทียนศิร ิ

การใช ้หนั งสือบันเทิงคดีใน
ห ้องสมุดเพือ
่ การเรียนรู ้
กรุงเทพมหานคร

น.ส.ชลิดา
งามวิโรจน์กจิ

การศึกษาความสามารถ
ชาติ
ทางภาษาในการเว ้นวรรค
จากการเขียนภาษาไทยขิง
นั กเรียนไทยและญีป
่ น
ุ่
เกียรติยศในภาษากับการ
ชาติ
แปรทางวัจนลีลาใน
ภาษาญีป
่ นและภาษาไทย
ุ่
คําเรียกขานและหน่วย
ชาติ
สรรพนามบุรษ
ุ ทีส
่ องใน
ภาษาไทพวนตําบลหาด
้ ว อําเภอศรีสช
ั นาลัย
เสีย
จังหวัดสุโขทัย
การแปรของเสียง (u:) ใน
ชาติ
ภาษาไทยถิน
่
นครศรีธรรมราช ตามปั จจัย
ทางสังคม
Basic Principles for
นานาชาติ
Segmenting Thai EDUs

ชาติ

การวิเคราะห์ลักษณ์ทาง
ภาษาเพือ
่ ใช ้จําแนกความ
แตกต่างระหว่างผู ้เขียนใน
งานเขียนวิชาการ
ภาษาไทย
ั สกฤต
ทิศในวรรณคดีสน
และพุทธศาสนา

ชาติ

น.ส.กชณิภา
วิชยปรีชา

การขยายความหมายของ
คํากริยา “kan” ในภาษาจีน
กลาง

ชาติ

ภาษาจีน

นายพีรวัส
วรมนธนาเกียรติ

ชาติ

ภาษาจีน

น.ส.วรีสรา
จารย์ปัญญา

การศึกษาเปรียบเทียบ"
ั สงครามซุนวู"
ตําราพิชย
ฉบับแปลภาษาไทยสาม
สํานวน
การศึกษา อาฝานถี ใน
ฐานะนิทานมุขตลกแนว
เสียดสี

ชาติ

ชาติ

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่
รัฐศาสตร์สาร ปี ท ี่ 35 ฉบับ
ที่ 2 (2557)

วันเดือนปี ท ี่
เผยแพร่
พ.ค.-ส.ค.

วารสารประวัตศ
ิ าสตร์
ส.ค.-57
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฆ
วารสารบรรณารักษศาสตร์
ม.ค. 57
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 34
วารสารบรรณารักษศาสตร์
ฉบับที่ 1 ปี ท ี่ 35

24 มี.ค.57

วารสารดํารงวิชาการปี ท ี่ 12
ฉบับบที่ 2

ก.ค.-ธ.ค.56

หนั งสือเรือ
่ ง รวมบทความ
ความวิจัยทางภาษาศาสตร์
ชาติพันธุ์
หนั งสือเรือ
่ ง รวมบทความ
ความวิจัยทางภาษาศาสตร์
ชาติพันธุ์

พ.ค. 2557

หนั งสือเรือ
่ ง รวมบทความ
ความวิจัยทางภาษาศาสตร์
ชาติพันธุ์

พ.ค. 2557

27th Pacific Asia
Conference on
Language, Information,
and computation
(National Chengchi
University)
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ผลงานวิจัยและ
งานสร ้างสรรค์เพือ
่ การ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่
43 ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถน
ุ ายน 2557)
วารสารวิจัย มข.(ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, ปี ท ี่ 1 ฉบับที่
3
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับปี
ที่ 9 ฉบับที่ 17 (มกราคมมิถน
ุ ายน พ.ศ.2557)

พ.ย. 2556

วารสารจีนศึกษา ม.
เกษตรศาสตร์

พ.ค. 2557

2 พ.ค.
2557

ม.ค.-มิ.ย.
2557
ก.ย - ธ.ค
2556

ม.ค.-มิ.ย.
2557
14-มี.ค.-57
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ลําดับ

หลักสูตร

่ สกุลนิสต
ิ
ชือ

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ระดับ

27

ภาษาจีน

นายณั ฐนั นท์
ติยานนท์

การศึกษาเปรียบเทียบนว
นิยายจีน เจีย กับฉบับ
แปลภาษาไทย บ ้าน

ชาติ

28

ภาษาจีน

น.ส.กชณิภา
วิชยปรีชา

A Comparative Study of
Verb "kan" in Mandarin
Chinese and /Duu/ in
Thai

ชาติ

29

ภาษาญีป
่ น
ุ่

นายกัมปนาท
รักษ์ ชน

ชาติ

30

ภาษาญีป
่ น
ุ่
เป็ น
ภาษาต่างประเ
ทศ

นายโคขิ
โคยะมะ

31

ภาษาเยอรมัน

นายอัคร
เช ้าฉ ้อง

Release from Trauma
and Buddhism in
Murakami Haruki's
Short Story Thailand
Topics written in
Japanese letters of
introduction for job
application: A
contrastive analysis
between Thai learners
and Japanese students
บทวิจารณ์หนั งสือวิชาการ
ภาษาไทย: การศึกษาเชิง
ภาษาศาสตร์ข ้อความ
ต่อเนือ
่ ง

32

การแปลและ
การล่าม (สาย
การแปล)

น.ส.สุชาดา
แสงสงวน

การประเมินหน ้าทีด
่ ้าน
ความเรียงในบทแปลภาษา
ไทยสองสํานวนของ
หนั งสือเรือ
่ ง เดอะ โพร
เฟ็ ท ของคาอิล ยิบราน
โดยใช ้รูปแบบของยูลอ
ี า
เนอ เฮาส์

นานาชาติ

ชาติ

ชาติ

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่
วารสารบัณฑิตศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้
ที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้ าหลวง
Japanese Studies
Journal No.8
วารสารJapanese Studies
Journal No.9 2014

วันเดือนปี ท ี่
เผยแพร่
ม.ค.-มิ.ย.
2557
24 - 25
ต.ค. 2556

ต.ค.2013

เม.ย.-57

โครงการประชุมวิชาการ
23-พ.ค.-57
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครัง้ ที่ 4
"การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์
ข ้อความต่อเนือ
่ ง" ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร
วารสารภาษาและวัฒนธรรม 19-มี.ค.-57
Journal of Language and
Culture
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ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 9 คน จํานวน 9 รายการ
่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่

ลําดับ

หลักสูตร

่ สกุลนิสต
ิ
ชือ

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ระดับ

1

ประวัตศ
ิ าสตร์

นายชาติชาย มุกสง

ชาติ

หนั งสือ "จาก 100 ปี ร.
ศ. 130 ถึง 80 ปี
ประชาธิปไตย"

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

นายนนทพร อยูม
่ ั่งมี

ชาติ

วารสารสมาคม
ประวัตศ
ิ าสตร์ฯ ฉบับที่
36 พ.ศ. 2557

3

ประวัตศ
ิ าสตร์

นายนนทพร อยูม
่ ั่งมี

4

ไทยศึกษา

นางทรายแก ้ว ทิพ
ยากร

5

ภาษาไทย

น.ส.วรางคณา ศรี
กําเหนิด

6

ภาษาจีน

น.ส.ภัทรา พิเชษฐ์
ศิลป์

2475 กับการปฏิวัตริ สชาติ
อาหาร: จากกินเพือ
่ อยูส
่ ก
ู่ น
ิ
เพือ
่ ชาติและการต่อสู ้ทาง
วัฒนธรรมของรสชาติใน
สังคมไทยร่วมสมัย
การจัดการท ้องถนนใน
กรุงเทพฯ: ภาพสะท ้อน
อํานาจรัฐเหนือวิถช
ี วี ต
ิ
ราษฎรในสมัยรัชกาลที่ ๕
Management of 'Public
Space' : Case-study of
roads in Bangkok in the
reign of King Rama V
Democratization and
Nationalism in Thailand :
A Case Study of AntiJapanese Sentiment
จารึกวัดพระเชนตุพนฯ สมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั : การสร ้างงานที่
ต่อเนือ
่ งจากสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลก
THE CONCEPT OF "XIN"
IN CHINESE AND /CAJ/
IN THAI

7

ภาษาจีน

นางชัชศรัณย์ ฉั ตร
แสงอุทัย

8

สาขาวิชา
วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
สาขาวิชา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

น.ส.สิรริ ัตน์ ผลหมู่

9

นางนํ้ าทิพย์ เมธ
เศรษฐ

A COMPARISON
BETWEEN "JIU" IN
CHINESE AND "/ks/" IN
THAI
พืน
้ ทีพ
่ ลัดถิน
่ และอํานาจ
ต่อรองของผู ้หญิงใน
Desirable Doughyers
เรือ
่ งเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ
กับการประกอบสร ้างอัต
ลักษณ์ญป
ี่ นยุ
ุ่ คใหม่ในสมัย
ึ ษาจากเรือ
เมจิ: กรณีศก
่ ง
"วีรกรรมอันยิง่ ใหญ่ของยะมะ
ดะ นะงะมะซะในสยาม" ของ
โมะริ เทะอิชโิ ร

วันเดือน
ปี ท ี่
เผยแพร่
5 มี.ค.
57

2557

นานาชาติ หนั งสือรวมบทความ
วิชาการ "Sites of
Modernity"

2014

นานาชาติ วารสาร Asian Review
Vol. 27/2014

มิ.ย.
2014

ชาติ

วารสารวรรณคดีวท
ิ ัศน์
ปี ท ี่ 13

นานาชาติ Journal of
International Chinese
Studies ฉบับที่ 2 ปี
2556
นานาชาติ Journal of
International Chinese
Studies ฉบับที่ 1 ปี
2014
ชาติ
วารสารวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ปี ท3
ี่
ฉบับที่ 3
ชาติ

วารสารวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ปี ท3
ี่
ฉบับที่ 3

พ.ย.
2556

ธ.ค.
2556
มิ.ย.
2557
มี.ค.
2557
มี.ค.
2557
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ดานกิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 11 ครั้ง
ระดับชาติ
5 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 6 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
26 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 272 กิจกรรม
การจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติ 5 ครั้ง
ลําดับ
1

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ การประชุม
ชือ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ
่ ง
ปรากฏการณ์ “คติชนสร ้างสรรค์”ใน
สังคมไทยปั จจุบัน: ข ้อค ้นพบจากชุด
โครงการเมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
"เรือ
่ งภาษากับอํานาจ"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
25-26 ก.ย. 57 ณ
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ห ้อง 304

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท+ป.เอก 41
นิสต
บุคคลภายนอก 147

รวม
188

30-31 ม.ค.57 ห ้อง
105 มหาจุฬาฯ

ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 40
นิสต
อาจารย์ภาค 7
บุคคลภายนอก 53
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 23
นิสต
ิ ป.เอก 31
นิสต
อาจารย์ภาค 5
บุคคลภายนอก 71
ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท+เอก 33
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 34
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 7
มีศษ
ิ ป.ตรี
นิสต
30
ิ ป.โท 35
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์
20
บุคคลภายนอก 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 60
มีศษ

120

2

ภาษาศาสตร์

3

ภาษาศาสตร์

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ
่ ง
"ภาษากับความมั่นคงของคนในชาติ"

20 มี.ค. 57 ห ้อง 302
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

4

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 2
"Exploring the Literary World II:
Cities in Literature and Film"

18-19 ส.ค. 57 ณ
ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

5

ศูนย์คติชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ
่ ง
ปรากฏการณ์ “คติชนสร ้างสรรค์” ใน
สังคมไทยปั จจุบัน:ข ้อค ้นพบจากชุด
โครงการเมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.

25-26 ก.ย. 57 ณ
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ห ้อง 304

135

89

195

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่ อง ปรากฏการณ์ “คติชนสร้ างสรรค์ ”ในสั งคมไทยปั จจุบัน: ข้ อค้ นพบจากชุดโครงการเมธี
วิจัยอาวุโส สกว. 25-26 ก.ย. 57 ณ อาคารมหาจักรี สิรินธร ห้อง 304

103

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่ องภาษากับอํานาจ" 30-31 ม.ค.57 ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่ อง "ภาษากับความมั่นคงของคนในชาติ" 20 มี.ค. 57 ห้อง 302 อาคารมหาจักรี สิรินธร

104

การจัดการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ 6 ครั้ง
ลําดับ
1

ภาควิชา
ปรัชญา

2

ฝ่ ายวิรัชกิจ

3

ภาษาตะวันตก/
ศูนย์ละตินอเมริกา

4

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

5

ภาษาศาสตร์/
ภูมศ
ิ าสตร์

6

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

่ การประชุม
ชือ
โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ
นานาชาติ Roundtable on Critical
Thinking and Philosophical
Practice
การประชุมนานาชาติ "Reaching
the World 2013"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
19-20 ธ.ค.56

จัดการประชุม The first FEALAC
Academic, Universities and
Science, Technology and
Innovation (STI) Roundtable ซึง่
รับผิดชอบโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ และสํานั กงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด ้าน
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย 2557
International Symposium on
Japanese Studies in Thailand
2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ เป็ น
เวทีเผยแพร่องค์ความรู ้ใหม่ด ้าน
ภาษาญีป
่ น
ุ่ วรรณคดีญป
ี่ น
ุ่ และ
วัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่
The 2nd International
Conference on Asian
Geolinguistics (ICAG_2)

19-22 ส.ค. 57 ณ
Bangkok Convention
Centre

การประชุมวิชาการนานาชาติ The
First International Conference of
the Asia-Pacific Society for
Agricultural and Food Ethics
สังคมวัฒนธรรมของอาหารและ
การเกษตร ร่วมกับสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาวิจัย
ทรัพยากรการเกษตร (OCARE)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 - 30 พ.ย. 56
ทีห
่ อประชุมอาคาร
สถาบัน 3 และ
้
สํานั กงาน OCARE ชัน
12 อาคารวิทยกิตต์

3-5 ต.ค. 56 ณ ห ้อง
301 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 11
นิสต
อาจารย์ 8
ิ ป.โท-เอก 10
นิสต
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.ตรี 14
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 160
ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 100
บุคคลภายนอก 80

รวม
32

194

200

26-ส.ค.-57

ิ ป.ตรี 63
นิสต
ิ ป.โท 24
นิสต
ิ .เอก 10
นิสต
อาจารย์ 66
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 25
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ

200

24-25 พ.ค.57

ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 25
นิสต
อาจารย์ภาค 3
บุคคลภายนอก 83
อาจารย์ และ
บุคคลภายนอก 58

116

การประชุมนานาชาติ "Reaching the World 2013" 3-5 ต.ค. 56 ณ ห้อง 301 อาคารมหาจักรี สิรินธร

58

105

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านญีป่ ุ่ นศึกษาในประเทศไทย 2557 International Symposium on Japanese Studies in

Thailand 2014 26-ส.ค.-57

106

การการจัดประชุ มวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สั มมนา
ลําดับ

ภาควิชา

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรือ
่ ง
อุปสรรค ความท ้าทาย และกลยุทธ์
ในการตีพม
ิ พ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง เกณฑ์การขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2556
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง การจัดการวารสาร
ทางวิชาการด ้วยระบบ Open
Journal System

1

ฝ่ ายวิจัย

2

ฝ่ ายวิจัย

3

ฝ่ ายวิจัย

4

ฝ่ ายวิจัย

5

ฝ่ ายวิจัย

6

ฝ่ ายวิจัย

7

ฝ่ ายวิจัย

8

ฝ่ ายวิจัย

9

บรรณารักษศา
สตร์

10

ภาษาตะวันตก

11

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

12

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

13

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

14

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

โครงการสัมมนาภาษาและวรรณคดี
เยอรมัน

15

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

การบรรยายเรือ
่ ง "Die Rolle
Deutschlonds in der EU"
เสวนากับนั กเขียนเยอรมันรุน
่ ใหม่

16

การสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่
ส่งเสริมการตีพม
ิ พ์งานวิชาการเป็ น
ภาษาอังกฤษ รุน
่ ที่ 1
การสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่
ส่งเสริมการตีพม
ิ พ์งานวิชาการเป็ น
ภาษาอังกฤษ รุน
่ ที่ 1
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง ทําอย่างไรจึงจะ
พัฒนาวารสารวิชาการให ้อยูใ่ นฐาน
Scopus
การสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่
ส่งเสริมการตีพม
ิ พ์งานวิชาการเป็ น
ภาษาอังกฤษ รุน
่ ที่ 1
จัดเสวนาในโครงการอาศรมวิจัย
เรือ
่ ง แนวทางการขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
โครงการสัมมนาวิชาการ Situational
Information Behavior Studies

โครงการจัดทําต ้นแบบในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ิ ทางด ้านภาษาวรรณคดี
สําหรับนิสต
และวัฒนธรรม
สัมมนาวิชาการด ้านภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส "คลาสสิกฝรั่งเศส
จากมุมมองปั จจุบน
ั " โดย ศ.กิตติคณ
ุ
ดร.เจตนา นาควัชระ
การบรรยายพิเศษนอกสถานที่
"พิพธิ ภัณฑ์ทัศนาผ่านภาษา
ฝรั่งเศส"
การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง "ความจําเป็ น
ของการแปลหนั งสือในประเทศทีม
่ ี
ภาษาประจําชาติ เช่น ประเทศไทย"

26 กิจกรรม

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

21-22 ต.ค. 56 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
401/18-19 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 60

65

พฤ. 6 ก.พ. 57 เวลา
12.00-14.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมราชกุมารี
พฤ. 3 เม.ย.57 เวลา
09.30-11.30 น. ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ อาคารบรม
ราชกุมารี
7 พ.ค. 57 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
14 พ.ค. 57 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
อ. 20 พ.ค.57 10.0012.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
21 พ.ค. 57 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
พฤ. 4 ก.ย. 57 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี เวลา
11.30-13.00 น.
25 พ.ย. 56 เวลา 13.00
– 16.00 น. ณ ห ้อง 604
้ 6 อาคาร
ชัน
บรมราชกุมารี

อาจารย์ 58

58

อาจารย์ 20
บุคลากร 8
บุคคลภายนอก 2

30

อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 3
เจ ้าหน ้าที่ 1
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 2

12

อาจารย์ 4
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 2

7

วันที่ 19 พ.ค. 57 เวลา
12.00-17.00 น./
Novotel Siam

อาจารย์ 14
บุคลากร 1
ิ ป.ตรี 1 คน
นิสต
ิ บัณฑิตศึกษา4
นิสต
อาจารย์ 7
อาจารย์ภายนอก 3
บรรณารักษ์ / นั ก
สารนิเทศ 17
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
อาจารย์ 20

7

10
15
32

20

ส. 9 พ.ย.56 ณ ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ิ ป.ตรี 74
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 28

ศ. 8 ส.ค. 57 เวลา 9.0011.30 น. ณ พิพธิ ภัณฑ์
สถานแห่งชาติพระนคร
ศ. 15 ส.ค. 57 เวลา
13.00-15.00 น. ณ ห ้อง
ประชุม 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
13 ส.ค. - 29 ส.ค. 57
อาคารบรมราชกุมารีและ
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 17
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 7
ิ 34
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก
39
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 11
30 คน

26

30 คน

30

105

ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ

9 ก.ย. 57 อาคารบรมราช
กุมารี ห ้อง 511
16 ก.ย. 57 อาคารบรม
ราชกุมารี ห ้อง 411

83

59

30

107
ลําดับ

ภาควิชา

17

ภาษาตะวันตก/
สเปน

18

ภาษาตะวันตก/
สเปน

19

่ การประชุม/บรรยาย/อบรม/
ชือ
สัมมนา
“The Role of Colombia in The
Current International System:
Its Projection in Asia”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

พ. 11 ธ.ค. 56
ห ้อง 707 อาคารบรมราช
กุมารี คณะอักษรศาสตร์

ิ ป.ตรี 15
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 5

35

Los apellidos españoles

8 เม.ย. 57 ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 32
นิสต
อาจารย์ 8

45

ภาษาตะวันตก/
สเปน

หนึง่ ร ้อยปี ชาตกาลของ Octavio
Paz

23 เม.ย. 57 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

20

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

บรรยายพิเศษหัวข ้อ
"Omosessualità e omofobia"

25 ก.ย. 57 ห ้อง 309
BRK

21

ภาษาตะวันออก/ โครงการอบรมความรู ้เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
จีน
ด ้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) หัวข ้อ ถอดรหัสธุรกิจ
ออนไลน์จน
ี สร ้างโอกาส สร ้าง
รายได ้
ภาษาศาสตร์
บรรยายเรือ
่ ง Can colours be used
to segment words when
reading?

ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 3

43

ิ ย์เก่าเข ้าร่วม10
มีศษ

7-8 ส.ค. 57

ิ
นิสต
อาจารย์
จํานวน 16 คน
ิ ป.ตรี 63
นิสต
อาจารย์ 10

16

45

23

ภาษาศาสตร์

บรรยายพิเศษเรือ
่ ง คิดภาษาอะไร?!
ถ ้าไม่อยากถูกหาว่าคิดภาษาอะไร!
เราควรคิดภาษาอะไร

26 ก.ย.57 ห ้อง 707
อาคารบรมฯ เวลา 10.0011.00 น.

24

ภาษาอังกฤษ

26 พ.ค.57 เวลา 10.0011.30 น. ห ้อง 401/18
อาคารบรมราชกุมารี

25

ภาษาอังกฤษ

บรรยายเรือ
่ ง A Feeling for Books:
Emotion and the Study of
Literature และ An Introduction
to Medical Humanities
บรรยายเรือ
่ ง An Introduction to
Medical Humanities

ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 33
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 9
ิ ป.โท 14
นิสต
อาจารย์ 17
บุคคลภายนอก 9

26

ศูนย์การแปลฯ

27 พ.ค.57 เวลา 10.0011.30 น. ห ้อง 401/18
อาคารบรมราชกุมารี
17 พ.ค. 57 เวลา 13.00
- 16.00 น. ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท 8
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 8
ิ ป.โท 9
นิสต
อาจารย์ภาค 3
บุคคลภายนอก 29

22

โครงการจัดบรรยายทางวิชาการเรือ
่ ง
การรับรองมาตรฐานล่ามและนั กแปล
ในประเทศออสเตรเลีย

15 ส.ค.57 ห ้อง 501/13
อาคารมหาจักรีฯ

73

47

40

31
41

โครงการอบรมความรู้ เชิ งปฏิบัติการด้ านพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) หั วข้ อ ถอดรหั สธุรกิจออนไลน์ จีน สร้ าง
โอกาส สร้ างรายได้ 7-8 ส.ค. 57 อาคารมหาจักรี สิรินธร

108

กิจกรรมอื่นๆ ด้ านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้ านคุณธรรมจริยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุก
ระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 275 กิจกรรม
ลําดับ
1

ภาควิชา
คณะอักษรศาสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
"การจัดเอกสาร"

2

คณะอักษรศาสตร์

ทําบุญ-ตักบาตร เนือ
่ งในวันคล ้ายวัน
สถาปนาคณะอักษรศาสตร์

3

คณะอักษรศาสตร์

จัดประชุมเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายวิชาการ
เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายวิจัย และเจ ้าหน ้าที่
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

4

คณะอักษรศาสตร์

5

คณะอักษรศาสตร์

รับมอบงานประติมากรรม
“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั ” แด่คณะอักษรศาสตร์
จัดงานสัมมนาอาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์ ประจําปี 2557

6

คณะอักษรศาสตร์

จัดงานเกษี ยณอายุราชการประจําปี
2557

7

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

โครงการธารนํ้ าใจ

8

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

หนั งสือรวบรวมผลงาน ร่มชงโค
ประจําปี การศึกษา 2556
การแข่งขันกีฬารวมใจอักษรศาสตร์

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

ิ
สัมมนากลางปี คณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ (ก.อศ.)
ค่ายอักษรศาสตร์อาสา (Arts
Voluntary Camp)

12

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

จดหมายข่าวรําแพน ประจําปี
การศึกษา 2556/2

13

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

สวนอักษร ประจําปี การศึกษา
2556/2

14

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

ไทยแมชชีน: สืบสอนศิลป์ แห่งสาย
ชน
อบรมการแต่งกายและแต่งหน ้าเพือ
่
พัฒนาบุคลิกภาพ

9
10
11

15

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
อ. 22 ต.ค. 56 เวลา
8.30-12.00 น. ณ
ห ้อง 501/25 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
3 ม.ค. 57 บริเวณ
ด ้านหลังหอประชุม
ใหญ่ ระหว่างอาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ กับ
อาคารมหาวชิราวุธ
19 มี.ค.57 เวลา
10.00-14.00 น. ณ
ห ้องประชุมศ.กิตติคณ
ุ
สุทธิลก
ั ษณ์
จ. 24 มี.ค. 57
15 พ.ค. 57 ตัง้ แต่เวลา
8.30 น. เป็ นต ้นไป ณ
้ 9 อาคาร
ห ้องประชุมชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 18 ก.ย. 57
ระหว่างเวลา 14.0017.00 น. ณ ห ้อง 111
อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
พ. 11 ธ.ค. 56 เวลา
8.30-14.00 น. ณ
้ ล่าง อาคาร
โถงชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
ก.ค.56-เม.ย.57
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
สนามหน ้าอาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
5-6 ต.ค. 56 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
9-18 ต.ค. 56
โรงเรียนวัดพุน ้อย
อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุร ี
3 พ.ย. พ.ศ. 56 - 28
ก.พ. พ.ศ. 57 คณะ
อักษรศาสตร์
7 พ.ย. พ.ศ. 56 - 27
ม.ค. พ.ศ. 57 คณะ
อักษรศาสตร์
8 พ.ย.-6 ธ.ค. 56
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
21 พ.ย. 56 เวลา
16.30 - 19.30 น.
และ26 พ.ย. 56 เวลา
16.30 - 18.00 น.
้ 3 ห ้อง
ห ้อง 303 ชัน
501/13 และ 501/7
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
เจ ้าหน ้าที่ 51

รวม
51

ิ 80
นิสต
อาจารย์ 65
บุคลากร 45
บุคคลภายนอก 30
ศิษย์เก่า 5
เจ ้าหน ้าที่ 13 คน

225

อาจารย์ 8

13

8

อาจารย์ 121

121

อาจารย์ และ
บุคลากร ประมาณ
100 คน

100

N/A

ิ ป.ตรี 310
นิสต
คน
ิ 120 คน
นิสต
ิ 15 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
ิ 30 คน
นิสต

0

310
120
16
130

ิ 25 คน
นิสต

25

ิ 25 คน
นิสต

25

ิ 231 คน
นิสต

231

ิ 26 คน
นิสค
อาจารย์ 1 คน

27

109
ลําดับ
16

ภาควิชา
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ค่ายสโมสรผึง้ น ้อย

17

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

ค่ายชมรมภาษาฝรั่งเศส

18
19

ค่ายชมรมภาษาอังกฤษ ปี การศึกษา
2556
ิ อักษร
เลือกตัง้ คณะกรรมการนิสต
ศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
6-8 ธ.ค. 56 อุทยาน
ธรรมชาติวท
ิ ยา ตาม
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
และโรงเรียนบ ้านห ้วย
ผาก อําเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุร ี
11-12 ม.ค. 57 อ.สวน
ผึง้ จ.ราชบุร ี
25-26 ม.ค. 57
จ.สมุทรสงคราม
4 ก.พ. 57 เวลา 7.0017.00 น. อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
13 ก.พ. 57 โถง
อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ คณะ
อักษรศาสตร์
24 ก.พ.-10 เม.ย. จ.
เชียงใหม่

20

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ปั จฉิมนิเทศ ปี การศึกษา 2556

21

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

บริจาคหนั งสือเด็กเล็กให ้โรงเรียน
เทศบาลอมก๋อย จ.เชียงใหม่

22

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ิ
สัมมนาปลายปี คณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ (ก.อศ.)

23

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

โปรเจกต์ 503

24

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ค่าจัดเตรียมการประชุม
ิ อักษรศาสตร์
คณะกรรมการนิสต
ประจําภาคการศึกษาปลาย

28 มี.ค. 56 - 8 มี.ค.
57 คณะอักษรศาสตร์

25

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

29-30 มี.ค.57

26

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

สัมมนาต ้นปี คณะกรรมการกิจการ
ิ อักษรศาสตร์ ประจําปี
นิสต
การศึกษา 2557
สํารวจค่ายอักษรศาสตร์อาสา

27
28
29

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

30

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

นิตยสารร่มสีเทา ประจําปี 2557
ค่าจัดเตรียมการประชุม
ิ อักษรศาสตร์
คณะกรรมการนิสต
GOZ'57's Meeting Supports
โครงการอบรมพืน
้ ฐานงานโรงแรม
และมารยาทการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตก
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- Super Employee (คุณอิศเรศ จิ
ราธิวัฒน์)
- “ใครใครก็ทําได ้?” ต่อยอด
ความคิดธุรกิจร ้านอาหาร (คุณเตชิต
หร่มระฤก)

7-9 มี.ค. 57 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์ บ ้าน
สบายจิตต์ ปรานบุร ี
15 มี.ค. 57 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 35 คน
นิสต

รวม
35

ิ ป.ตรี 40 คน
นิสต

40

ิ ป.ตรี 25 คน
นิสต

25

ิ 662 คน
นิสต

662

ิ 150 คน
นิสต
อาจารย์ 10 คน

160

ิ ป.ตรี 15 คน
นิสต
บุคคลภายนอก 50
คน
ิ 15 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
ิ ป.ตรี 60 คน
นิสต
บุคคลภายนอก 1
คน
ิ
คณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ 20
คน คณะกรรมการ
ิ อักษรศาสตร์
นิสต
จํานวน 20 คน
รองประธาน
ิ
คณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ 19
คน รองประธาน
คณะ
คณะกรรมการฝ่ าย
ต่างๆ 15 คน
ิ ป.ตรี 30 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
บุคลากร 2 คน

65
16

61
40

33

30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 57
จ.สระบุร ี
ก.ค.57-พ.ย.57
10 ก.ค. - 30 พ.ย. 57
คณะอักษรศาสตร์
15 ก.ค. 57 โรงแรม
ตวันนา ถ. สุรวงศ์
กรุงเทพฯ
16 ก.ค. 57 ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

41 คน

41

110
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
-การนํ าความรู ้ด ้านอักษรศาสตร์มา
ใช ้ในการทํางาน (คุณวิรชา ดาวฉาย
และ คุณณั ฏฐ์ กลิน
่ มาลี)
- ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับธุรกิจและ
การวางแผนทางการเงิน (ดร. ธนพล
จึงศิรกุลวิทย์)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับพนั กงาน
ประจําและฟรีแลนซ์ (คุณกวิวัณย์
ตันธนวิกรัย)
- Creative Resume (อ. ศิวนนท์
แนกซ์ ไชยช่อฟ้ า)

ลําดับ
31

ภาควิชา
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

32

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

33

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

34

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

35

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

36

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- พืน
้ ฐานคณิตก่อนคิดติว GMAT

37

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

รับน ้องอักษรฯ

38

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

39

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

40

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

41

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

42

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- รู ้จักงาน Organizer (คุณประดิษฐ์
สมดังเจตน์)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- มารยาท(การบิน)ไทยในโลกจริง
(คุณจูล ี่ เมย์ มิง่ เจริญ)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- แต่งตัวอย่างไรให ้มีสกุล
(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากา
นนท์)
- การนํ าเสนอในทีส
่ าธารณะ
(อาจารย์ตะวัน ปภาพจน์)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- การตลาดกับศาสตร์แห่งอักษรฯ
(คุณพิมพ์จันทร์ เจริญยิง่ วัฒนา)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- พืน
้ ฐานสถิต ิ (อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์
อัศวเรืองพิภพ)

ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- พืน
้ ฐานคณิตก่อนคิดติว GMAT
(อาจารย์สก
ุ จิ แสงวิโรจนพัฒน์)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- Lets’ go Google: App สําคัญใน
กูเกิล
้ ทีค
่ วรรู ้สําหรับการเรียนและการ
ทํางาน (อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล)
- พืน
้ ฐานคณิตก่อนคิดติว GMAT
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- พืน
้ ฐานคณิตก่อนคิดติว GMAT

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
17 ก.ค. 57 เวลา
9.00 - 12.00 น. ห ้อง
401/5 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
41 คน

18 ก.ค. 57 เวลา
9.00 - 12.00 น. ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

41 คน

41

21 ก.ค.57 เวลา
13.00 - 16.00 น.ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
22 ก.ค. 57 เวลา
9.00 - 12.00 น. ,
เวลา 13.00 - 16.00
น. ห ้อง501/2 , 711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

21 คน

21

Lets’ go Google
17 คน
พืน
้ ฐานคณิตก่อน
คิดติว GMAT 21
คน

21

23 ก.ค.57 เวลา
13.00 - 16.00 น.ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
24 ก.ค. 57 เวลา
13.00 - 16.00 น.ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
25-27 ก.ค. 57 อาคาร
บรมราชกุมารี อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์
28 ก.ค.57เวลา 13.00
- 16.00 น.ห ้อง501/2
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

21 คน

21

21 คน

21

19 คน

19

การนํ าเสนอในที่
สาธารณะ 25 คน

25

50 คน

50

30 ก.ค.57 เวลา
13.00 - 16.00 น.ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
31 ก.ค.57 เวลา 9.00
- 12.00 น. , เวลา
13.00 - 16.00 น.
ห ้อง501/2 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

รวม
41

1 ส.ค.57 เวลา 13.00
- 16.00 น.ห ้อง501/2
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
4 ส.ค.57 เวลา 13.00
- 16.00 น.ห ้อง711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

111
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- พืน
้ ฐานการทําบัญชี
(อาจารย์ ดร.ณั ฐชานนท์ โกมุทพุฒ ิ
พงศ์)
- คนทําแผนภูม ิ (graph) แบบง่าย
ทัง้ คนทําและอ่าน (คุณจิรโรจน์ สุธ ิ
ตะกูล)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- ทีวด
ี จิ ต
ิ อลกับโอกาสงานของเด็ก
อักษรฯ (คุณจํานรรค์ ศิรต
ิ น
ั นายก
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ิ เก่าอักษร
และนายกสมาคมนิสต
ศาสตร์)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- เขียนบท เขียนชีวต
ิ
(คุณทิพย์ธด
ิ า ศรัทธาทิพย์)
- “สาว Ciao วัง”
(คุณปิ ยนั นท์ เพชระบูรณิน และคุณ
ไพรวรินทร์ พัฒนพงศ์ไพบูลย์)
ิ สูอ
่ ก
เตรียมความพร ้อมให ้นิสต
ั ษร
ศาตรบัณฑิตทีม
่ งุ่ หวัง
- ฟรุ ้งฟริง้ กับโมเม: แต่งหน ้า
อย่างไรไม่ให ้เป็ นสีคณะ (คุณน
ภัสสร บุรณศิร ิ -โมเม)
One-Stop Service เปิ ดเทอม

ลําดับ
43

ภาควิชา
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

44

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

45

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

46

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

47

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

48

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

กิจกรรมออกกําลังกายโยคะ 3

49

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

กิจกรรมออกกําลังกายโยคะ 4

50

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

ประชุม และอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
เกณฑ์ตวั ชีว้ ัดและการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง

51

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

กิจกรรมออกกําลังกายโยคะ 5

52

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
เกณฑ์ตวั ชีว้ ัดและการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง ครัง้ ที่ 2

53

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

ตรวจประกันคุณภาพภายใน ตาม
เกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ประจําปี
2557 (ปี การศึกษา 2556)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
5 ส.ค.57 เวลา 9.00 12.00 น. , เวลา
13.00 - 16.00 น.ห ้อง
501/2 , 711 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
32 คน

6 ส.ค.57 เวลา 13.00
- 16.00 น.ห ้อง711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

38 คน

38

7 ส.ค.57 เวลา 9.00 12.00 น. , เวลา
13.00 - 16.00 น.ห ้อง
501/2 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

เขียนบท เขียน
ชีวต
ิ 38 คน
สาว Ciao วัง 14
คน

52

8 ส.ค.57 เวลา 13.00
- 16.00 น.ห ้อง501/2
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

26 คน

26

อาจารย์ 15
บุคลากร 12

27

อาจารย์ 8
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 5

18

อาจารย์ 7
เจ ้าหน ้าที่ 21

28

อาจารย์ 8
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 5

18

เจ ้าหน ้าที่ 16
อาจารย์ 8

24

ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก 1
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม2
มีศษ

27

13 - 22 ส.ค. 57 ห ้อง
งานบริการการศึกษา
อาคารมหาวชิราวุธ
ทุกวันจันทร์ และวัน
พฤหัสบดี เวลา 17.15
-18.15 น. ต.ค.56ม.ค. 57
ทุกวันจันทร์ และวัน
พฤหัสบดี เวลา 17.15
-18.15 น. ก.พ.-พ.ค.
57
20 พ.ค. 57 เวลา
9.00-11.30 น. ณ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ
อักษรศาสตร์
ทุกวันจันทร์ และวัน
พฤหัสบดี เวลา 17.15
-18.15 น. มิ.ย.-ก.ย.
57
8 ก.ค. 57 เวลา
10.00-12.00 น. ห ้อง
711 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
22-23 ก.ค. 57

รวม
32

112
ลําดับ
54

55

ภาควิชา
ฝ่ ายวิจัย

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ไปเยีย
่ มชมด ้านการส่งเสริมการวิจัย
ของศูนย์วจิ ัยและบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้า ธนบุร ี
โดยได ้พบและแลกเปลีย
่ นความ
คิดเห็นกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ริ
ชาร์ด วัตสัน ทอดด์ หัวหน ้า
ศูนย์วจิ ัยและบริการวิชาการ การไป
ดูงานครัง้ นี้ ได ้ผลเป็ นทีน
่ ่าพอใจ
โดยได ้มีการพูดคุยแลกเปลีย
่ นความ
คิดเห็นเรือ
่ ง กลยุทธ์การส่งเสริมการ
ผลิตงานวิจัยทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพของ
ิ ระดับ
คณาจารย์และนิสต
บัณฑิตศึกษา
เสวนาวิชาการ-แนะนํ าหนั งสือจาก
่ ษ
บูรพาสูอ
ุ าคเนย์ชวี ต
ิ นั กข่าวจีนใน
ดินแดนทะเลใต ้ก่อนยุคอาเซียน

56

ฝ่ ายวิจัย และ
ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์
คณะอักษรศาสตร์
ฝ่ ายวิชาการ

57

ฝ่ ายวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "Course
ville"

58

ฝ่ ายวิรัชกิจ

พิธม
ี อบทุนพุทธศาสนา มูลนิธ ิ
Khyentse ปี 2556

59

ฝ่ ายวิรัชกิจ

60

BALAC

จัดงานบรรยายในหัวข ้อ “ทุน
ิ นั กศึกษาใน
แลกเปลีย
่ นนิสต
โครงการ ASEAN International
Mobility for Student (AIMS)”
ิ ในหลักสูตร BALAC
ให ้แก่นส
ิ ต
ชมละครเวทีรว่ มสมัยในเทศกาล
ละครกรุงเทพครัง้ ที่ 11

61

BALAC

62

BALAC

63

BALAC

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การใช ้
ข ้อมูลสถิตส
ิ ําหรับการวิจัย"

การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง "On the
Tightrope" "Evening Primrose
Blossom for the Moon" และ
"Black and White
โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา
Bird-watching & conversation
เรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมของสเปน
นอกห ้องเรียน

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
อ. 8 ก.ค. 57 เวลา
09.30-12.00 น.

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 5
เจ ้าหน ้าที่ 6

27 พ.ค. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ณ
ห ้อง 401/18 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
อ. 29 เม.ย. 57
เวลา 09.00 – 16.00
น.ณ ห ้อง 203
ศูนย์คอมพิวเตอร์
อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์
29 พ.ค. 57 เวลา
13.30-15.00 น. ณ
ห ้องประชุมศ.กิตติคณ
ุ
สุทธิลก
ั ษณ์ อําพันวงศ์
10 ต.ค. 56 เวลา
10.30 น. ณ ห ้องสมุด
คณะอักษรฯ

อาจารย์ 5
บุคลากร 3
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 16
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 1
อาจารย์ 7

รวม
11

8

21

7

ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 3
ิ 90 คน
นิสต

10

1-23 พ.ย. 56 ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล
1-2 พ.ย.56 , 8-11
ก.ย.56 และ 22-23
พ.ย.56

ิ 96
นิสต

96

จํานวน 96 คน
ิ 96
นิสต
จํานวน 96 คน

96

2-3 พ.ย. 56 ทีส
่ วน
สัตว์เปิ ดเขาเขียว จ.
ชลบุร ี

ิ 25
นิสต
อาจารย์ 2

18 มี.ค. 57 เวลา
12.00-13.00 น. ณ
ห ้อง 304 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

64

BALAC

ทัศนศึกษาพิพธิ ภัณฑ์บ ้านจิม
ทอมสัน

4 พ.ย. 56 , 22 ก.พ.
57 และ 1 มี.ค. 57 ที่
Hola Spanish
Food@the Eight
Thonglor
5 พ.ย. 56 บ ้านจิม
ทอมสัน

65

BALAC

ิ ทัศน
โครงการพัฒนาวิชาการนิสต
ศึกษาล่องแม่นํ้าเจ ้าพระยา

26 พ.ย. 56 ล่องแม่นํ้า
เจ ้าพระยา

จํานวน 27 คน
ิ 68
นิสต
อาจารย์ 2

90

27

70

จํานวน 70 คน
ิ 68
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 69 คน
ิ 26
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 27 คน

69

27

113
ภาควิชา
BALAC

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
บรรยายเรือ
่ งดนตรีและการเต ้นระบะ
ลาตินอเมริกา

67

BALAC

เรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมของญีป
่ น
ุ่
นอกห ้องเรียน

68

BALAC

ิ ใหม่และงาน
จัดงานปฐมนิเทศนิสต
พบผู ้ปกครอง

69

BALAC

โครงการศึกษานอกสถนที่

70

BALAC

จัดงานสัมมนาประจําปี

71

BALAC

เรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมของสเปน
นอกห ้องเรียน

72

BALAC

ทัศนศึกษามิวเซียม สยาม

73

BALAC

4-ก.ย.-57

74

BALAC

ปฐมนิเทศและงานสังสรรค์ระหว่าง
ิ
นั กศึกษาแลกเปลีย
่ นและนิสต
BALAC
่ นร่วม
เรียนรู ้เรือ
่ งวัฒนธรรมเอเชีย
สมัย

75

BALAC

76

BALAC

ฟั งการบรรยายและฝึ กปฏิบต
ั ิ
เสริมสร ้างบุคลิกภาพและการพัฒนา
่ สารต่อหน ้าชุมชุน
ทักษะในการสือ
่ นร่วม
เรียนรู ้เรือ
่ งวัฒนธรรมเอเชีย
สมัย

11 ก.ย.57 สถาบัน
จอห์น โรเบิรต
์ พาว
เวอร์
27 ก.ย.57 พารากอน
ซีนเี พลซ์

77

บรรณารักษศาสตร์

29 พ.ย. 56 เวลา
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อาคารบรม
ราชกุมารี

78

บรรณารักษศาสตร์

LIS Journal Club :
O'Neill, E. T., & Gammon, J. A.
(2014). Consortial Book
Circulation Patterns: The OCLCOhioLINK Study. College &
Research Libraries. Retrieved
from
http://crl.acrl.org/content/early/
2013/09/20/crl13-506.short
โครงการเสวนา"ปั ญหาสิทธิห
์ นั งสือ
แปลในประเทศไทย"

79

บรรณารักษศาสตร์

ลําดับ
66

LIS Journal Club :
Ma, F., Mo, Z., & Luo, Y.
(2014[In press]). Empirical
Research on a Model to
Measure End-user Satisfaction
with the Quality of Database
Search Results. Journal of
Academic Librarianship.
Retrieved from
http://dx.doi.org/10.1016/j.acali
b.2013.12.010

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
22 เม.ย.57 ห ้อง
401/18 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
26 เม.ย.57
ร ้าน Nirai-Kanai
1 ส.ค.57 เวลา
09.00-16.00 น. ณ
ห ้อง 301-302 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
6-8 ส.ค. 57 ที่
โรงแรมราวินดรา จ.
ชลบุร ี
16 ส.ค. 57 ณ
โรงแรมโนโวเทล
สยามสแควร์
3 ก.ย. 57 ที่ Hola
Spanish Food@the
Eight Thonglor
4 ก.ย. 57 มิวเซียม
สยาม

7 ก.ย. 57 โรงละคร
แห่งชาติ

ศุกร์ท ี่ 10 ม.ค.57
เวลา 13.00-16.00 น.
ห ้อง 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

24 ม.ค. 57 เวลา
13:00 - 14:00 น.
ห ้อง 507 อาคารบรม
ราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 30
นิสต
อาจารย์ 5
จํานวน 35
ิ 40
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 41
160 คน

ิ 200
นิสต
อาจารย์ 7
จํานวน 207
อาจารย์ 30
ิ 38
นิสต
อาจารย์ 2
จํานวน 40คน
ิ 33
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 34
ิ 60 คน
นิสต
ิ 32
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 33
ิ 35
นิสต
จํานวน 35

รวม
35
41
160

207
30
40
34
60
33
35

ิ 16
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 17
อาจารย์ 3

17

ิ ป.ตรี 7
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
นั กเขียน 2
นั กแปล 2
ทนายความ 1
ผู ้ดูแลงานลิขสิทธิ์ 1
ตัวแทนนั กเขียน 1
อาจารย์ 3

15

3

3

114
ลําดับ
80

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ประจักษ์ พระคุณ ศ.กิตติคณ
ุ สุทธิ
ลักษณ์ อําพันวงศ์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
25 ม.ค. 56 ห ้อง 303304 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

81

บรรณารักษศาสตร์

มี.ค.-พ.ค.57

82

บรรณารักษศาสตร์

โครงการเสริมสร ้างประสบการณ์
วิชาชีพ
นายแพทย์สรุ พงศ์ อําพันวงศ์ มอบ
เงินสมทบทุน ศาตราจารย์สท
ุ ธิ
ลักษณ์ อําพันวงศ์

83

บรรณารักษศาสตร์

ิ ปริญญา
โครงการปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิต

84

บรรณารักษศาสตร์

โครงการบรรยายทางวิขาการ
Global Trends of Library and
Information Science Education

18 ก.ค. 57 เวลา
9.30-11.30 น.

85

บรรณารักษศาสตร์

โครงการเสนอความก ้าวหน ้าในการ
ทําวิทยานิพนธ์ ภาคต ้น ปี การศึกษา
2557

86

บรรณารักษศาสตร์

87

บรรณารักษศาสตร์

LIS Journal Club เรือ
่ ง บริการการ
จัดการข ้อมูลงานวิจัย
LIS Journal Club เรือ
่ ง ดัชนีการ
อ่านของไทย

ศ. 15 ส.ค. 57 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ
ห ้อง 704 อาคารบรม
ราชกุมารี
3-ก.ย.-57

88

บรรณารักษศาสตร์

LIS Journal Club เรือ
่ ง ISIC 2014
Experience

19-ก.ย.-57

89

ประวัตศ
ิ าสตร์

18 พ.ย. 56
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

90

ประวัตศ
ิ าสตร์

การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต หัวข ้อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั กับการสร ้างภาพลักษณ์
ทางการทหาร
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต หัวข ้อ
พุทธศาสนากับพระมหากษั ตริยไ์ ทย
พ.ศ.2310-2394

91

ประวัตศ
ิ าสตร์

25 พ.ย. 56
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

92

ประวัตศ
ิ าสตร์

93

ประวัตศ
ิ าสตร์

การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
หัวข ้อ รัฐ โภชนาการและการ
เปลีย
่ นแปลงการกินในสังคมไทย
พ.ศ.2482-2517
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
หัวข ้อ การเปลีย
่ นแปลงทาง
้ กลางไทยกับ
ความคิดของชนชัน
เรือ
่ งอ่านเล่นไทยสมัยใหม่ ทศวรรษ
2460 - ทศวรรษ 2480
การสัมมนาความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต หัวข ้อ การจัดการ
ศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐสยามใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั

จ. 3 มี.ค. 57 ณ ห ้อง
ประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ สุทธิลักษณ์
อําพันวงศ์ อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
ครัง้ ที่ 1 ก.ค. 57
ครัง้ ที่ 2 ส.ค. 27

10-ก.ย.-57

18 พ.ย. 56
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

25 พ.ย. 56
เวลา 14.30-15.45 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
25 พ.ย. 56
เวลา 15.45-17.00 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 9
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 15
บุคคลภายนอก 48
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
þมีศษ
ิ ป.ตรี 12
นิสต

รวม
88

12

อาจารย์ 12
บุคลากร 2

14

ิ ป.ตรี 42
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 7
บุคลากร 1
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
3
ิ อาจารย์
นิสต
ผู ้ประกอบการ
วิชาชีพสารนิเทศ
24
23 คน

50

อาจารย์ 2
อาจารย์ 4
ป.โท 3
ป.ตรี(นอก) 5
อาจารย์ 5
ป.โท 4
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 2
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 2
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

26

23

2
12
14
19

19

35

35

35

115
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ิ ระดับบัณฑิตศึกษาเยีย
นํ านิสต
่ มชม
และค ้นคว ้าเอกสารทีโ่ รงเรียนนาย
ร ้อยพระจุลจอมเกล ้า
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "กําเนิด
ชาตินย
ิ มจีนในประเทศไทย โดย
Prof.Eiji Murashima (Institute of
Asia-Pacific Studies, Waseda u.,
Japan)
ิ ทัศน
รายวิชา 2204204 นํ านิสต
ศึกษาใบราณสถานจังหวัดอุทัยธานี

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
13 ธ.ค. 56
เวลา 08.00-17.00 น.

สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "เรือ
่ ง
ของกฎหมายนิรโทษกรรม 2 ฉบับ:
เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ กับประวัตศ
ิ าสตร์
ภาระความรับผิดชอบของรัฐไทย
โดย Dr.Tyrell Haberkorn
(Department of Political &
Social Change, Australian
National University)
ิ ใหม่ระดับ
ปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิตศึกษา (รอบที่ 1)
สัมมนาเพือ
่ วางแผนและพัฒนา
ภาควิชา
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "The
'Chinese Education Problem' of
1948 - Thai Governmental
Repression as Perceived by the
Thai Chinese Press"

27 ม.ค. 57
13.00-16.00 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ลําดับ
94

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

95

ประวัตศ
ิ าสตร์

96

ประวัตศ
ิ าสตร์

97

ประวัตศ
ิ าสตร์

98

ประวัตศ
ิ าสตร์

99

ประวัตศ
ิ าสตร์

100

ประวัตศ
ิ าสตร์

101

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "รัฐ
โภชนาการใหม่กับการเปลีย
่ นแปลง
วิถก
ี ารกินในสังคมไทย พ.ศ.24822517"

1 ก.ย. 57 เวลา
13.30-16.00 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

102

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "ความ
เป็ นชายกับความจริงใจในจดหมาย
รักจากอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษที่
18"

8 ก.ย. 57 เวลา
13.30-16.00 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

103

ประวัตศ
ิ าสตร์

22 ก.ย. 57 เวลา
13.30-16.00 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

104

ปรัชญา

สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ "การ
พันไปทางขวา: ว่าด ้วยความคิดทาง
การเมืองของปั ญญาชนฝ่ ายค ้าน
ไทยภายหลังการล่มสลายของ
พคท. ระหว่าง พ.ศ. 2524-2535"
่ วชาญปรัชญามา
โครงการเชิญผู ้เชีย
ปฏิบต
ั งิ านทีภ
่ าควิชา (บรรยายใน
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร 1 ครัง้ และให ้
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา)
คําปรึกษานิสต

105

ปรัชญา

เสวนาปรัชญา
1. บรรยายหัวข ้อ Workshop for
Philosophy for Children โดย
Prof. Park Jinwhan จากเกาหลี

106

ปรัชญา

เสวนาปรัชญา
2. บรรยายหัวข ้อ สัญลักษณ์และ
ความหมายในศาสนาฮินดู โดย อ.
คมกฤช อุย
่ เต็กเค่ง

23 ธ.ค. 56
13.00-16.00 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
11 ม.ค. 57
08.00-17.00 น

21 มี.ค. 57
29-30 พ.ค.57
25 ส.ค. 57 เวลา
13.30-16.00 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

6 ม.ค. 57-1ก.พ. 57

อ.21 ศ.24, 31 ม.ค.
และ 14 มี.ค.57 เวลา
12.30-16.00 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี
ศ. 14 มี.ค. 57 เวลา
12.30-16.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมราช
กุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 13
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ
ิ ป.ตรี 41
นิสต
อาจารย์ 1
เจ ้าหน ้าที่ 1
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 2

รวม
12
31

43
14

อาจารย์ 4
ิ 8
นิสต
อาจารย์ 9

12

ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
3
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม10
มีศษ
ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก8
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 7
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก8
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 6
มีศษ
ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 11
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 7

24

ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 7

9

33

35

26

23

26

21

116
ภาควิชา
ปรัชญา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการติดตามความก ้าวหน ้าการ
ทําวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
7 ก.พ. 57 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

108

ปรัชญา

โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

109

ปรัชญา

110

ปรัชญา

เสวนาปรัชญา เรือ
่ ง Freedom,
Equality but no Fraternity /
Prof. Peter Gratton, Memorial
University of Newfoundland,
Canada
โครงการค่ายปรัชญา

21 และ 28 ก.พ. 57
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี
13 มิ.ย. 57 ห ้อง
601/17 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

111

ปรัชญา

โครงการสัมมนาภาควิชาปรัชญา

112
113
114

ปรัชญา
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

115

ภาษาตะวันตก/
โปรตุเกส

116

ภาษาตะวันตก/
โปรตุเกส

117

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

แสดงมุฑต
ิ า ดร.สุวรรณา
โครงการบรรยายพิเศษ
โครงการสัมมนาภาควิชาภาษา
ตะวันตก เรือ
่ ง "การพัฒนาทักษะ
ิ อักษร จุฬาฯ"
การคิดให ้นิสต
โครงการประกวดเรียงความเรือ
่ ง
Protuguese Language and the
Future
จัดพิธม
ี อบรางวัลแก่ผู ้ชนะเลิศการ
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา หัวข ้อ "Portuguese
Language and the Future"
ิ ร่วมงานกับ
โครงการสนั บสนุนนิสต
หน่วยงานภายนอก
ิ ภาษาฝรั่งเศส
ค่ายนิสต

ลําดับ
107

118

26-ก.ย.-57
ม.ค.-ส.ค. 57
19-21 มี.ค. 57

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 9
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 7
ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4
ิ ป.โท 11
นิสต
อาจารย์ 3
อาจารย์ 11
บุคลากร 2
อาจารย์ 14
อาจารย์ 60
อาจารย์ 27

1 ก.ค. - 22 ส.ค. 57

ิ ป.ตรี 12
นิสต

12

27-ส.ค.-57

56 คน

56

พ.ย.56-ก.ย.57

ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.ตรี 39
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี 31
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 1
(ผศ.ดร.อุบลวร
ิ ฐ์)
ราม โชติวศ
ิ ษ
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.ตรี 12
นิสต

32

28-30 ก.ค. 57
จ.กาญจนบุร ี
1-ส.ค.-57

11-12 ม.ค. 57

119

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

โครงการศึกษาดูงาน อภัยภูเบศร ตึกพิพธิ ภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
และกิจกรรมสมุนไพร

พ. 22 ม.ค. 57
โรงพยาบาลเจ ้าพระยา
อภัยภูเบศรและ
หมูบ
่ ้านดงบัง
จ.ปราจีนบุร ี

120

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ก.ค.-ส.ค. 57

121

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

โครงการวารสาร L'Amateur (เพือ
่
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
2231374 ภาษาฝรั่งเศสด ้านการ
หนั งสือพิมพ์ และ 2231375 ภาษา
ฝรั่งเศสด ้านการหนั งสือพิมพ์ 2 - นํ า
ิ ไปทําวารสาร)
ผลงานนิสต
โครงการรายงานความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

122

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

โครงการกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประกอบการศึกษา

123

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

โครงการค่ายภาษาเยอรมัน

24-26 ม.ค. 57 Wood
Park Resort เขาใหญ่
นครราชสีมา

124

ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

โครงการบรรยายพิเศษ
ครัง้ ที่ 1 เรือ
่ ง การทําธุรกิจกับชาว
รัสเซีย
ครัง้ ที่ 2 เรือ
่ ง การเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยแก่นักท่องเทีย
่ วรัสเซีย

ส.ค. 57- ก.ย. 57

30 ก.ค. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี
17 ธ.ค. 56 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท 6
นิสต
อาจารย์ 7
ิ
นิสต
อาจารย์
บุคคลภายนอก
จํานวน 120 คน
ิ ป.ตรี 37
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี 40
นิสต

รวม
20
21
24

14
13
14
60
27

47
38

12

13

120

48

40

117
ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
รัสเซีย

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ิ
โครงการพัฒนาวิชาการนิสต
สาขาวิชาภาษารัสเซีย (เสริม
หลักสูตรรายวิชา 223632 ภาษา
รัสเซียด ้านการท่องเทีย
่ ว)

126

ภาษาตะวันตก/
ศูนย์ละตินอเมริกา

127

ภาษาตะวันตก/
สเปน

128

ภาษาตะวันตก/
สเปน

นิทรรศการ FEALAC Showcase
เพือ
่ แนะนํ าประเทศสมาชิกและ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง และร่วมเป็ น
วิทยากรในหัวข ้อ “Possibility for
Regional Cooperation” ใน “เวที
ความร่วมมือระหว่างเอเชีย
ตะวันออกกับลาตินอเมริกา” หรือ
Forum for East Asia-Latin
America Cooperation (FEALAC)
ร ้องเพลงประสานเสียงของเยาวชน
จากเกาะ San Audres ประเทศ
โคลอมเบีย
โครงการค่ายภาษาสเปน

129

ภาษาตะวันตก/
สเปน

130

ภาษาตะวันตก/
สเปน

131

ภาษาตะวันตก/
สเปน

132

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

133

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

134

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

135

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

136

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

137

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

ลําดับ
125

138

ิ
โครงการพัฒนาวิชาการนิสต
สาขาวิชาภาษาสเปน ทัศนศึกษา
ล่องเรือชมวัดและวิถช
ี วี ต
ิ ฝั่ งธนบุร ี
ิ รายวิชา 2233339 ภาษาสเปน
(นิสต
ิ เอก
เพือ
่ การท่องเทียว และนิสต
สเปนอืน
่ ๆ)
โครงการเรียนรู ้วัฒนธรรมผ่าน
เทศกาลคริสต์มาสถึงปี ใหม่
โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง การบริหารจัดการ
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาสเปน
กิจกรรมในโครงการสาขาวิชา
ภาษาอิตาเลียนพบศิษย์เก่าและ
ิ ในสังกัด
นิสต
กิจกรรมในโครงการสัปดาห์ภาษาอิ
ตาเลียนสากล Opening ceremany
"Italian week 2013 : Ricerca,
Scoperta, Innovazione (L'Italia
dei Saperi)
Demonstration of Italian cuisine
"La cucina italiana in piazza"
"La dolce vita" film screening in
commemoration of the 20th
death anniversary of Federico
Fellini
กิจกรรมในโครงการสาขาวิชา
ภาษาอิตาเลียนพบศิษย์เก่าและ
ิ ในสังกัด
นิสต
ค่ายภาษาอิตาเลียน
ิ ใน
อิตาเลียนพบศิษย์เก่าและนิสต
สังกัด

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
เยีย
่ มชมโบราณสถาน
พิพธิ ภัณฑ์และวัด
ต่างๆในจ.
พระนครศรีอยุธยา 18
ส.ค. 57
20-ส.ค.-57

29 ต.ค. 56 เวลา 1618 น. อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
10 - 12 ม.ค. 57 แพร
ดาวรีสอร์ท อ.สวนผึง้
จ.ราชบุร ี
26 ม.ค. 57 เวลา
8.30-16.30

6 ม.ค. 57 เวลา
16.30-18.30 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
24-25 เม.ย. 57

ศ. 4 ต.ค. 56
เวลา 13.00-16.00
ณ ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 21 พ.ย. 56
เวลา 16.00-19.00
้ 2 สรรพศาสตร์
ณ ชัน
สโมสร อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
จ. 25 พ.ย. 56
เวลา 10.00-15.00
ณ โถงอาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
อ. 26 พ.ย. 56
เวลา 15.00-19.00
ณ ห ้อง 301 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
พ. 8 ม.ค. 57
เวลา 16.00-18.00
ณ ห ้อง 501/9 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
11-12 ม.ค. 57 ชะอํา
จ.เพชรบุร ี
26-ม.ค.-57

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 10
นิสต

รวม
10

ิ ป.ตรี20
นิสต
อาจารย์ 100
บุคคลภายนอก80

200

ิ ป.ตรี 50 คน
นิสต

50

ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 10

50

ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 3

43

ิ ป.ตรี 60
นิสต
อาจารย์ 12

72

อาจารย์ 11
บุคคลภายนอก 2

13

ิ 45
นิสต
อาจารย์ 3
ศิษย์เก่า 2

50

จํานวน 55 คน
ิ 70
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 25
ศิษย์เก่า10

120

ิ 40
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 20

70

ิ 20
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 10

32

ิ 25
นิสต
อาจารย์4

29

ิ ป.ตรี 60
นิสต
อาจารย์ 8
ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม1
มีศษ

68
25

118
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการบรรยายพิเศษภาษาอิตา
เลียน
โครงการเสริมสร ้างทักษะทางภาษา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
100 ปี ศาสตร์จารย์ฉลวย วุธาทิตย์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
7-ก.พ.-57

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 5

141

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันออก

13 มี.ค. 57 และ 20
มี.ค. 57
12-ธ.ค.-56

142

ภาษาตะวันออก

29-พ.ค.-57

143

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

144

ภาษาตะวันออก/
จีน

145

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

146

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

สัมมนาอาจารย์ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
Korean Festival 2014 บรรยาย
เผยแพร่ความรู ้และจัดกิจกรรม
เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารและเครือ
่ ง
แต่งกาย
โครงการ ลูกมังกร อักษรจุฬาฯ เปิ ด
หูเปิ ดตา ณ วังสนามจันทร์ สาน
สัมพันธ์ ณ สวนผึง้
โครงการ ASEAN Meeting for
Japanese Speaker Community
ิ เอกภาษาญึป
้ ปี ท ี่ 3
พานิสต
่ นชั
ุ่ น
จํานวน 13 คนไปทัศนศึกษาและ
แลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
โครงการเขียนพูก
่ น
ั ญีป
่ น
ุ่

ิ ป.ตรี 10
นิสต
อาจารย์ 3
ศิษย์เก่า อาจารย์
ประมาณ 50
อาจารย์ 28
บุคลากร 8
เข ้าร่วม 100

147

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ิ วิชาเอก
โครงการนิเทศนิสต
ภาษาญีป
่ น
ุ่

148

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

THE 3rd ACADEMIC
PRESENTATION OF JAPANESE
MAJOR งานนํ าเสนอผลงานวิชาการ
ิ เอกภาษาญีป
โดยนิสต
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 3
ิ เอกวิชาภาษาญีป
และนิเทศนิสต
่ น
ุ่

ลําดับ
139
140

13 ส.ค. 57 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

36
100

ิ 13
นิสต
อาจารย์ 1

14

7 ก.พ. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ณ
ห ้อง 509 อาคารบรม
ราชกุมารี
8 ก.พ. 57 เวลา 9.0018.00 น. ณ ห ้อง
301-302 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
8 ก.พ. 57 เวลา 9.0012.00 น. ณ ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 1

31

ิ 80
นิสต

80

ิ ปั จจุบน
นิสต
ั 79
คน อาจารย์และ
บุคคลภายนอก 6
คน

91

ส. 8 มี.ค. 57 ห ้อง
303-304 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

150

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงการอบรมภาษาญีปน
ุ่ Sakura
Network
สัมมนาสาขาวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่

11-12 มี.ค.57

่
ออกกําลังแบบเต ้าซิน

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ วชาญจาก
โครงการเชิญผู ้เชีย
ต่างประเทศมาปฏิบต
ั งิ าน
โครงการบรรยายพิเศษ "การต่อยอด
การเรียนภาษากลุม
่ รอบ:
ประสบการณ์การเรียนภาษามองโก
ลของผู ้รู ้ภาษาญีป
่ น"
ุ่ โดยคุณจรรยา
หม่านสกุล ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์

ทุกวันอังคาร เวลา
12.00-13.00 น. และ
พฤหัสบดี เวลา
17.00-18.00 น. ณ
ห ้อง 401/11 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
11-27 ส.ค. 57

154

50

17-22 ม.ค. 57 ณ
ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับกลุม
่
สัมมนาวิชาการจากประเทศญีป
่ น
ุ่
(กลุม
่ สัมมนาวิชาการศัพท์และ
ไวยากรณ์ภาษาญีป
่ น
ุ่ Go-bun-ken)

153

13

92

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

152

5

ิ ป.ตรี 84
นิสต
อาจารย์ 8

11-12 ม.ค.56

149

151

รวม

25-เม.ย.-57

18 ส.ค. 57 เวลา
16.00-17.00 น. ห ้อง
401/16 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ิ 6 คน
นิสต
ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.
นิสต
โท 15
อาจารย์ 3
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 34
บุคลลภายนอก 23
อาจารย์ 9
บุคลากร 2
ิ อาจารย์
นิสต
เจ ้าหน ้าที่ 11

โท 4 อาจารย์ 2
ศิษย์เก่า 1
ิ ป.ตรี 25
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
1

53

23
11
11

5
27

119
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับกลุม
่
สัมมนาวิชาการจากประเทศ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
นภาษาต่างประเทศ
กับสาขาภาษาญีป
่ น
ุ่ (สายวรรณคดี)
โครงการบรรยายพิเศษ โดย
นั กแสดงจําอวดญึป
่ น
ุ่ (Rakugo)
จาก Asia Foundation (SAF)

ลําดับ
155

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

156

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

157

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงการฝึ กพูดภาษาญีป
่ นกั
ุ่ บคน
ญีป
่ น
ุ่

158

ภาษาตะวันออก/
บาลี

โครงการเสวนาภารตวิทยา

159

ภาษาตะวันออก/
บาลี

ชมรมภาษาบาลี จัดงานสงกรานต์
รดนํ้ าสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโส

160

ภาษาตะวันออก/
บาลี
ภาษาตะวันออก/
บาลี

เสวนาภารตวิทยา หัวข ้อ ภาษาบาลี
- สันสกฤต ตายแล ้ว??
เสวนา ภารตวิทยา ครัง้ ที่ 4 เกิดเป็ น
หญิงแท ้จริงแสนลําบาก? ผู ้หญิง
อินเดียในหลากมิต ิ

162

ภาษาตะวันออก/
บาลี

ั สกฤต
งานศึกษารมภ์-บาลีสน
พิจารณ์

163

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

โครงการแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมกับ
ชาวเวียดนาม

164

ภาษาไทย

โครงการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารภาคสนาม
ิ บัณฑิตศึกษา
ของนิสต

165

ภาษาไทย

โครงการสักการะพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั

166

ภาษาไทย

ิ ชิโนรส
วันกรมสมเด็จพระปรมานุชต

9-11 ธ.ค. 56 ณ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม

167

ภาษาไทย

สรรพ์วท
ิ ยา ภาคปลาย ปี การศึกษา
2556 (เสนอความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์)

จ. 24 ก.พ. 57 เวลา
8.30-16.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมราช
กุมารี

161

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
27-28 ส.ค. 57 จ.
ชลบุร ี

4 ก.ย. 57 เวลา 9.30ิ ป
12.00 น. ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล
ศ. 12 ก.ย. 27 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
413 อาคารบรมราช
กุมารี
19-ก.พ.-57

14 เม.ย. 57 ณ ห ้อง
105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
5 มิ.ย.57 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
28 ส.ค. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมราช
กุมารี
จ. 15 ก.ย. 57 เวลา
8.00-16.30 น. ณ
้ 1 อาคารมหา
โถงชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
3 ส.ค. 57 เวลา 9.0016.00 น. ณ วัดอุภัย
ราชบํารุง (วัดญวน
ตลาดน ้อย)
ครัง้ ที่ 1 23-24 พ.ย.
56
ครัง้ ที่ 2 16 ธ.ค. 56
ครัง้ ที่ 3 20 ธ.ค. 56
คร ้งที่ 4 14-15 ก.พ.
57 ณ ศูนย์วช
ิ าการ
และสาธิตพันธุไ์ ก่
พืน
้ เมือง จ.ชลบุร ี
จ. 25 พ.ย.56 เวลา
้
14.00 น. ณ โถงชัน
ลอย อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก26
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม2
มีศษ
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก5
ิ ป.ตรี 35
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก10

รวม
73

53

48

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท เอก 10
นิสต
อาจารย์ บุคลากร
บุคคลภายนอก15
อาจารย์ ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบน
ั รวม
30 คน
ิ 30 คน
นิสต
บุคคลภายนอก 50
ประมาณ 40 คน

40

ประมาณ 300 คน

300

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 35
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก10

60

ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก15
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 10
ิ ย์เก่าเข ้า
Rมีศษ
ร่วม 5
ิ ป.ตรี 27
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก
232
ิ ตรี โท เอก 76
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 16

35

30
80

18

81

325

97

120
ภาควิชา
ภาษาไทย

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการถวายเทียนพรรษา

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
2 ก.ค. 57 เวลา
16.00-18.00 น.

169

ภาษาไทย

24-ก.ค.-57

170

ภาษาไทย

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

28 - 31 ก.ค. 57

171

ภาษาไทย

การอบรมเพือ
่ พัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยเชิงสร ้างสรรค์ ใน

5 ส.ค. 57 เวลา 9.00
- 16.00 น.

172

ภาษาไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร ชุด
"สืบสานวิทยาพฤฒาจารย์" หัวข ้อ
"ระบบเสียงภาษาไทย" โดย ผศ.
ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต์ (ใน

20 ส.ค. 57 เวลา
9.00 - 16.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมฯ

173

ภาษาไทย

โครงการ "มณีปัญญา 2557"
ผู ้บรรยาย : อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
่ วามเป็ น
เลิศวรกุล (ในโครงการสูค

25 ส.ค. 57 เวลา
9.00 - 12.15 น. ห ้อง
401/18 อาคารมหา
จักรีฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร ชุด
"สืบสานวิทยาพฤฒาจารย์" หัวข ้อ
"การเขียนบทวิจารณ์" โดย ผศ.
สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร (ใน

30 ส.ค. 57 เวลา
9.00 - 16.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมฯ

ลําดับ
168

่ วามเป็ นเลิศฯ
โครงการสูค

่ วามเป็ นเลิศฯ)
โครงการสูค

เลิศฯ)

174

ภาษาไทย

175

ภาษาไทย

โครงการไหว ้ครูภาควิชาภาษาไทย

พฤ. 4 ก.ย. 57 เวลา
11.30-13.00 น. ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

176

ภาษาไทย

ิ ภาควิชา
โครงการจัดปฐมนิเทศนิสต
ภาษาไทย ภาคต ้น ปี การศึกษา
2557

ศ. 12 ก.ย. 57 ณ
ห ้อง 304 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร เวลา
16.00-18.00 น.

177

ภาษาไทย

โครงการถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั

19 ก.ย. 57 เวลา
16.00-18.30 น.

178

ภาษาไทย

ประชุมวิชาการด ้านคติชนวิทยา(เป็ น
ส่วนหนึง่ ของโครงการประชุม
วิชาการด ้านภาษาและวรรณคดีไทย
(คติชนวิทยา)

27 ก.ย. 57 เวลา
8.30-18.00 น. ห ้อง
105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

่ วามเป็ นเลิศฯ)
โครงการสูค

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 19
นิสต
ิ ป.โท 26
นิสต
ิ ป.เอก 10
นิสต
อาจารย์ 6
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์ 17
บุคลากร 1
ิ ป.ตรี 75
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์
15
บุคลากร
16
บุคคลภายนอก220
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม1
มีศษ
ิ ป.ตรี 25
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต

รวม
65

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์
5
บุคคลภายนอก 7
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต
อาจารย์
5
บุคคลภายนอก 21
ิ ป.ตรี 21
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์
5
บุคคลภายนอก 9

33

ิ ป.ตรี
นิสต
39
ิ ป.โท
นิสต
25
ิ ป.เอก 14
นิสต
อาจารย์
20
บุคลากร
3 ม
ศิษย์เก่าเข ้าร่วม 5
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม10
มีศษ
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
ิ ป.เอก 15
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.ตรี
นิสต
30
ิ ป.โท 35
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์
20
บุคคลภายนอก 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม60
มีศษ

18
377

30

66

42

101

40

110

195

121
ลําดับ
179

ภาควิชา
ภาษาไทย

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการสนทนาวิชาการเพือ
่ น
บัณฑิตศึกษา(เป็ นส่วนหนึง่ ของ
โครงการประชุมวิชาการด ้านภาษา
และวรรณคดีไทย(คติชนวิทยา)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
27 ก.ย. 57 เวลา
8.30 – 18.00 น. ห ้อง
105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

180

ภาษาศาสตร์

โครงการ 72 ปี ปราณี ศรีอาจาริยา

31 ม.ค. 57 ห ้อง 111
อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์

181

ภาษาศาสตร์

21-31 มี.ค. 57 จ.
อุทัยธานี

182

ภาษาศาสตร์

183

ภาษาศาสตร์

ิ ออกฝึ กภาคสนาม
โครงการพานิสต
ทางภาษาศาสตร์ (รายวิชา
2209641 Ling Field Method)
โครงการสัมมนาภาควิชา
ภาษาศาสตร์ เรือ
่ ง "เพือ
่ พัฒนาการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ภาควิชาภาษาศาสตร์"
ิ จัดงานไหว ้ครู ปี 2557
นิสต

184

ภาษาอังกฤษ

ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการให ้นิสต
เสนอบทความวิชาการ

185

ภาษาอังกฤษ

186

ภาษาอังกฤษ

A Practical Workshop For
Graduate Students : Writing for
Publication in Audemic
ิ ป.โท ของ
Journals(จัดโดยนิสต
ภาคฯ)
สัมมนาเพือ
่ พัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

187

ภาษาอังกฤษ

สัมมนาคณาจารย์ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

188

ภาษาอังกฤษ

โครงการเสวนาวิชาการ โดยอาจารย์
ผู ้เขียนบทความลงในวารสาร
Thoughts

189

ภาษาอังกฤษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง
"จรรยาบรรณในการเขียนรายงาน"
ิ เอกภาษาอังกฤษ
แก่นส
ิ ต

190
191

ภูมศ
ิ าสตร์
ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการอบรมครูภม
ู ศ
ิ าสตร์
โครงการภาคสนาม รายวิชา
2205337 ภูมศ
ิ าสตร์เมือง 1

192

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการภาคสนาม รายวิชา
2205465 โทรสัมผัสขัน
้ สูง

193

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการภาคสนาม รายวิชา
2205474 เทคนิคการออก
ปฏิบต
ั งิ านสนามฯ

2 ก.ค. 57 Crowne
Plaza BKK

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี
นิสต
30
ิ ป.โท 35
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์
20
บุคคลภายนอก 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม60
มีศษ
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์ภาควิชาฯ7
บุคลากร 33
บุคคลภายนอก62
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 1
อาจารย์ 10
บุคลากร 2

รวม
135

147

5
12

วันพุธที่ 20 ส.ค.57
ห ้อง 708 อาคารบรมฯ
เวลา 13.00-15.00 น.
ศ. 7 ก.พ. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมราช
กุมารี
17-18 มี.ค.57 9.0015.30 ห ้อง 401 413
414 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก19
นิสต
อาจารย์ 5
ิ ป.โท 26
นิสต
อาจารย์ 10
ป.โท 10 คน

10

19 พ.ค.57 เวลา
8.00-16.00 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี
22-พ.ค.-57

อาจารย์ 14
เจ ้าหน ้าที่ รวม 5
คน

19

อาจารย์ไทย 23
เจ ้าหน ้าที่ 5 คน
บุคคลภายนอก 1
ิ ป.ตรี 5
จ. 18 ส.ค. 57 เวลา
นิสต
13.00-18.00 น. ห ้อง อาจารย์ 10
401/4 อาคารมหาจักรี บุคลากร 4
บุคคลภายนอก7
สิรน
ิ ธร
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ 80
19 ส.ค. 57 เวลา
นิสต
10.30-12.00 น. ห ้อง อาจารย์ 3
302 อาคารบรมราช
บุคลากร 5
กุมารี
16-17 ต.ค.56
บุคคลภายนอก 40
4-5 ม.ค.57 จ.ราชบุร ี อาจารย์ 1 คน
ผู ้ช่วยอาจารย์ 1 คน
ิ ในรายวิชา10คน
นิสต
ิ อืน
นิสต
่ 18 คน
รวม 30 คน
4-5 ม.ค.57 จ.ราชบุร ี อาจารย์ 2 คน ผู ้ช่วย
อาจารย์ 1 คน
ิ ในรายวิชา 16
นิสต
ิ อืน
คน นิสต
่ 10 คน
รวม 29 คน
อาจารย์ 2 คน
16-18 ม.ค.57 จ.
ผู ้ช่วยอาจารย์ 1 คน
กาญจนบุร ี
ิ ในรายวิชา19 คน
นิสต
รวม 22 คน

28
36

29
28

88

40
30

29

22

122
ลําดับ
194

ภาควิชา
ภูมศ
ิ าสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการภาคสนาม รายวิชา
2205211 ระบบกายภาพใน
สภาพแวดล ้อม

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 2 คน
17-18 ม.ค.57 จ.
ผู ้ช่วยอาจารย์ 1 คน
เพชรบูรณ์

195

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการภาคสนาม รายวิชา
2205231

20-21 ม.ค.57 จ.
สระบุร ี

196

ภูมศ
ิ าสตร์

26-พ.ค.-57

197

ภูมศ
ิ าสตร์

สัมมนาผู ้สอนวิชาพืน
้ ฐานอักษร
ศาสตร์ (วิชา 2205200 มนุษย์กบ
ั
ภูมศ
ิ าสตร์)
อบรมโครงการคลินก
ิ แผนที่ เรือ
่ ง
การอบรมภูมศ
ิ าสตร์และแผนที่ ตอน
พีส
่ อนน ้อง...น ้องสอนพี่ เสริมสร ้าง
ให ้เยาวชนในชุมชนจ.น่านเกิดความ
รักและหวงแหนผืนป่ าผ่านการจด
บันทึกข ้อมูลป่ าน่านโดยใช ้แผนที่

198

ภูมศ
ิ าสตร์

26 พ.ค. 57 เวลา
9.00-16.00 น. ห ้อง
814 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

199

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพบัณฑิตและหลักสูตร
ภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์ (จาก
โครงการวิจัยเกีย
่ วกับสถานภาพการ
เรียนการสอนภูมศ
ิ าสตร์ในประเทศ
ไทย ในปี 2554)
ิ ปริญญา
โครงการปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิต

200

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ
่
เรียนรู ้ด ้านจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ

26 ธ.ค.56
คณะอักษรศาสตร์

201

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการทัศนศึกษาหอภาพยนตร์

202

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการชมรมวรรณคดีเปรียบเทียบ
(แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นและ
เพิม
่ พูนความรู ้)

20 ม.ค.57
หอภาพยนตร์แห่งชาติ
พุทธมณฑล สาย 5
จ.นครปฐม
31 ม.ค. 57
ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

203

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการสัมมนาภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ (ครัง้ ที่ 1)

204

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต

205

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการความรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรม ครัง้ ที่ 13

206

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ค่ายวรรณคดีเปรียบเทียบ

207

ศิลปการละคร

โครงการ "แหวกม่านงานละคร ครัง้
ที่ 13" ภาคต ้น 2556 (รายวิชา
2208248 Theatre Production)

6-11 พ.ค. 57 จ.น่าน

19-ส.ค.-57

14 มี.ค.57
ห ้อง 922 อาคารบรม
ราชกุมารี/
โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
13 มิ.ย. 57 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
16 ก.ค. 57 เวลา
11.00-16.00 น.
อาคารบรมราชกุมารี
22 ก.ค. 57
ห ้อง 930 อาคารบรมฯ
24 ก.ค. 57
พระบรมมหาราชวัง
7-10 ต.ค. 56 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ในรายวิชา 19 คน
นิสต
รวม 22 คน
อาจารย์ 2 คน
ผู ้ช่วยอาจารย์ 1 คน
บุคคลภายนอก 1 คน
ิ ในรายวิชา 20 คน
นิสต
รวม 24 คน

อาจารย์ 4
วิทยากร 11
บุคลากร 2
นั กเรียนและครู
ในจ.น่าน 9
โรงเรียน รวม 47
ท่าน
อาจารย์ 2
เจ ้าหน ้าที่ 1
ิ 2
นิสต
อาจารย์ 5
วิทยากร 10

ิ ปี ท ี่ 1 จํานวน
นิสต
23 คน วิทยากร 4
คน อาจารย์ 4 คน
ิ ป.โท 8
นิสต
อาจารย์ 2
รวม 10 คน
ิ ป.โท 8
นิสต
อาจารย์ 1
รวม 9 คน
ิ ป.ตรี 41
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก1
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม1
มีศษ
รวม 60 คน
อาจารย์ 8
บุคลากร 3
ผู ้ช่วยสอน 2
รวม 13 คน
ิ ป.โท+เอก 23
นิสต
อาจารย์ 5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
Rมีศษ
ิ ป.โท+เอก 19
นิสต
อาจารย์ 7
ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 9
บุคลากร 6
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 550
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 20
มีศษ

รวม
22

23

17
52

15

31
10

9

53

13

29
26
34

600

123
ลําดับ
208

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการจ ัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบ ัติการ เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2556 @ จุฬาฯ”
(Bangkok Theatre Festival
2013 @ Chula)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
31 ต.ค. - 23 พ.ย. 56 (ดูรายละเอียดในแต่
จํานวน 6 รายการ ดังนี้ ละกิจกรรม)

209

ศิลปการละคร

210

ศิลปการละคร

ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารโดยคณะ 18
Monkeys Dance Theatre สําหรับ
การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “On the
Tightrope”
การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “On the
Tightrope” โดยคณะ 18 Monkeys
Dance Theatre

31 ต.ค 56 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
1-2 พ.ย. 56 เวลา
ิ ป
18-20 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

211

ศิลปการละคร

ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารโดยคณะ
Soul Story สําหรับการแสดงร่วม
สมัยเรือ
่ ง “Evening Primrose
Blossom for the Moon”

212

ศิลปการละคร

การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “Evening
Primrose Blossom for the Moon”
โดยคณะ Soul Story ศิลปิ นจาก
ประเทศญีป
่ น
ุ่

7 พ.ย. 56 เวลา 18ิ ป
20 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
8-9 พ.ย. 56 เวลา
18-20 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

213

ศิลปการละคร

ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารหัวข ้อ "รํา
ไทยนอกใจเธอ"โดยคณะ Pichet
Klunchun Dance Company

214

ศิลปการละคร

การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “Black
and White” โดยคณะ Pichet
Klunchun Dance Company

215

ศิลปการละคร

5 ธ.ค. 56 เวลา 18ิ ป
20 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

216

ศิลปการละคร

ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารด ้านการ
แสดงจําอวดอิตัล-ไทยรือ
่ ง “ตลกยก
กําลังเอ๋อ ตอน แหวกฟ้ ามาหาแฝด”
(The Game of Errors) โดย Mr.
Marco Luly ศิลปิ นจากประเทศ
อิตาลี
การแสดงละครเรือ
่ ง “ตลกยก
กําลังเอ๋อ ตอน แหวกฟ้ ามาหาแฝด”
(The Game of Errors) โดย Mr.
Marco Luly ศิลปิ นจากประเทศ
อิตาลี

217

ศิลปการละคร

การแสดงละครเรือ
่ ง "นางร ้ายใน
ลงกา"

7-12 ม.ค. 57 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

218

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "NOT HIM BUT HER" บท
ละครโดย น.ส.ภัทรนั นทน์ อิศรางกูร
ณ อยุธยา

1-2 ก.พ. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

21 พ.ย. 56 เวลา 18ิ ป
20 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
22-23 พ.ย. 56 เวลา
18-20 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

6-7 ธ.ค. 56 เวลา 18ิ ป
20 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

รวม
0

ิ ป.ตรี 13
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ

20

ิ ป.ตรี 190
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก92
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ

310

ิ ป.ตรี 170
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก85
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 15
มีศษ
ิ ป.ตรี 15
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ

290

ิ ป.ตรี 250
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก86
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 20
มีศษ
ิ ป.ตรี 16
นิสต
บุคคลภายนอก4

400

ิ ป.ตรี 260
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 8
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก130
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 22
มีศษ
ิ ป.ตรี 450
นิสต
ิ ป.โท 18
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 8
บุคลากร 15
บุคคลภายนอก215
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 25
มีศษ
ิ ป.ตรี 375
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 50

450

15

20

20

736

460

124
ลําดับ
219

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
เสวนาหล ังการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557" (รวม
จํานวน 5 เรือ
่ ง)
เรือ
่ ง "NOT HIM BUT HER"

220

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "อย่าเรียกฉั นว่า ไจโกะ" บท
ละครโดย น.ส.ภัทรียา พัวพงศกร

221

ศิลปการละคร

เสวนาหล ังการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557" เรือ
่ ง
"อย่าเรียกฉั นว่า ไจโกะ"

222

ศิลปการละคร

223

ศิลปการละคร

โครงการจ ัดฉายภาพยนตร์
นานาชาติ ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556 (10-21 ก.พ.
57)
วันที่ 10 "Mystery" (จีน)
11 "Like Someone In Love"
(ญีป
่ น)
ุ่
12 "The Broken Circle
Breakdown" (เบลเยีย
่ ม)
13 "Much Ado About Nothing"
(อังกฤษ) 17 "The Gatekeepers"
(อิสราเอล)
18 "Cesar Must Die" (อิตาลี)
19 "The Act Of Killing"
(อินโดนีเซีย)
20 "After Lucia" (เม็กซิโก)
21 "Play" (สวีเดน)
เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "แวมไพร์เลสเบีย
้ นแห่งเมือง
บาป" กํากับการแสดงโดย น.ส.พีร ์
อิงคกานต์ อัศววรฤทธิ์

224

ศิลปการละคร

เสวนาหล ังการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557" เรือ
่ ง
"แวมไพร์เลสเบีย
้ นแห่งเมืองบาป"

225

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "ยูรด
ิ ช
ิ " กํากับการแสดงโดย
น.ส.ภัสสร์ภวิศา จิว๋ พัฒนกุล

226

ศิลปการละคร

เสวนาหล ังการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557" เรือ
่ ง "ยูริ-ดิช"

227

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "เรือ
่ งของ...นํ้ าพุ" กํากับการ
แสดงโดย นายศุภวัฒน์ หงษา

228

ศิลปการละคร

เสวนาหล ังการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557" เรือ
่ ง
"เรือ
่ งของ...นํ้ าพุ"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
1 ก.พ. 57 เวลา
16.00 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
8-9 ก.พ. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
8 ก.พ. 57 เวลา
ิ ป
16.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
จ.10-ศ.21 ก.พ. 57
(9 เรือ
่ ง) ณ ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

15-16 ก.พ. 57 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
15 ก.พ. 57 เวลา
ิ ป
16.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
22-23 ก.พ. 57 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
22 ก.พ. 57 เวลา
ิ ป
16.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
1-2 มี.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
2 มี.ค. 57 เวลา
ิ ป
16.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
160 คน

รวม
160

ิ ป.ตรี 300
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก135
180 คน

460

ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก100
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 25
มีศษ

300

ิ ป.ตรี 270
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก150
150 คน

440

ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก180
140 คน

400

ิ ป.ตรี 260
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก130
300 คน

410

180

150

140

300

125
ลําดับ
229

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการ "แหวกม่านงานละคร ครัง้
ิ ระดับ
ที่ 14" ภาคปลาย 2556 นิสต
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท เสนอ
ผลงานการแสดงละครเต็มรูปแบบ
จํานวน 8 เรือ
่ ง

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
12-15 มี.ค 57 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

230

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือง
"Good Morning - Desdemona
Good night - Juliet"

231

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือง
"ไชล๊อค"

232

ศิลปการละคร

233

ศิลปการละคร

234

ศิลปการละคร

โครงการเสวนาวิชาการ อบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารละคร (Drama Forum
ครัง้ ที่ 7) เรือ
่ ง "ว่าไม่นอน สอนไม่
ง่าย" วิทยากรโดย AndreeaLaredana Tudarache นั กการละคร
ชาวโรมาเนีย
เข ้าร่วมนํ าเสนอผลงานวิชาการ
(สาขากํากับการแสดง) หัวข ้อ
Deconstructing and
Reconstructing Shakespeare's
texts: Directing the play Good
Night Desdemona, Good
Morning Juliet ในงาน 7th AsiaPacific Bureau Theatre School
Directors’ Conference:
Academic Forum ณ National
Academy of Chinese Theatre
Arts โดย นายภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์
5440467822 (ป.ตรี)
โครงการละครเวทีเพือ
่ ความ
หลากหลายทางเพศเรือ
่ ง "สีสรรค์"
(กํากับและแสดงโดยศิษย์เก่า ใน
นามชมรมละคร คณะอักษรศาสตร์)
ั ดิ์ ก ้งเส ้ง (ศิษย์เก่า)
โดยนายรักษ์ ศก

ศ. 14 มี.ค. 57 เวลา
ิ ป
21.30 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
ส. 15 มี.ค. 57 เวลา
ิ ป
13.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
2-4 พ.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

235

ศิลปการละคร

”เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย”
(”La fête 2014”) จัดการแสดงชุด
“LOSS” โดยคณะ A.lter S.essio
และ Pichet Klunchun Dance
Company

11 มิ.ย. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

236

ศิลปการละคร

5-6 ส.ค. 57 และ 910 ส.ค.57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

237

ศิลปการละคร

โครงการเทศกาลละคร "ก่อนเปิ ด
ิ ระดับปริญญาตรี
(เทอม)" โดยนิสต
เอกศิลปการละคร จัดการละคร 5
เรือ
่ ง คือ "ละเมอ" "หิน" "รักโคจร"
"เมามาย" และ “Sister Act” : แก๊ง
่ รวงสวรรค์
ชี ดีวา่ ส์ พาท่านสูส
การแสดงละครเรือ
่ ง "อิสตรี
เอเซีย"(Women of Asia)

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 230
นิสต
ิ ป.โท 26
นิสต
อาจารย์ 9
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 700
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 30
มีศษ
180 คน

150 คน

ิ ป.ตรี 18
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
บุคคลภายนอก 6
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

รวม
1000

180

150

30

16 พ.ค. 57 ณ กรุง
ปั กกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

บุคคลภายนอก 200
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

200

24 พ.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 140
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก31
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี 120
นิสต
ิ ป.โท 23
นิสต
อาจารย์ 6
บุคลากร 11
บุคคลภายนอก130
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี 750
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 6
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก640
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 30
มีศษ
ิ ป.ตรี 1631
นิสต
ิ ป.โท 60
นิสต
ิ ป.เอก 15
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก 1250
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 50
มีศษ

200

14-25 ส.ค. 56 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

300

1450

3076

126
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการละครสัญจร ประจําภาคต ้น
2556 นํ าละครเรือ
่ ง "นางร ้ายใน
ลงกา" ไปจัดแสดงในงาน
Vietnam-Asia Pacific BUREAU
Theatre Schools FESTIVAL HO
CHI MINH CITY - VIETNAM
2013
การแสดงเดีย
่ ว "นอนไม่หลับ"
โดย นิกร แซ่ตงั ้

ลําดับ
238

ภาควิชา
ศิลปการละคร

239

ศิลปการละคร

240

ศิลปการละคร

โครงการเทศกาลละครก่อนเปิ ด
ิ
เทอม: "ขอให ้เหมือนเดิม" โดยนิสต
ระดับปริญญาโท เอกศิลปการละคร

241

ศูนย์การแปลฯ

242

ศูนย์การแปลฯ

โครงการแนะแนวทางการทําสาร
ิ
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์สําหรับนิสต
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การแปล รุน
่ ที่ 14
โครงการจัดบรรยายทางวิชาการ
เรือ
่ ง การรับรองมาตรฐานล่ามและ
นั กแปลในประเทศออสเตรเลีย

243

ศูนย์การแปลฯ

244

ศูนย์การแปลฯ

245

ศูนย์การแปลฯ

ิ อักษรศาสต
โครงการปฐมนิเทศนิสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล รุน
่
ที่ 15
จัดบรรยายในหัวข ้อ
“Characterization in Audiovisual
Translation” ได ้รับเกียรติจาก Dr.
Charlotte Bosseaux จาก
University of Edinburgh สหราช
อาณาจักรอังกฤษ เป็ นวิทยากร

บรรยายในหัวข ้อ “On the
Interface between Translation
Automation Technologies and
Information Literacy in
Translation Studies” ได ้รับเกียรติ
จาก Dr. Vanessa Enriquez Raido
จาก University of Auckland
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นวิทยากร

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 88
5-11 ก.ย. 56 ณ เมือง นิสต
ิ ี้ ประเทศ นิสต
ิ ป.โท 12
โฮจิมน
ิ ห์ซต
เวียดนาม
บุคคลภายนอก 200

รวม
300

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 12
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก168
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี 110
19-20 ก.ย.57 ณ ศูนย์ นิสต
ิ ป.โท 30
ศิลปการละครสดใส
นิสต
พันธุมโกมล อาคาร
อาจารย์ 6
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก95
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 15
มีศษ
ิ ป. โท 17
17 พ.ค. 57 ห ้อง 304 นิสต
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

315

6-7 ก.ย. 56 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

17 พ.ค. 57 เวลา
13.00 - 16.00 น.
ห ้อง 304 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
7 มิ.ย. 57 ห ้อง
501/25 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
อา. 31 ส.ค. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
้ 3 อาคารมหา
303 ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร

อาจารย์ 3 คน
ศิษย์เก่าล่าม 3 คน
ิ แปล 6 คน
นิสต
บุคคลทั่วไป 29 คน
รวม 41 คน
ิ 25 คน
นิสต

จํานวน 60 คน เป็ น
อาจารย์ในคณะ
จํานวน 3 คน
อาจารย์จากสถาบัน
ภาษา จํานวน 1 คน
ศิษย์เก่าสายการแปล
รุน
่ 13 จํานวน 2 คน
ิ สายการแปล รุน
่
นิสต
15 จํานวน 8 คน
ิ สายการแปล รุน
นิสต
่
14 จํานวน 14 คน
บุคคลภายนอก
จํานวน 32 คน
อา. 7 ก.ย. 57 เวลา
จํานวน 70 คน เป็ น
13.00-16.00 น. ห ้อง อาจารย์ในคณะ
้ 3 อาคารมหา จํานวน 2 คน อาจารย์
303 ชัน
จักรีสริ น
ิ ธร
จากสถาบันภาษา
จํานวน 1 คน ศิษย์
เก่าสายการแปล รุน
่
13 จํานวน 1 คน
ิ สายการแปล รุน
่
นิสต
15 จํานวน 8 คน
ิ สายการแปล รุน
นิสต
่
14 จํานวน 6 คน
บุคคลภายนอก
จํานวน 52 คน

260

17

41

25
60

70

127
ลําดับ
246

ภาควิชา
ศูนย์ไทยศึกษา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
จัดการประชุมนํ าเสนอผลงานวิจัย
ิ ระดับมหาบัณฑิต สาขา
ของนิสต
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจําปี พ.ศ.2557 (The 2014
Thai Studies Graduate
Symposium) เรือ
่ ง “Tourism and
Migration”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 10
11 มี.ค. 57 ณ ห ้อง
นิสต
ิ ป.เอก 2
ประชุม 815 อาคาร
นิสต
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
อาจารย์ 4
บุคลากร 4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ผู ้เสนอผลงาน
ิ จุฬา 2
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 1
ิ ป.เอก 13
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 2
36 คน

รวม
20

247

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใน
่ สารสนเทศ ทักษะ power
การใช ้สือ
point และการจัดทํา e journal

25 ก.พ. 57 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์

248

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ภาค
การศึกษาต ้น ปี การศึกษา 2557

26 ส.ค. 57 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

249

Tone Perception of Thai Elderly
& Language Attrition Project

25 มิ.ย.57- 31 ก.ค.
57 ศูนย์วจิ ัยฯ
15 ส.ค.57 ห ้อง 515
มหาจักรีฯ

30 คน

30

Do colours help when reading.

251

ศูนย์วจิ ัยการ
ประมวลผลภาษา
และวัจนะ
ศูนย์วจิ ัยการ
ประมวลผลภาษา
และวัจนะ
ศูนย์สารนิเทศ

6 พ.ย. 56
9.00-12.00 น.

ิ 14 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน

15

252

ศูนย์สารนิเทศ

21 พ.ย. 56 13.00 16.00 น. สรรพ
ศาสตร์สโมสร

8 คน

253

ศูนย์สารนิเทศ

25 พ.ย. - 25 ธ.ค.
56

300 คน

300

254

ศูนย์สารนิเทศ

3 ม.ค. 57
8.00-8.45 น.

20 คน

20

255

ศูนย์สารนิเทศ

7 มี.ค. 57
10.15-10.40 น.

4 คน

4

256

สถาบันขงจือ
่

100 คน

100

257

สถาบันขงจือ
่

55 คน

55

258

สถาบันขงจือ
่

้ 1
28 ม.ค. 57/โถงชัน
อ.มหาจักรีฯ
3 เม.ย.57 /ห ้อง 105
อ.มหาจุฬาฯ
8 พ.ค.57/ห ้อง 105
อ.มหาจุฬาฯ

40 คน

40

259

สถาบันขงจือ
่

115 คน

115

260

สถาบันขงจือ
่

160 คน

160

250

แนะนํ าการใช ้ห ้องสมุด การสืบค ้น
สารสนเทศและการใช ้ฐานข ้อมูล
ต่างๆ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
และ สรรพศาสตร์สโมสร
วิทยากร : นิรอฮานี
จัดอบรมวิธก
ี ารใช ้งาน CU
ิ
Reference Databases ให ้แก่ นิสต
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ "การ
สืบค ้นฐานข ้อมูลสารสนเทศ"
วิทยากร: นิรอฮานี จันทสังข์
ร่วมกิจกรรมงดค่าปรับ บริจาคให ้
มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ เป็ น ค่าผ่าตัด
เด็กโรคหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ เจริญพระชนมายุ
60 พรรษา ปี 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ
เปิ ดผ ้าแพรคลุมพระบรม
สาทิสลักษณ์ 3 รัชกาล ทีห
่ ้องโถง
อาคารมหาวชิราวุธ เยีย
่ มชมการตัง้
เทวรูป พระพุทธรูป และทรงปลูกต ้น
สาละทีส
่ นามหน ้าอาคารมหา
วชิราวุธ
ทีมงานสัมภาษณ์คณบดี จาก บ.
เวิรค
์ พอยท์ รายการแฟนพันธุแ
์ ท้4
คน เยีย
่ มชมศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์
โครงการประเพณีตรุษจีน
โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข ้อ
ด ้านวัฒนธรรมจีน"แพทย์แผนจีน"
โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข ้อ
ด ้านวัฒนธรรมจีน “ศิลปะ
เครือ
่ งปั น
้ ดินเผาจีน กับการ
ผสมผสานวัฒนธรรมจีน -ไทย”
โครงการประเพณีไหว ้บะจ่าง
โครงการอบครูอาจารย์ภาษาจีน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
่ วชาญ
อุดมศึกษา โดยวิทยากรผู ้เชีย
จาก มหาวิทยาลัยปั กกิง่

้ 1 อ.
4 มิ.ย.57 /โถงชัน
มหาจักรีฯ
15-16 ส.ค.57/ห ้อง
210และ205 อ.มหา
จุฬาฯ

24

17
36

8

128
ลําดับ
261

ภาควิชา
สถาบันขงจือ
่

262

สถาบันขงจือ
่

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข ้อ
ด ้านวัฒนธรรมจีน“เครือ
่ งดนตรีจน
ี กู่
เจิง”
โครงการประเพณีไหว ้พระจันทร์
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80 คน
170 คน
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ภาคปลาย ปี การศึกษา 2556

้ 1 อ.
8 ก.ย.57 /โถงชัน
มหาจักรีฯ
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403 อ.บรมฯ
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26 ก.ย.57/โถงชัน
อ.มหาจักรีฯและห ้อง
111 อ.มหาจุฬาฯ
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พ.ย. 56)
จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา (8
ธ.ค. 56)
จังหวัดสุโขทัย
กําแพงเพชร
พิษณุโลก (11-12
ม.ค. 57)
จังหวัดบุรรี ัมย์นครราชสีมา (25-26
ม.ค. 57)
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โครงการอบรมครู ภูมิศาสตร์ 16-17 ต.ค.56

โครงการสั มมนาทางวิชาการเรื่ อง อุปสรรค ความท้ าทาย และกลยุทธ์ ในการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
สาขาสั งคมศาสตร์ และมนุษย์ ศาสตร์ 21-22 ต.ค. 56 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401/18-19 อาคารมหาจักรี สิรินธร

130

โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการเรื่ อง "การจัดเอกสาร" 22 ต.ค. 56 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 501/25 อาคารมหาจักรี สิรินธร

ติว PAT จีน 7 พ. ย. 56

งานสั ปดาห์ อิตาเลีย่ นสากล 21 พ.ย. 56

131

โครงการสั กการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หัว 25 พ.ย.56 เวลา 14.00 น. ณ โถงชั้นลอย อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

100 ปี ศาสตร์ จารย์ ฉลวย วุฑาทิ ตย์ 12 ธ.ค. 56

132

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงบาตร เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ 3 ม.ค. 57

ทําบุญ เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ 3 ม.ค.57

133

คณบดีถวายพวงมาลัยพระรู ป ร.9 23 ม.ค.57

โครงการประเพณี ตรุ ษจีน จัดโดยสถาบันขงจื่ อ 28 ม.ค.57

เสวนาปรั ชญา โดย Prof. Park Jinwhan จากเกาหลี อ.21 ศ.24, 31 ม.ค. และ 14 มี.ค.57

134

72 ปี ปราณี ศรี อาจาริ ยา 31 ม.ค. 57

โครงการเขียนพู่กันญีป่ ุ่ น 8 ก.พ. 57

โครงการอบรมภาษาญีป่ ุ่ น Sakura Network 11-12 มี.ค.57

135

อาศรมวิจัย เรื่ อง การจัดการวารสารทางวิชาการด้ วยระบบ Open Journal System 3 เม.ย.57

อบรมเชิ งปฏิบัติการเรื่ อง "Course ville" 29 พ.ค. 57

งานสั มมนาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี 2557 15 พ.ค. 57

136

เสวนาภารตวิทยา หั วข้ อ ภาษาบาลี - สั นสกฤต ตายแล้ ว?? 5 มิ.ย. 57

ฝ่ ายวิชาการจัดโครงการ “เเนวการเขียนตรวจหลักสู ตร” 11 มิ.ย. 57

137

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 18 ก.ค.57

วันภาษาไทยแห่ งชาติ 29 ก.ค. 57

138

สั มมาบุคคลากร 24 ก.ค. 57

Troughts Forum 18 ส.ค. 57

139

Korean Festival 2014 14 ส.ค. 57

ไหว้ ครู ภาษาไทย 4 ก.ย.57

140

จัดงานเกษียณอายุราชการประจําปี 2557 18 ก.ย. 57

งานศึกษารมภ์ -บาลีสันสกฤตพิจารณ์ 15 ก.ย.57

141

โครงการถวายสั กการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว 19 ก.ย.57

แสดงมุฑิตา ดร.สุ วรรณา 26 ก.ย.57
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of simple past tense by
Thai learners of English."
"ระบบการให ้เกียรติทส
ี่ ะท ้อน
จากคําสรรพนามบุรษ
ุ ที่ 1 และ
2 ในราชาศัพท์ไทย."
"การศึกษาเปรียบต่างการใช ้
คําปรากฏร่วมภาษาอังกฤษ
ของผู ้เรียนชาวไทยและ
เจ ้าของภาษาโดยใช ้
คลังข ้อมูล."
"Lanka Sip Ho: Realizing
Ethics with the Tai-lue
Ramayana : ลังกาสิบโห ขับ
ขานคุณธรรมในรามเกียรติไ์ ท
ลือ
้ ."

พิมพลักษณ์

วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี่ 33 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม 2556. (ตีพม
ิ พ์ 2557)

วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี่ 33 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม 2556. (ตีพม
ิ พ์ 2557)
วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปี ท ี่ 33 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม 2556. (ตีพม
ิ พ์ 2557)
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 43 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557): 200-256.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 43 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
วารสารจีนวิทยา ปี ท ี่ 8 (ส.ค.2557): หน ้า 65-

97

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 43 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557): 1-66.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 43 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557): 159-182.
CD-Rom Proceedings การประชุมวิชาการ
นานาชาติเวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ไทย ครัง้ ที่ 8
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-29
พฤศจิกายน 2557. หน ้า 650 - 644.
เอเชียปริทัศน์ (Journal of Asian Review) ปี
ที 35 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557):
หน ้า 1-28.
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปี ท ี่ 33 ฉบับที่
1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 : หน ้า 23-42.
MANUSYA Journal of Humanity 17, 1

(2014): 64-77.

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปี ท ี่ 32 ฉบับที่
1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556): หน ้า 52-89.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 43 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557): 95-158.

สรณั ฐ ไตลังคะ, บก. วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ท ี่ 21 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557).
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16

17

ภาควิชา
ศูนย์การแปล
และการล่ามฯ

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
ปรีมา มัลลิกะมาส
และ นาฎฤดี ไกร
ฤกษ์

ศูนย์การแปล
และการล่ามฯ

ปรีมา มัลลิกะมาส
และ เมทินี สิงห์เวช
กุล

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
ื่
"การถ่ายทอดมโนทัศน์ทส
ี่ อ
คํากริยาช่วยแสดงทัศนภาวะ
CAN และ CANNOT ใน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย."
ื่ โดย
"การแปลมโนทัศน์ทส
ี่ อ
หน่วยสร ้างกริยาเรียงทีม
่ ค
ี ําว่า
"เอา" จากภาษาไทยเป็ น
ึ ษาเรือ
ภาษาอังกฤษ กรณีศก
่ ง
หลายชีวต
ิ ."

พิมพลักษณ์

วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 29 (2557):
หน ้า 1-40.

่ สาร : สถาบัน
วารสารนิด ้าภาษาและการสือ
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี ท ี่ 19 ฉบับที่

23 (2557).

บทความวิจัยทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 21 รายการ
1

2

ภาควิชา
บรรณารักษศา
สตร์

บรรณารักษศา
สตร์

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
Tanapan Tananta,
Songphan
Choemprayong
(ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์)

ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"Search Effectiveness and
Efficiency of Facet - based
Online Catalog : A
Crossaver Study of Novice
Users."

"Capturing Scholarly
Communication in
Southeast Asia:A
Bibliometric Perspective."

พิมพลักษณ์
Kulthda Tuamsuk, Adam Jatowt, Edie
Rasmussen, Eds. The Emergence of

Digital Libraries – Research and
Practices: 16th International Conference
on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL
2014, Chiang Mai, Thailand, November 57, 2014. Proceedings, pp 288-299.

Volume 8839, 2014. [Online.] Available :
Scopus, Spriger Link : Series Lecture
Notes in Computer Science DOI
10.1007/978-3-319-12823-8_30.
Retreived April 4, 2015.
Jia Tina Du (University of South Australia,
Australia), Qinghua Zhu (Nanjing
University, China) and Andy Koronios
(University of South Australia, Australia)
Eds. Library and Information Science

Research in Asia-Oceania: Theory and
Practice 2014, 141-164.

3

4

บรรณารักษศา
สตร์

บรรณารักษศา
สตร์

ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์

อรนุช เศวตรัตน
เสถียร

"Measuring usage of the
printed collection in a noncirculating design library:
An evidence-based
multidimensional
evaluation."
"The Implication of Web
2.0 Technology for
Information Literacy
Instruction in Thai
University Libraries."

IGI Global, 2014. 372 pages. Web. 7 Apr.
2015. doi:10.4018/978-1-4666-5158-6 [มี
จัดพิมพ์เป็ นเล่ม ISBN: 9781466651586]
Anthi Katsirikou, Ed. The 6th

International Conference on Qualitative
Methods in Libraries by isast.org 27-31
May 2013, Page 255. ISAST :

International Society for the
Advancement of Sciences and
Technology, 2014.
Miguel Baptist Nunes,Maggie Mcpherson,
Eds. The 8th International Conference on

e-Learning 2014 by Multiconference on
Computer Science and Informatioin
Systems 15-18 July 2013, pp 230-238.
IADIS : Lisbon : International
Association for Development of the
Information society, 2014.

5

ปรัชญา

สุวรรณา สถา
อานั นท์.

"Inter-religions Dialogue
Between Southeast Asian
Religions"

6

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.

"Buddhism and intellectual
property rights: The role of
compassion."

7

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์ลดา
รมภ์.

"How Thai Philosophy is
Possible?"

Love and Forgiveness in Asian Religions
Conference 16-19 July, 2012. Centre

ofAsian Studies, Indonesia. UNESCO RABAT Morocco, 2557.
Journal of Buddhist Ethics Volume 21
(2014): Pages 435-452. [Online].
Availble: Scopus. Retrieved Aug 4th,
2014.
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ท ี่ 43 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557): 183-200.
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8

9

10

ภาควิชา
ภาษา
ตะวันออก

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
ชมนาด ศีตส
ิ าร

ภาษา
ตะวันออก

วรวุฒ ิ จิราสมบัต ิ

ภาษาศาสตร์

11

ภาษาศาสตร์

12

ภาษาศาสตร์

13

ภาษาศาสตร์

14

ภาษาศาสตร์

15

ภาษาศาสตร์

16

ภาษาอังกฤษ

17

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

BURNHAM, D.,
KASISOPA, B.,
REID, A.,
LUKSANEEYANAW
IN, S., LACERDA,
F., ATTINA, V.,
RATTANASONE,
N.X., SCHWARZ,
I.-C., WEBSTER,
D. (สุดาพร
ลักษณียนาวิน)
Iamdanush,
Jakrabhop and
Pittayaporn,
Pittayawat.
L-Thongkum,
Theraphan.
Pathanasin, S. and
Aroonmanakun,
W.
Pittayaporn,
Pittayawat,
Iamdanush,
Jakrabhop and
Jampathip, Nida.
Pittayaporn,
Pittayawat.

Raksangob
Wijitsopon &
Duong Le
ชุตม
ิ า ประกาศวุฒ ิ
สาร

18

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ทอแสง เชาว์ชต
ุ ิ

19

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

แพร จิตติพลังศรี

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"A comparative study
between Japanese and
Thai rocket festivals :
Yoshida Ryusei festival and
Ban Pa - Aw Bang-fai
rocket festival."
"Malaysia and Thailand's
reaction towards
"compliment section" in
1966: A comparative
study."
"Universality and languagespecific experience in the
perception of lexical tone
and pitch."

DOI:10.1017/S0142716414000496.
Retrieved January 19, 2015.

"Periphrastic causative
constructions in Patani
Malay."

NUSA: Linguistic studies of languages in
and around Indonesia, Special Issue:
Empirical studies on Malay 57 (2014):

"Proto-Karen (*k-rja? A)
fauna."
"A Centering Theory
Analysis of Discrepancies
on Subject Zero Anaphor in
English to Thai
Translation."
"Reconstruction of ProtoTai negators."

Manusya Journal of Humanities, Special
Issue No. 20 (2014): 86-123.
Manusaya Journal of Humanities Vol.17

"Layers of Chinese
Loanwords in ProtoSouthwestern Tai as
Evidence for the Dating of
the Spread of
Southwestern Tai."
"Using Theme / Pheme to
Analyze ESL/EFL Learners'
Academic Writing."
"A Farang Ethographer:
The Question of
Ethnographic Identity in
Cleo Odzer’s Patpong
Sisters."
"Through the Literary Lens:
Vajiravudh's Writings and
Siam's Negotiations with
the Imperial West."
"On the virtuality of
translation in Orientalism."

พิมพลักษณ์

Asian Review Vol. 27, 2014.

The 11th International Conference on
Japanese Language Education in Malaysia
(11 - 12 Oct 2014), pp. 48-52. Malaysia,
The Japan Foundation Kuola, 2014.

Applies Psycholinguistics 21 November
2014, 33p. [Online]. Available : Scopus

101-121.

No.1 (2014): 45-63.

Linguistics of the Tibeton-Burman Area

Volume 37, Issue 2 (2014): Pages 151180. [Online]. Available: Scopus DOI
10.1075/ltba.37.2.01pit. Retrieved March
30,2015.

Manusya: Journal of Humanities, Special
Issue No. 20 (2014): 47-68.

Cam TESOL, 2014.

Gender and Sexuality (Journal of the
Center for Gender Studies, ICU
International Christian University, Tokyo)
No.9 (2014): 139-166.

Harrison, Rachel, Ed. Disturbing
Conventions: Decentering Thai Literary
Cultures. London: Rowman and

Littlefield. (63-78), 2014.

TRANSLATION STUDIES Volume: 7
Issue: 1 Pages: 50-65 Published: JAN 2
2014. [Online]. Available: ISI DOI:
10.1080/14781700.2013.843356
Retrieved Feb 2, 2014.
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20

21

ภาควิชา
ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ
ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
“‘Our slogan is to adapt,
not to adopt’: Translation,
Tradaptation and
Adaptation in
Contemporary Thai
Theatre”

“OurRoots ・ Right Now:
Neo-Exotic Southeast
Asia?”

พิมพลักษณ์
Park Jong - Duck, Ed. Proceedings of “A

Pacific-Rim Reception of Modern British
and American Drama in alignment with
modernization process”, 24-27 October
2013, Korea, pp. 269-293. Seoul :

Modern English Drama Association of
Korea, 2014. The Journal of Modern
English Drama Vol. 27, No.2 (2014): 264283.
Venka Purusho Thaman, Ed. ISSUE
Volume 3 No. 1 (2014): pp. 47-55.
Port of call Singapore: Lasalle College of
the Arts, 2014.

ผลงานวิชาการประเภทอื่นๆ ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ 32 รายการ
ภาควิชา
1

บรรณารักษศา
สตร์

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

3

ประวัตศ
ิ าสตร์

4

ประวัตศ
ิ าสตร์

่ ผู ้ผลิต
ชือ
ผลงาน
ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"Scholarly collaboration among
ASEAN countries:A bilateral
bibliometric study."

พิมพลักษณ์
Anthi Katsirikou, Aggeliki Oikonomou, Ed.

QQML2013 5 th International Conference
on Qualitative and Quantitative Methods
in Libraties, 4-7 June 2013, Italy. ISAST :

International Society for the
Advancement of Sciences and
Technology, 2014.
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557.

โกวิทย์ วงศ์
สุรวัฒน์ และ
วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์
ธนาพล ลิม
่
อภิชาต

องค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ ้ การก่อ
ตัวของอภิมหาอํานาจใหม่.
"The Royal Society of Literature,
or the Birth of Modern Cultural
authority in Thailand."

Rachel V. Harrison, Ed. Disturbing
Conventions: Decentering Thai Literary
Cultures, pp. 37-62. London: Rowman

วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์

Successfully misunderstood: The
untold realities of the ThaiChinese assimilation "success
story" (Book Chapter)

Multicultural Challenges and Redefining
Identity in East Asia 2014, Pages 123-

Littlefield International, 2014.

142. [Online]. Available: Scopus DOI: -.
ISBN: 978-140945528-8. Retrieved March
30, 2015.

5

ประวัตศ
ิ าสตร์

วิลลา วิลย
ั
ทอง

เมือ
่ เริม
่ "ทัณฑะกาล": จิตร ภูมศ
ิ ักดิ์
และผู ้ต ้องขังการเมือง พ.ศ. 2501 2503

ั ดิ:์ ความทรงจําและคนรุน
หนั งสือ จิตร ภูมศ
ิ ก
่
ใหม่ รวมบทความจากการสัมมนาวิชาการ 80 ปี
ั ดิ์ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
จิตรภูมศ
ิ ก
มหาวิทยาลัย วันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

6

ประวัตศ
ิ าสตร์

สาวิตรี เจริญ
พงศ์

"Rabindranath Tagore Reception
in Thailand."

7

ประวัตศ
ิ าสตร์

สาวิตรี เจริญ
พงศ์

8

ประวัตศ
ิ าสตร์

สุธาชัย ยิม
้
ประเสริฐ

9

ประวัตศ
ิ าสตร์

สุธาชัย ยิม
้
ประเสริฐ

สัมพันธ์สยามในนามภารต: บทบาท
ั
ของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสต
ยานั นทปุรี และสุภาส จันทรโบส ใน
สายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย.
"คํานํ าเสนอ ประวัตศ
ิ าสตร์คข
ู่ นาน
ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา" จีน
เป็ ง ประวัตศ
ิ าสตร์คข
ู่ นาน. แปลโดย
ธันว์วรี
่ าเซียน.
"บทนํ า" จากกรุงเทพฯสูอ

Dr.Martin Kampchen, Dr.Imre Bangha
(Oxford), Prof.Uma Dasgupta (Kolkata),
Eds. Rabindranath Tagore: One Hundred
Years of Global Reception, pp. 84-97
Hyderabad: Orient Blackswan, 2014.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์อน
ิ เดียศึกษาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
กรุงเทพฯ: สํานั กพิมพ์ 6 ตุลารําลึก, 2557.

กรุงเทพฯ: สํานั กยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร, 2557. หน ้า 5-54
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ภาควิชา
10

ปรัชญา

11

ปรัชญา

12

ปรัชญา

13

ปรัชญา

14

15

่ ผู ้ผลิต
ชือ
ผลงาน
ศริญญา อรุณ
ขจรศักดิ.์

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง

พิมพลักษณ์

้ กับโจวกง: ข ้อเสนอทาง
"ผีเสือ
ปรัชญาว่าด ้วยความฝั น ความหวัง
และการแปรเปลีย
่ นในปรัชญาขงจือ
่
และจวงจือ
่ ."

หนั งสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์ ครัง้ ที่ 7 ความ
กลัว ความหวัง จินตนาการ และการ
เปลีย
่ นแปลง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.
นครศรีธรรมราช วันที่ 23-24 มกราคม 2557

สุวรรณา สถา
อานั นท์
สุวรรณา สถา
อานั นท์.
สุวรรณา สถา
อานั นท์.

อารมณ์กบ
ั ชิวต
ิ ทีด
่ ใี นปรัชญาขงจือ
่ .

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์.

"A Buddhist Perspective on
Human Enhancement and
Extension of Human Lifespan."

ปรัชญา

โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์.

A Review of "Free Will, Agency,
and Meaning in Life", by
Pereboom, Derk : Oxford:
Oxford University Press, 2014,
pp. vii + 219, £30 (hardback).

พิรย
ิ ะดิศ
มานิตย์
ประพิณ
มโนมัยวิบล
ู ย์
และพัชนี ตัง้
ยืนยง
วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ
อรรถยา
สุวรรณระดา
ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ฟรอยด์กบ
ั ศิลปะ (Freud et Art).

จริยศาสตร์ตา่ งตอบแทนในปรัชญา
ขงจือ
่ .
อารมณ์กบ
ั ชีวต
ิ ทีด
่ ใี นปรัญาขงจือ
่ .

กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557. (ปี
การศึกษา 2556)
กรุงเทพฯ: โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2557.
In Joseph Tham et al (Eds.). Religious

Perspectives on Human Vulnerability in
Bioethics, pp. 117-134. Dordrecht,
Germany: Springer, 2014.

16

ภาษาตะวันตก

17

ภาษา
ตะวันออก

18

ภาษา
ตะวันออก
ภาษา
ตะวันออก
ภาษาไทย

19
20

Australasian Journal of Philosophy 1

December 2014, 1p. [Online]. Available :
Scopus
DOI:10.1080/00048402.2014.994011.
Retrieved January 19,2015.
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557.

ภาษาจีนธุรกิจ.

พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557. (185 หน ้า)

ตําราวิชาคันจิศกึ ษา.

กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557.

ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรม
โฮจิก.ิ

กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557.

"ปั ญหา 'กัมพุชพากย์' บางคําใน
เรือ
่ งสมุทรโฆษคําฉั นท์"

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10, 1 (มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557): หน ้า 124.
ใน สุนทรภู่ อาลักษณ์นักเลงทําเพลงยาว,
หน ้า 50 - 80. กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและ
หนั งสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,
2557.

21

ภาษาไทย

ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

"รักร่วมเพศในงานของสุนทรภู.่ "

22

ภาษาไทย

ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

"โลกนิตจิ ําแลง: การดัดแปลงโคลง
โลกนิตใิ ห ้เป็ นวรรณคดีคําสอนทีม
่ ี
ลักษณะล ้อและเสียดสี."

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี ท ี่ 6, ฉบับ

"การใช ้ภาษาไทยในการบันทึก
ตํานาน : บทพินจ
ิ จากการศึกษา
ตํานานในเชิงโครงสร ้างนิยม และ
จากการวิจัยภาคสนาม (The Use of
the Thai Language in
Documenting Tamnan : An
Analysis of the Study of Tamnan
in Structuralism and from Field
Research)."
"กระบวนการเกิดคําใหม่ใน
ภาษาไทย."

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี ท ี่ 6, ฉบับ

23

24

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ปรมินท์ จารุวร

วิภาส โพธิ
แพทย์

ที่ 1 (มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557): หน ้า 4976.
ที่ 1 (มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557): 13-48.

ภาษาและภาษาศาสตร์ ปี ท ี่ 32 ฉบับที่ 2
(มกราคม - มิถน
ุ ายน 2557). หน ้า 1-22.
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ภาควิชา
25

ภาษาศาสตร์

่ ผู ้ผลิต
ชือ
ผลงาน
Jenks, Peter,
and
Pittayaporn,
Pittayawat

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง
"Kra-Dai languages."

26

ภาษาศาสตร์

ธีราภรณ์ รติ
ธรรมกุล

"Referential forms in Thai
children's narratives."

27

ภาษาอังกฤษ

28

ภาษาอังกฤษ

Amornwongp
iti, A. &
Pongpairoj,
N.
Khamdee, M.
&
Pongpairoj,
N.

29

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

"The Acquisition of English
Restrictive and Non-restrictive
Relative Clauses by L1 Thai
Learners."
"Variable Production of English
Past Tense Marking by L1 Thai
Learners: An Application of the
Failed Functional Features
Hypothesis (FFFH)."
"The Emerging Literariness:
Translation, Dynamic Canonicity
and the Problematic
Verisimilitude in Early Thai Prose
Fictions"

พิมพลักษณ์
In M. Aranoff (ed.), Bibliographies in
“Linguistics”. New York: Oxford University

Press, 2014. [Online]. Available: Oxford
University Press DOI:
10.1093/OBO/9780199772810-0178;
http://www.oxfordbibliographies.com/vie
w/document/obo-9780199772810/obo9780199772810-0178.xml LAST
MODIFIED: 02/25/2014 Retrieved April 4,
2015.
In H. Winskel, & P. Padakannaya (Eds.).

South and Southeast Asian
Psycholinguistics. Cambridge: Cambridge

University Press, 2014.

30

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

31

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

32

ศิลปการละคร

แพร จิตติพลัง
ศรี

NIDA Journal of Language and
Communication 19 (2014): pp. 1–54.
Thoughts (2014): pp. 126–144.

Uganda Sze-Pui Kwan & Lawrence Wang,
Eds. Translation and Global Asia:

Relocating Cultural Production Network.
Hong Kong : CUHK, 2014.

แพร จิตติพลัง
ศรี และ ผกาลี
คงกระพันธ์
สุรเดช โชติ
อุดมพันธ์

"เลิก!" แปลจาก Clõture de
l’Amour ของ Pascal Rambert.

้ , 2557.
กรุงเทพฯ : สํานั กพิมพ์ผเี สือ

"Cosmapolitanism and lts Limits
incontemporary Thai Novels."

Rachel Harrison, Ed. Disturbing

ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

ศิลปะการออกแบบเครือ
่ งแต่งกาย
ละครเวทีสมัยใหม่.

conventions:Decentering Thai Literary
Cultures, pp. 219-331. London: Rowman
& Littlefield International, 2014.
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557.
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ดานบริการวิชาการ
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 54 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 12,085 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 59 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 10,469 คน
 ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
จํานวน 2,108 งาน
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 54 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 12,085 คน
โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ัดโดยศูนย์บริการวิชาการ และศู นย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
ลําดับ

่ โครงการ
ชือ

1

โครงการ “CHINESE LANGUAGE FOR INTERNATIONAL SUCCESS”
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผู ้บริหารชาวต่างประเทศของบริษัท
AMADEUS รุน
่ ที่ 2 : Ms. Sofia Abalo De Santiago
Mr.Ernest Roda
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผู ้บริหารชาวต่างชาติของบริษัท
AMADEUS รุน
่ ที่ 3 : Ms. Sofia Abalo De Santiago Mr.Ernest
Roda
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผู ้บริหารชาวต่างประเทศของโรงแรม
สยามเคมปิ นสกี้ รุน
่ ที่ 2
โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 56
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 56
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 56
โครงการอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 56
ครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 56
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 56
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 56
โครงการภาษาอินโดนีเซียสําหรับธุรกิจ ปลายปี 2556
โครงการ "อังกฤษติดจอ" (รุน
่ ที่ 2) ปลายปี 2556
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอกต ้นปี 2557
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2557
โครงการอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2557
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2557
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2557
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก ต ้นปี 2557
โครงการภาษาอินโดนีเซียสําหรับธุรกิจ ต ้นปี 2557
ิ ทุกข ้อสอบ ต ้นปี 2557
โครงการอบรมพืน
้ ฐานไวยากรณ์องั กฤษพิชต
โครงการ "ติวภาษากับพีอ
่ ก
ั ษร"
โครงการ “ ติว PAT ภาษากับพีอ
่ ักษร "
่ สารของสํานั กงานเทคโนโลยี
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการสือ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติและนโยบายนวัตกรรม (สวทน)
โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอกกลางปี 2557
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2557
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอกกลางปี 2557
โครงการอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอกกลางปี 2557
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอกกลางปี 2557
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอกกลางปี 2557
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอกกลางปี 2557
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียสําหรับบุคคลภายนอกกลางปี 2557
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียสําหรับข ้าราชการ
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียสําหรับข ้าราชการ
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศหลักสูตรเข ้มข ้น ประจํา
2/2556

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ระยะเวลา
21ต.ค.56 - 3 มี.ค.57

จํานวน
ผู ้รับบริการ
(คน)
200

31 ก.ค. - 2 ต.ค. 56

2

20 มี.ค – 22 พ.ค 57

2

24 ต.ค. - 21 พ.ย.56

4

8 ต.ค. - 20 ธ.ค.56
12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56
12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56
12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56
8 ต.ค. - 21 ธ.ค.56
12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56
12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56
12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56
12 ต.ค. - 21 ธ.ค.56
18 ม.ค. - 29 มี.ค.57
18 ม.ค. - 23 มี.ค.57
18 ม.ค. - 23 มี.ค.57
12 ม.ค. - 23 มี.ค.57
18 ม.ค. - 29 มี.ค.57
18 ม.ค. - 23 มี.ค.57
18 ม.ค. - 23 มี.ค.57
19 ม.ค. - 8 มิ.ย.57
3 พ.ย.56-2 ก.พ.57
3 - 7 มี.ค.57
1 ต.ค. - 12 ธ.ค. 56

26
95
71
10
170
51
42
28
16
83
63
20
131
50
18
16
19
23
66
20

16 มิ.ย. - 27 ส.ค.57
14 มิ.ย. - 30ส.ค.57
14 มิ.ย. - 30 ส.ค.57
15 มิ.ย. - 30ส.ค.57
15 มิ.ย. - 30 ส.ค.57
16 มิ.ย. - 30ส.ค.57
16 มิ.ย. - 30 ส.ค.57
17 มิ.ย. - 30ส.ค.57
23 ก.พ. - 23 มี.ค.57
18 พ.ค - 15 มิ.ย 57
1 ก.ค. - 16 ธ.ค.56

43
120
110
27
162
56
47
16
14
43
450
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36
37
38
39

25 มิ.ย. - 29 ส.ค. 57

จํานวน
ผู ้รับบริการ
(คน)
14

1 - 12 กันยายน 57
2 - 17 กรกฎาคม 57

5
1

่ โครงการ
ชือ

ลําดับ

ระยะเวลา

่ สาร
โครงการอบรม “ความรู ้ด ้านโครงสร ้างภาษาและทักษะการสือ
ภาษาอังกฤษในวงงานรัฐสภา
โครงการอบรมหลักสูตร Kyoto University Summer 2014
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ Ms.Elizabeth Antonia
Somjit
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ Mr.Haoliang Zhao

4 – 29 สิงหาคม 57

1

2,162

โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ัดโดยศูนย์การแปลและการล่ ามเฉลิมพระเกียรติ

1

ระยะเวลา

จํานวน
ผู ้รับบริการ
(คน)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

2,108

่ โครงการ
ชือ

ลําดับ
โครงการบริการงานแปล

โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทีจ่ ัดโดยภาควิชา/ศูนย์
ลําดับ
1

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “On the
Tightrope” โดยคณะ 18
Monkeys Dance Theatre

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
1-2 พ.ย. 56 เวลา 18ิ ปการ
20 น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

2

ศิลปการละคร

การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง
“Evening Primrose Blossom
for the Moon” โดยคณะ Soul
Story ศิลปิ นจากประเทศญีป
่ น
ุ่

8-9 พ.ย. 56 เวลา 18ิ ปการ
20 น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

3

ศิลปการละคร

การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “Black
and White” โดยคณะ Pichet
Klunchun Dance Company

22-23 พ.ย. 56 เวลา
ิ ป
18-20 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

4

ศิลปการละคร

การแสดงละครเรือ
่ ง "นางร ้ายใน
ลงกา"

7-12 ม.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

5

ศิลปการละคร

6

ศิลปการละคร

7

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "NOT HIM BUT HER"
บทละครโดย น.ส.ภัทรนั นทน์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
เสวนาหลังการแสดงในเทศกาล
ละคร "กอนจบ 2557" (รวม
จํานวน 5 เรือ
่ ง)
เรือ
่ ง "NOT HIM BUT HER"
เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "อย่าเรียกฉั นว่า ไจโกะ"
บทละครโดย น.ส.ภัทรียา พัว
พงศกร

1-2 ก.พ. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
1 ก.พ. 57 เวลา 16.00
ิ ปการ
น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
8-9 ก.พ. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 190
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก92
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี 170
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก85
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 15
มีศษ
ิ ป.ตรี 250
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก86
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 20
มีศษ
ิ ป.ตรี 450
นิสต
ิ ป.โท 18
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 8
บุคลากร 15
บุคคลภายนอก215
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 25
มีศษ
ิ ป.ตรี 375
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 50
160 คน

ิ ป.ตรี 300
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 135

รวม
310

290

400

736

460

160

460

158
ลําดับ
8

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "แวมไพร์เลสเบีย
้ นแห่ง
เมืองบาป" กํากับการแสดงโดย
น.ส.พีรอ
์ งิ คกานต์ อัศววรฤทธิ์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
15-16 ก.พ. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

9

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "ยูรด
ิ ช
ิ " กํากับการแสดง
โดย น.ส.ภัสสร์ภวิศา จิว๋ พัฒ
นกุล

22-23 ก.พ. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

10

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2557"
เรือ
่ ง "เรือ
่ งของ...นํ้ าพุ" กํากับ
การแสดงโดย นายศุภวัฒน์
หงษา

1-2 มี.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

11

ศิลปการละคร

11 มิ.ย. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

12

ศิลปการละคร

”เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสไทย”
(”La fête 2014”)
จัดการแสดงชุด “LOSS” โดย
คณะ A.lter S.essio
และ
Pichet Klunchun Dance
Company
การแสดงละครเรือ
่ ง "อิสตรี
เอเซีย"(Women of Asia)

13

ศิลปการละคร

การแสดงเดีย
่ ว "นอนไม่หลับ"
โดย นิกร แซ่ตงั ้

6-7 ก.ย. 56 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

14

ศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการ
นานาชาติ The First
International Conference of
the Asia-Pacific Society for
Agricultural and Food Ethics
สังคมวัฒนธรรมของอาหารและ
การเกษตร
ร่วมกับสํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาวิจัยทรัพยากร
การเกษตร (OCARE)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 - 30 พ.ย. 56 ที่
หอประชุมอาคารสถาบัน
3 และสํานั กงาน OCARE
้ 12 อาคารวิทยกิตต์
ชัน

14-25 ส.ค. 56 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 270
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก150
ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก180
ิ ป.ตรี 260
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก130
ิ ป.ตรี 120
นิสต
ิ ป.โท 23
นิสต
อาจารย์ 6
บุคลากร 11
บุคคลภายนอก130
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี 1631
นิสต
ิ ป.โท 60
นิสต
ิ ป.เอก 15
นิสต
อาจารย์ 20
บุคลากร 50
บุคคลภายนอก 1250
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 50
มีศษ
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 12
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก168
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
อาจารย์ และ
บุคคลภายนอก 58
คน

รวม
440

400

410

300

3076

315

58

7,815

159

 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 59 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 10,469 คน
โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ัดโดยศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 1 โครงการ ผูร้ ับบริ การ 185 คน
่ โครงการ
ชือ

ลําดับ
1

โครงการประลองกําลังทางภาษาเพือ
่ มุง่ หน ้าสู่ O-net

ระยะเวลา

จํานวน (คน)

27 เมษายน 2557

185

โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ัดโดยภาควิชา/ศูนย์ จํานวน 58 โครงการ ผูร้ ับบริ การ 10,284 คน
ลําดับ
1

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการสัมมนาวิชาการ
Situational Information
Behavior Studies

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
25 พ.ย. 56 เวลา 13.00 –
้ 6
16.00 น. ณ ห ้อง 604 ชัน
อาคาร
บรมราชกุมารี

2

บรรณารักษศาสตร์

โครงการเสวนา"ปั ญหาสิทธิ์
หนั งสือแปลในประเทศไทย"

ศุกร์ท ี่ 10 ม.ค.57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

3

บรรณารักษศาสตร์

18 ก.ค. 57 เวลา 9.3011.30 น.

4

บรรณารักษศาสตร์

โครงการบรรยายทางวิขาการ
Global Trends of Library
and Information Science
Education
LIS Journal Club เรือ
่ ง ISIC
2014 Experience

5

ประวัตศ
ิ าสตร์

การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
หัวข ้อ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั กับ
การสร ้างภาพลักษณ์ทาง
การทหาร
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
หัวข ้อ พุทธศาสนากับ
พระมหากษั ตริยไ์ ทย พ.ศ.
2310-2394
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
หัวข ้อ รัฐ โภชนาการ
และการเปลีย
่ นแปลงการกินใน
สังคมไทย พ.ศ.2482-2517
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
หัวข ้อ การเปลีย
่ นแปลง
้ กลาง
ทางความคิดของชนชัน
ไทยกับเรือ
่ งอ่านเล่นไทย
สมัยใหม่ ทศวรรษ
2460 - ทศวรรษ 2480
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
หัวข ้อ การจัดการศึกษา
ภาษาอังกฤษของรัฐสยามใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั

18 พ.ย. 56
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

19-ก.ย.-57

18 พ.ย. 56
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
25 พ.ย. 56
เวลา 13.00-14.15 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
25 พ.ย. 56
เวลา 14.30-15.45 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

25 พ.ย. 56
เวลา 15.45-17.00 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 1 คน
นิสต
ิ บัณฑิตศึกษา4
นิสต
อาจารย์ 7
อาจารย์ภายนอก 3
บรรณารักษ์ / นั ก
สารนิเทศ 17
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
ิ ป.ตรี 7
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
นั กเขียน 2
นั กแปล 2
ทนายความ 1
ผู ้ดูแลงานลิขสิทธิ์ 1
ตัวแทนนั กเขียน 1
ิ อาจารย์
นิสต
ผู ้ประกอบการ
วิชาชีพสารนิเทศ 24

รวม
32

15

26

อาจารย์ 5
ป.โท 4
บุคคลภายนอก 5
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 2
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ

14

ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 2
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

19

ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

19

35

35

35

160
ลําดับ

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ
"กําเนิดชาตินย
ิ มจีนใน
ประเทศไทย โดย Prof.Eiji
Murashima (Institute of
Asia-Pacific Studies,
Waseda u., Japan)
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ
"เรือ
่ งของกฎหมายนิรโทษ
กรรม 2 ฉบับ: เหตุการณ์ 6 ตุ
ลาฯ กับประวัตศ
ิ าสตร์ภาระ
ความ
รับผิดชอบของรัฐไทย โดย
Dr.Tyrell Haberkorn
(Department of Political &
Social Change, Australian
National University)
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ
"The 'Chinese Education
Problem' of 1948 - Thai
Governmental Repression
as Perceived by the Thai
Chinese Press"
สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ
"รัฐ โภชนาการใหม่กบ
ั การ
เปลีย
่ นแปลงวิถก
ี ารกินใน
สังคมไทย พ.ศ.2482-2517"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
23 ธ.ค. 56
13.00-16.00 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 13
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ

รวม
31

27 ม.ค. 57
13.00-16.00 น.
ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

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

14

25 ส.ค. 57 เวลา 13.3016.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ

24

1 ก.ย. 57 เวลา 13.3016.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
10
ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก8
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 7
มีศษ
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก8
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 6
มีศษ

33

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ
"ความเป็ นชายกับความจริงใจ
ในจดหมายรักจากอังกฤษ
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18"

8 ก.ย. 57 เวลา 13.3016.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา หัวข ้อ
"การพันไปทางขวา: ว่าด ้วย
ความคิดทางการเมืองของ
ปั ญญาชนฝ่ ายค ้านไทย
ภายหลังการล่มสลายของ
พคท. ระหว่าง พ.ศ. 25242535"
่ วชาญ
โครงการเชิญผู ้เชีย
ปรัชญามาปฏิบต
ั งิ านที่
ภาควิชา (บรรยายในสัมมนา
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร 1 ครัง้ และให ้
ิ ระดับ
คําปรึกษานิสต
บัณฑิตศึกษา)
เสวนาปรัชญา เรือ
่ ง
Freedom, Equality but no
Fraternity / Prof. Peter
Gratton, Memorial
University of
Newfoundland, Canada
การประชุมนานาชาติ
"Reaching the World
2013"

22 ก.ย. 57 เวลา 13.3016.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

การบรรยายพิเศษเรือ
่ ง "ความ
จําเป็ นของการแปลหนั งสือใน
ประเทศทีม
่ ภ
ี าษาประจําชาติ
เช่น ประเทศไทย"

ศ. 15 ส.ค. 57 เวลา 13.0015.00 น. ณ ห ้องประชุม
707 อาคารบรมราชกุมารี

6

ปรัชญา

7

ปรัชญา

8

ฝ่ ายวิรัชกิจ

9

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

35

26

6 ม.ค. 57-1ก.พ. 57

ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 11
บุคคลภายนอก 5

23

13 มิ.ย. 57 ห ้อง 601/17
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก3
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4

24

3-5 ต.ค. 56 ณ ห ้อง 301
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 14
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก 160
ิ 34
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 39

194

83

161
ลําดับ
10

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
ศูนย์ละตินอเมริกา

11

ภาษาตะวันตก/
ศูนย์ละตินอเมริกา

12

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

13

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

14

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

15

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

16

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

17

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

18

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

19

ภาษาตะวันออก/
บาลี

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
จัดการประชุม The first
FEALAC Academic,
Universities and Science,
Technology and
Innovation (STI)
Roundtable ซึง่ รับผิดชอบ
โดยกระทรวงการต่างประเทศ
และสํานั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
นิทรรศการ FEALAC
Showcase เพือ
่ แนะนํ า
ประเทศสมาชิกและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และร่วมเป็ น
วิทยากรในหัวข ้อ “Possibility
for Regional Cooperation”
ใน “เวทีความร่วมมือระหว่าง
เอเชียตะวันออกกับลาติน
อเมริกา” หรือ Forum for
East Asia-Latin America
Cooperation (FEALAC)
กิจกรรมในโครงการสัปดาห์
ภาษาอิตาเลียนสากล
Opening ceremany "Italian
week 2013 : Ricerca,
Scoperta, Innovazione
(L'Italia dei Saperi)
Demonstration of Italian
cuisine "La cucina italiana
in piazza"
"La dolce vita" film
screening in
commemoration of the
20th death anniversary of
Federico Fellini
THE 3rd ACADEMIC
PRESENTATION OF
JAPANESE MAJOR งาน
นํ าเสนอผลงานวิชาการโดย
ิ เอกภาษาญีป
นิสต
่ น
ุ่ ครัง้ ที่ 3
ิ เอกวิชา
และนิเทศนิสต
ภาษาญีป
่ น
ุ่
โครงการสัมมนาวิชาการ
ร่วมกับกลุม
่ สัมมนาวิชาการ
จากประเทศญีป
่ น
ุ่ (กลุม
่
สัมมนาวิชาการศัพท์และ
ไวยากรณ์ภาษาญีป
่ น
ุ่ Gobun-ken)
โครงการสัมมนาวิชาการ
ร่วมกับกลุม
่ สัมมนาวิชาการ
จากประเทศ อักษรศาสตรม
หาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ กับสาขา
ภาษาญีป
่ น
ุ่ (สายวรรณคดี)
โครงการบรรยายพิเศษ โดย
นั กแสดงจําอวดญึป
่ น
ุ่
(Rakugo) จาก Asia
Foundation (SAF)
เสวนาภารตวิทยา หัวข ้อ
ภาษาบาลี - สันสกฤต ตาย
แล ้ว??

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
19-22 ส.ค. 57 ณ Bangkok
Convention Centre

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 100
บุคคลภายนอก 80

รวม
200

20-ส.ค.-57

ิ ป.ตรี20
นิสต
อาจารย์ 100
บุคคลภายนอก80

200

พฤ. 21 พ.ย. 56
เวลา 16.00-19.00
้ 2 สรรพศาสตร์สโมสร
ณ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ 70
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 25
ศิษย์เก่า10

120

จ. 25 พ.ย. 56
เวลา 10.00-15.00
ณ โถงอาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
อ. 26 พ.ย. 56
เวลา 15.00-19.00
ณ ห ้อง 301 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

ิ 40
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 20
ิ 20
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 10

70

8 ก.พ. 57 เวลา 9.0012.00 น. ณ ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ปั จจุบน
นิสต
ั 79 คน
อาจารย์และ
บุคคลภายนอก 6 คน

91

32

ผู ้นํ าเสนอผลงาน
ิ 6 คน
นิสต
ส. 8 มี.ค. 57 ห ้อง 303-304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท
นิสต
15
อาจารย์ 3
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 34

53

27-28 ส.ค. 57 จ.ชลบุร ี

ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก26
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ

73

4 ก.ย. 57 เวลา 9.30-12.00
ิ ปการละครสดใส
น. ศูนย์ศล
พันธุมโกมล

ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก5
ิ 30 คน
นิสต
บุคคลภายนอก 50

53

5 มิ.ย.57 ห ้อง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี

80

162
ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
บาลี

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ั สกฤต
งานศึกษารมภ์-บาลีสน
พิจารณ์

21

ภาษาไทย

ิ
วันกรมสมเด็จพระปรมานุชต
ชิโนรส

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
จ. 15 ก.ย. 57 เวลา 8.00้ 1
16.30 น. ณ โถงชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
9-11 ธ.ค. 56 ณ วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม

22

ภาษาไทย

23

ภาษาไทย

สรรพ์วท
ิ ยา ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556 (เสนอ
ความก ้าวหน ้าวิทยานิพนธ์)
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

จ. 24 ก.พ. 57 เวลา 8.3016.00 น. ห ้อง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี
28 - 31 ก.ค. 57

24

ภาษาไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ชุด "สืบสานวิทยาพฤฒา
จารย์" หัวข ้อ "ระบบเสียง
ภาษาไทย" โดย ผศ.ดุษฎีพร
ชํานิโรคศานต์ (ในโครงการสู่

20 ส.ค. 57 เวลา 9.00 16.00 น. ห ้อง 707 อาคาร
บรมฯ

25

ภาษาไทย

โครงการ "มณีปัญญา 2557"
ผู ้บรรยาย : อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล (ในโครงการ

25 ส.ค. 57 เวลา 9.00 12.15 น. ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ชุด "สืบสานวิทยาพฤฒา
จารย์" หัวข ้อ "การเขียนบท
วิจารณ์" โดย ผศ.สุวรรณา
เกรียงไกรเพ็ชร (ในโครงการ

30 ส.ค. 57 เวลา 9.00 16.00 น. ห ้อง 707 อาคาร
บรมฯ

ลําดับ
20

ความเป็ นเลิศฯ)

่ วามเป็ นเลิศฯ)
สูค

26

ภาษาไทย

27

ภาษาไทย

ประชุมวิชาการด ้านคติชน
วิทยา(เป็ นส่วนหนึง่ ของ
โครงการประชุมวิชาการด ้าน
ภาษาและวรรณคดีไทย(คติ
ชนวิทยา)

27 ก.ย. 57 เวลา 8.3018.00 น. ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์

28

ภาษาไทย

โครงการสนทนาวิชาการเพือ
่ น
บัณฑิตศึกษา(เป็ นส่วนหนึง่
ของโครงการประชุมวิชาการ
ด ้านภาษาและวรรณคดีไทย
(คติชนวิทยา)

27 ก.ย. 57 เวลา 8.30 –
18.00 น. ห ้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์

29

ภาษาศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "เรือ
่ งภาษากับ
อํานาจ"

30-31 ม.ค.57 ห ้อง 105
มหาจุฬาฯ

30

ภาษาศาสตร์

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ
่ ง
"ภาษากับความมั่นคงของคน
ในชาติ"

20 มี.ค. 57 ห ้อง 302 มหา
จักรีสริ น
ิ ธร

31

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง Can colours be
used to segment words
when reading?

15 ส.ค.57 ห ้อง 501/13
อาคารมหาจักรีฯ

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ประมาณ 300 คน

รวม
300

ิ ป.ตรี 27
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 232
ิ ตรี โท เอก 76
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 16
ิ ป.ตรี 75
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์
15
บุคลากร
16
บุคคลภายนอก 220
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์
5
บุคคลภายนอก 7

325

ิ ป.ตรี 10
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
ิ ป.เอก 8
นิสต
อาจารย์
5
บุคคลภายนอก 21
ิ ป.ตรี 21
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์
5
บุคคลภายนอก 9

97
377

33

66

42

่ วามเป็ นเลิศฯ)
สูค

ิ ป.ตรี
นิสต
30
ิ ป.โท 35
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์
20
บุคคลภายนอก 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 60
มีศษ
ิ ป.ตรี
นิสต
30
ิ ป.โท 35
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์
20
บุคคลภายนอก 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
60
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 40
นิสต
อาจารย์ภาค 7
บุคคลภายนอก 53
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 23
นิสต
ิ ป.เอก 31
นิสต
อาจารย์ภาค 5
บุคคลภายนอก 71
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 33
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 4

195

135

120

135

45

163
ลําดับ
32

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

33

ภาษาศาสตร์/
ภูมศ
ิ าสตร์

34

ภาษาอังกฤษ

35

ภาษาอังกฤษ

36

ภาษาอังกฤษ

37

ภูมศ
ิ าสตร์

38

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

39

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

40

ศิลปการละคร

41

ศิลปการละคร

42

ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง คิดภาษา
อะไร?! ถ ้าไม่อยากถูกหาว่า
คิดภาษาอะไร! เราควรคิด
ภาษาอะไร
The 2nd International
Conference on Asian
Geolinguistics (ICAG_2)
บรรยายเรือ
่ ง A Feeling for
Books: Emotion and the
Study of Literature และ An
Introduction to Medical
Humanities
บรรยายเรือ
่ ง An
Introduction to Medical
Humanities
โครงการเสวนาวิชาการ โดย
อาจารย์ผู ้เขียนบทความลงใน
วารสาร Thoughts
อบรมโครงการคลินก
ิ แผนที่
เรือ
่ ง การอบรมภูมศ
ิ าสตร์และ
แผนที่ ตอน พีส
่ อนน ้อง...น ้อง
สอนพี่ เสริมสร ้างให ้เยาวชน
ในชุมชนจ.น่านเกิดความรัก
และหวงแหนผืนป่ าผ่านการ
จดบันทึกข ้อมูลป่ าน่านโดยใช ้
แผนที่
สัมมนาวิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 2
"Exploring the Literary
World II: Cities in
Literature and Film"
โครงการ "แหวกม่านงาน
ละคร ครัง้ ที่ 13" ภาคต ้น
2556 (รายวิชา 2208248
Theatre Production)
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารด ้าน
การแสดงจําอวดอิตล
ั -ไทยรื่
อง “ตลกยกกําลังเอ๋อ ตอน
แหวกฟ้ ามาหาแฝด” (The
Game of Errors) โดย Mr.
Marco Luly ศิลปิ นจาก
ประเทศอิตาลี
การแสดงละครเรือ
่ ง “ตลกยก
กําลังเอ๋อ ตอน แหวกฟ้ ามาหา
แฝด” (The Game of
Errors) โดย Mr. Marco
Luly ศิลปิ นจากประเทศอิตาลี

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
26 ก.ย.57 ห ้อง 707 อาคาร
บรมฯ เวลา 10.00-11.00 น.
24-25 พ.ค.57

26 พ.ค.57 เวลา 10.0011.30 น. ห ้อง 401/18
อาคารบรมราชกุมารี
27 พ.ค.57 เวลา 10.0011.30 น. ห ้อง 401/18
อาคารบรมราชกุมารี
จ. 18 ส.ค. 57 เวลา 13.0018.00 น. ห ้อง 401/4
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
6-11 พ.ค. 57 จ.น่าน

13 มิ.ย. 57 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
18-19 ส.ค. 57 ณ ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป
7-10 ต.ค. 56 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
5 ธ.ค. 56 เวลา 18-20 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

6-7 ธ.ค. 56 เวลา 18-20 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 9
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 25
นิสต
อาจารย์ภาค 3
บุคคลภายนอก 83
ิ ป.โท 14
นิสต
อาจารย์ 17
บุคคลภายนอก 9

รวม
47

116

40

ิ ป.โท 8
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก 8
ิ ป.ตรี 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก7
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
นั กเรียนและครูในจ.
น่าน 9 โรงเรียน รวม
47 ท่าน
อาจารย์ 2
เจ ้าหน ้าที่ 1
ิ 2
นิสต

31

ิ ป.โท+เอก 23
นิสต
อาจารย์ 5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท+เอก 33
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 34
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 7
มีศษ
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 550
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 20
มีศษ
ิ ป.ตรี 16
นิสต
บุคคลภายนอก4

29

ิ ป.ตรี 260
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 8
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก130
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 22
มีศษ

28

52

89

600

20

450

164
ลําดับ
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ภาควิชา
ศิลปการละคร

44

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

ศิลปการละคร

45

ศิลปการละคร

46

ศิลปการละคร

47

ศิลปการละคร

48

ศิลปการละคร

49

ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการจัดฉายภาพยนตร์
นานาชาติ ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556
วันที่ 10 "Mystery" (จีน)
11 "Like Someone In
Love" (ญีป
่ น)
ุ่
12 "The Broken Circle
Breakdown" (เบลเยีย
่ ม)
13 "Much Ado About
Nothing" (อังกฤษ) 17 "The
Gatekeepers" (อิสราเอล)
18 "Cesar Must Die"
(อิตาลี)
19 "The Act Of Killing"
(อินโดนีเซีย)
20 "After Lucia" (เม็กซิโก)
21 "Play" (สวีเดน)
เสวนาหลังการแสดงใน
เทศกาลละคร "กอนจบ
2557" เรือ
่ ง "อย่าเรียกฉั นว่า
ไจโกะ"
เสวนาหลังการแสดงใน
เทศกาลละคร "กอนจบ
2557" เรือ
่ ง "แวมไพร์เล
สเบีย
้ นแห่งเมืองบาป"
เสวนาหลังการแสดงใน
เทศกาลละคร "กอนจบ
2557" เรือ
่ ง "ยู-ริ-ดิช"
เสวนาหลังการแสดงใน
เทศกาลละคร "กอนจบ
2557" เรือ
่ ง "เรือ
่ งของ...
นํ้ าพุ"
โครงการ "แหวกม่านงาน
ละคร ครัง้ ที่ 14" ภาคปลาย
ิ ระดับปริญญาตรี
2556 นิสต
และ ปริญญาโท เสนอผลงาน
การแสดงละครเต็มรูปแบบ
จํานวน 8 เรือ
่ ง
เสวนาหลังการแสดงละคร
เรือง "Good Morning Desdemona Good night Juliet"
เสวนาหลังการแสดงละคร
เรือง "ไชล๊อค"
โครงการเสวนาวิชาการ อบรม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารละคร (Drama
Forum ครัง้ ที่ 7) เรือ
่ ง "ว่าไม่
นอน สอนไม่งา่ ย" วิทยากร
โดย Andreea-Laredana
Tudarache นั กการละครชาว
โรมาเนีย
เข ้าร่วมนํ าเสนอผลงาน
วิชาการ (สาขากํากับการ
แสดง) หัวข ้อ
Deconstructing and
Reconstructing
Shakespeare's texts:
Directing the play Good

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
จ.10-ศ.21 ก.พ. 57 (9
เรือ
่ ง) ณ ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ชัน

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 150
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก100
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 25
มีศษ

รวม
300

8 ก.พ. 57 เวลา 16.00 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
15 ก.พ. 57 เวลา 16.00 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
22 ก.พ. 57 เวลา 16.00 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
2 มี.ค. 57 เวลา 16.00 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
ิ ป
12-15 มี.ค 57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

180 คน

180

150 คน

150

140 คน

140

300 คน

300

ิ ป.ตรี 230
นิสต
ิ ป.โท 26
นิสต
อาจารย์ 9
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 700
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
30
180 คน

1000

150 คน

150

ิ ป.ตรี 18
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
บุคคลภายนอก 6
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

30

บุคคลภายนอก 200
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

200

ศ. 14 มี.ค. 57 เวลา 21.30
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
ส. 15 มี.ค. 57 เวลา 13.00
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
ิ ป
2-4 พ.ค. 57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

16 พ.ค. 57 ณ กรุงปั กกิง่
สาธารณรัฐประชาชนจีน

180

165
ลําดับ

ภาควิชา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
Night Desdemona, Good
Morning Juliet ในงาน 7th
Asia-Pacific Bureau
Theatre School Directors’
Conference: Academic
Forum ณ National
Academy of Chinese
Theatre Arts โดย นาย
ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์
5440467822 (ป.ตรี)
โครงการละครเวทีเพือ
่ ความ
หลากหลายทางเพศเรือ
่ ง
"สีสรรค์" (กํากับและแสดง
โดยศิษย์เก่า ในนามชมรม
ละคร คณะอักษรศาสตร์) โดย
ั ดิ์ ก ้งเส ้ง (ศิษย์
นายรักษ์ ศก
เก่า)
โครงการเทศกาลละคร "ก่อน
ิ ระดับ
เปิ ด(เทอม)" โดยนิสต
ปริญญาตรี เอกศิลปการละคร
จัดการละคร 5 เรือ
่ ง คือ
"ละเมอ" "หิน" "รักโคจร"
"เมามาย" และ “Sister Act” :
่ รวง
แก๊งชี ดีวา่ ส์ พาท่านสูส
สวรรค์
โครงการละครสัญจร ประจํา
ภาคต ้น 2556 นํ าละครเรือ
่ ง
"นางร ้ายในลงกา" ไปจัด
แสดงในงาน Vietnam-Asia
Pacific BUREAU Theatre
Schools FESTIVAL HO CHI
MINH CITY - VIETNAM
2013
โครงการเทศกาลละครก่อน
เปิ ดเทอม: "ขอให ้
ิ ระดับ
เหมือนเดิม" โดยนิสต
ปริญญาโท เอกศิลปการละคร

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

ิ ป
24 พ.ค. 57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 140
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก31
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
ิ ป.ตรี 750
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 6
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก640
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 30
มีศษ

200

50

ศิลปการละคร

51

ศิลปการละคร

52

ศิลปการละคร

53

ศิลปการละคร

54

ศูนย์การแปลฯ

โครงการจัดบรรยายทาง
วิชาการเรือ
่ ง การรับรอง
มาตรฐานล่ามและนั กแปลใน
ประเทศออสเตรเลีย

17 พ.ค. 57 เวลา 13.00 16.00 น. ห ้อง 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

55

ศูนย์การแปลฯ

จัดบรรยายในหัวข ้อ
“Characterization in
Audiovisual Translation”
ได ้รับเกียรติจาก Dr.
Charlotte Bosseaux จาก
University of Edinburgh
สหราชอาณาจักรอังกฤษ เป็ น
วิทยากร

อา. 31 ส.ค. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง 303
้ 3 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร

5-6 ส.ค. 57 และ 9-10
ิ ปการ
ส.ค.57 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

1450

5-11 ก.ย. 56 ณ เมืองโฮจิ
ิ ี้ ประเทศเวียดนาม
มินห์ซต

ิ ป.ตรี 88
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
บุคคลภายนอก 200

300

ิ ป
19-20 ก.ย.57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 110
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 6
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก95
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
15
อาจารย์ 3 คน
ศิษย์เก่าล่าม 3 คน
ิ แปล 6 คน
นิสต
บุคคลทั่วไป 29 คน
รวม 41 คน
จํานวน 60 คน เป็ น
อาจารย์ในคณะ
จํานวน 3 คน
อาจารย์จากสถาบัน
ภาษา จํานวน 1 คน
ศิษย์เก่าสายการ
แปล รุน
่ 13 จํานวน
2 คน
ิ สายการแปล รุน
่
นิสต
15 จํานวน 8 คน
ิ สายการแปล รุน
นิสต
่
14 จํานวน 14 คน
บุคคลภายนอก
จํานวน 32 คน

260

41

60

166
ภาควิชา
ศูนย์การแปลฯ

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
บรรยายในหัวข ้อ “On the
Interface between
Translation Automation
Technologies and
Information Literacy in
Translation Studies” ได ้รับ
เกียรติจาก Dr. Vanessa
Enriquez Raido จาก
University of Auckland
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็ น
วิทยากร

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
อา. 7 ก.ย. 57 เวลา 13.00้ 3
16.00 น. ห ้อง 303 ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

57

ศูนย์คติชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรือ
่ ง ปรากฏการณ์ “คติชน
สร ้างสรรค์” ในสังคมไทย
ปั จจุบน
ั :ข ้อค ้นพบจากชุด
โครงการเมธีวจิ ัยอาวุโส สกว.

25-26 ก.ย. 57 ณ อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร ห ้อง 304

58

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาต ้น ปี การศึกษา
2557

26 ส.ค. 57 ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ลําดับ
56

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
จํานวน 70 คน เป็ น
อาจารย์ในคณะ
จํานวน 2 คน
อาจารย์จากสถาบัน
ภาษา จํานวน 1 คน
ศิษย์เก่าสายการ
แปล รุน
่ 13 จํานวน
ิ สายการ
1 คน นิสต
แปล รุน
่ 15 จํานวน
ิ สายการ
8 คน นิสต
แปล รุน
่ 14 จํานวน
6 คน
บุคคลภายนอก
จํานวน 52 คน
ิ ป.ตรี
นิสต
30
ิ ป.โท 35
นิสต
ิ ป.เอก 30
นิสต
อาจารย์
20
บุคคลภายนอก 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
Rมีศษ
60
ิ ป.เอก 13
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 2

รวม
70

195

17

10,284
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ดานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือ 19 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 53 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา 54 คน
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่ างประเทศทีม่ สี ั ญญาความร่ วมมือ 19 สั ญญา
ลําด ับ
MOU มหาวิทยาล ัย
1
Toyo Eiwa University (Academic
Exchange)
2
Toyo Eiwa University (Student
Exchange)

ประเทศ
Japan

ระด ับ
Faculty

Japan

Faculty

Korea

Faculty

Germany

Faculty

3

Ewha Womans University

4

Ludwig-Maximilians-Universitat
Munchen

5

Waseda University

Japan

Faculty

6

The Communication University of
China

China

Faculty

7

Nottingham Trent University

England

Faculty

8

Chengdu University

China

Faculty

9

Khyentse foundation

USA

Faculty

10

Universität Hamburg

Germany

Faculty

11

RWTH Aachen University

Germany

University

12

Jain Vishva Bharati University

India

Faculty

13

Spanish Agency for International
Development Cooperation
California State University,
Sacramento
Leiden University

Spain

Faculty

USA

University

Netherlan
ds
China

Faculty
University

Vietnam

University

Japan

University

Japan

University

14
15
16

18

Beijing Language and Culture
University
Social Sciences and Humanities,
University of, Vietnam National
University - Ho Chi Minh City
Hiroshima University

19

Sophia University

17

ั
ระยะเวลาสญญา
7 ปี เดือนมกราคม
2008 ถึงปี 2015
7 ปี เดือน
พฤษภาคม 2010 ถึง
ปี 2017
5 ปี เดือนสิงหาคม
2012 ถึงปี 2017
5 ปี เดือนสิงหาคม
2009 ถึงปี 2014

หมายเหตุ

5 ปี เดือนธันวาคม
2009 ถึงปี 2014
5 ปี เดือนธันวาคม
2009 ถึงปี 2014

เปลีย
่ นเป็ นทุน AIMS
ระดับมหาวิทยาลัย

3 ปี เดือนกรกฎาคม
2010 ถึงปี 2013
5 ปี เดือนมกราคม
2011 ถึงปี 2016
3 ปี เดือนมกราคม
2011 ถึงปี 2013
3 ปี เดือนมิถน
ุ ายน
2011 ถึงปี 2014
5 ปี เดือน
พฤศจิกายน 2012
ถึงปี 2017
5 ปี เดือนกุมภาพันธ์
2013 ถึงปี 2018
3 ปี เดือนมีนาคม
2013 ถึงปี 2016
5 ปี เดือนกรกฎาคม
2013 ถึงปี 2018
5 ปี เดือนกุมภาพันธ์
2014 ถึงปี 2019
3 ปี เดือนกรกฎาคม
2014 ถึงปี 2017
5 ปี เดือนมกราคม
2013 ถึงปี 2018

ต่อสัญญา ธันวาคม
2013-2016

5 ปี เดือนมีนาคม
2014 ถึงปี 2019
5 ปี เดือนกรกฎาคม
2013 ถึงปี 2018

AIMS Programme

ต่อสัญญา มีนาคม
2014-2016
ต่อสัญญา มีนาคม
2014-2017

AIMS Programme

168

นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบไม่ รับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลีย่ น นิสิตร่ วมฟัง 53 คน
ลําดับ
1
2
3
4
5

่ สกุล
ชือ
Mr.Kenneth James
Foster Windley
Ms.Deborah Ann
Rodrigo
Ms. Matilda
Bussararin Ericson
Miss Jiqin Li

มกราคม 2555 ธันวาคม 2556
มกราคม 2555 ธันวาคม 2556
สิงหาคม 2555 พฤษภาคม 2556
มิถน
ุ ายน 2556 มีนาคม 2557
Miss Xuyang Tang มิถน
ุ ายน 2556 มีนาคม 2557

6

Miss Yuqing Li

7

Miss Yan Zeng

8

Miss Xiaoyu Kong

9

Miss Ling Dai

10

Miss Wenhong Li

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ึ ษา ระดับ
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
ป.ตรี

ร่วมฟั ง ของหลักสูตร BALAC

มหาวิทยาลัยต ้น
สังกัด
-

ป.ตรี

ร่วมฟั ง ของหลักสูตร BALAC

-

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

มิถน
ุ ายน 2556 - ป.ตรี
มีนาคม 2557
มิถน
ุ ายน 2556 - ป.ตรี
มีนาคม 2557
มิถน
ุ ายน 2556 - ป.ตรี
มีนาคม 2557
มิถน
ุ ายน 2556 - ป.ตรี
มีนาคม 2557

มิถน
ุ ายน 2556 มีนาคม 2557
Miss Ayaka Kotani มิถน
ุ ายน 2556 มีนาคม 2557
Miss Ayaha Torada มิถน
ุ ายน 2556 มีนาคม 2557
Miss Yui Ishikawa มิถน
ุ ายน 2556 มีนาคม 2557
Mr. Masaya Suzuki มิถน
ุ ายน 2556 มีนาคม 2557
Ms. Annika Vera
สิงหาคม Kubler
ธันวาคม 2556

ป.ตรี

Ms.Manon Manon
Marie Josette
Dupont
Ms.Mahrita Dwi
Haryati
Ms.Ajeng Apriliana
Safitri
Ms.Janet Neufeld

ป.ตรี

สิงหาคม ธันวาคม 2556

สิงหาคม ธันวาคม 2556
สิงหาคม ธันวาคม 2556
สิงหาคม พฤษภาคม 2557
Ms.Riho Kurobe
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
Ms.Lina Danneberg สิงหาคม-ธันวาคม
2557
Ms.Eri Kikuchi
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
Ms.Stefanie Lalitha สิงหาคม-ธันวาคม
Sreebuoroe
2557
Ms.Ghaziah Nurika สิงหาคม-ธันวาคม
Akhni
2557
Ms.Shofwatul
สิงหาคม-ธันวาคม
Widad
2557
Ms.Erina Inoue
สิงหาคม-ธันวาคม
2557

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

หลักสูตร

ประเทศ
Malaysian
Malaysian

Exchange Program ของ
Uppsala University
Sweden
BALAC
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง Yunnan University
China
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
of Nationalities
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
Guangdong
China
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
University of
Foreign Studies
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง Peking University
China
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
Beijing Foreign
China
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
Studies University
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
Shanghai
China
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
International
Studies University
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
Guangdong
China
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
University of
Foreign Studies
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง GuangXi University
China
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
Studies Nationnalities
Exchange Program สาขาวิชา
Osaka University
Japan
ภาษาไทย
Exchange Program สาขาวิชา
Osaka University
Japan
ภาษาไทย
Exchange Program สาขาวิชา
Kokushikan
Japan
ภาษาไทย
University
Exchange Program สาขาวิชา
Kokushikan
Japan
ภาษาไทย
University
Exchange มหาวิทยาลัยสมาชิก
HumboldtGeramany
AIMS (ASEAN International
Universitat Berlin
Mobility for Students) ของ
BALAC
Exchange มหาวิทยาลัยสมาชิก AIMS
Institut d'Etudes
France
(ASEAN International Mobility for
Politic de Paris
Students) ของ BALAC

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC

ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ

University of
Indonesia
University of
Indonesia
University of
Kansas
Kyuchu University

Idonesia

Universiti Brunei
Darussalam
Niigata University

Brunei
Darussalam
Japan

Humboldt Universit
zu Berlin
Universitas
Indonesia
Universitas
Indonesia
Sophia University

German

Idonesia
USA
Japan

Indonesia
Indonesia
Japan
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ลําดับ

่ สกุล
ชือ

27

Ms.Itsuka Uchida

28

Ms.Saeko Nakano

29

Ms.Nanae Shimmi

30

Ms.Saki Nakagawa

31

Ms.Eri Terasaka

32
33

Mr.Fuga
Yamamoto
Ms.Yuka Aida

34

Mr.Yuki Uchikado

35

Mr.Saki Nakamura

36
37

Ms.Mikiko
Matsuoka
Mr.Hiroshi Tatsuno

38

Mr.Daichi Soma

39

Mr.Yuta
Matsumura
Ms.Nhu Quynh
Tran
Mr.Han-Tang Hung

40
41
42
43
44
45
46
47

Ms.Margarita Enid
Mercado
Ms.Misa Shimono
Mr.Alexandre
Gerard Jacques
Saby
Miss Airi Ishida
Mr.Nobuhiro
Kimpara
Miss Ye Wei

ึ ษา ระดับ
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม-ธันวาคม
2557
สิงหาคม 2557 พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2557 พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2557 พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2557 พฤษภาคม 2558

ป.ตรี

สิงหาคม 2557 พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2557 พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2557 พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2557 พฤษภาคม 2558

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

หลักสูตร
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC
Exchange Program
BALAC

ประเทศ

ของ

มหาวิทยาลัยต ้น
สังกัด
Sophia University

ของ

Sophia University

Japan

ของ

Sophia University

Japan

ของ

Sophia University

Japan

ของ

Japan

ของ

Hiroshima
University
Hiroshima
University
Hiroshima
University
Hiroshima
University
Hiroshima
University
Hiroshima
University
Hiroshima
University
Hiroshima
University
Waseda University

Japan

ของ

Waseda University

Japan

ของ

National Taiwan
University
Florida Atlantic
University
Doshisha
University
Institut d'Etudes
Politiques de Paris
(SciencesPo.)
Osaka University

Taiwan

Tokyo University
of Foreign Studies
Peking University

Japan

Guangdong
University of
Foreign Studies
Guangdong
University of
Foreign Studies
Beijing Foreign
Studies University

China

ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ

ของ
ของ
ของ

Exchange Program สาขาวิชา
ภาษาไทย
Exchange Program สาขาวิชา
ภาษาไทย
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน

Japan

Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan

USA
Japan
France
Japan

China

48

Miss Meng
Zhaoxiao

49

Miss Qin Wenden

สิงหาคม 2557 - ป.ตรี
พฤษภาคม 2558

ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน

50

Miss Sun Xuefeng

สิงหาคม 2557 - ป.ตรี
พฤษภาคม 2558

ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
ระทรวงศึกษาธิการไทย – จีน

51

Miss Lian Yi

สิงหาคม 2557 - ป.ตรี
พฤษภาคม 2558

ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
ระทรวงศึกษาธิการไทย – จีน

Peking University

China

52

Miss Lu Yuhan

China

Mr. Li Taiyu

ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน
ความร่วมมือด ้านการศึกษาระหว่าง
ระทรวงศึกษาธิการไทย - จีน

Peking University

53

สิงหาคม 2557 - ป.ตรี
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2557 - ป.ตรี
พฤษภาคม 2558

Beijing Foreign
Studies University

China

China
China
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นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบรับปริญญา 54 คน

22
23
24
25
26
27
28
29
30

่ สกุล
ชือ
Ms. Ziyuan Lin
Ms. Bussarin Huang
Ms. Xiaojun Li
Ms. Lin Wu
Mrs. Xiang Li
Ms. Seo Yoon Bae
Ms. Moonju Jeon
Ms. Jongeun Park
Ms. Yu-Shan Juan
Mr. Xiao Zhang
Miss Zhanping Ling
Miss Yejin Kim
Mr. Hanel Han
Mr. Chia Wei Liu
Ms. Hsun-Yu Chung
Miss Yuxin Jiang
Mr. Sarith Khith
Miss Kunthy Seng
Mr. Shayang Xiong
Miss Yameng Zhang
Miss June Marigomen
Taguiwalo
Mr. Jonas Hove Doctor
Mr. Truong Quang Hoan
Miss Yantong Li
Miss Ye Dan
Miss Tingting Guo
Mr. Sichen Li
Miss Yi Le
Miss Ryoko Fujioka
Mrs. Yuri Suda

31

Miss Shoko Ishikawa

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

32

Mr. Koki Koyama

มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท

33

Mr. Taro Saito

มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560

ป.โท

34

Miss Megumi Kondo

มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560

ป.โท

35

Mr. Isao Hashimoto

มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560

ป.โท

36

Miss Damar
Rakhmayastri
Miss Wanwan Wang
Mr. Nruen Tuan Anh
Mr. Marius Robin
Schroter
Mr. Daniel Jhair Sanchez
Gonzalez
Miss Mayumi Yamada
Mrs. Sungeun Kim
Mr. Robert Cummings
Miss Soe Thuzar Myint
Mr. Pablo Henri Ramirez
Mr. Frederick B.goss
Miss Marie-Helene
Thomas

มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560

ป.โท

สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561

ป.โท
ป.โท
ป.โท

ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร์
ภาษาญีป
่ น
ุ่
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ศิลปการละคร

สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561

ป.โท

ภาษาสเปน

Mexico

ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2559
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2562
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2562

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

Japan
Korea
USA
Myanmar
Mexico
USA
France

ลําด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
มิถน
ุ ายน 2553 - มีนาคม 2557
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561
สิงหาคม 2553 - พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2553 - พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2554 - พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2555 - พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2555 - พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2555 - พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2556 - พฤษภาคม 2560
สิงหาคม 2556 - พฤษภาคม 2560
สิงหาคม 2556 - พฤษภาคม 2560
สิงหาคม 2556 - พฤษภาคม 2560
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558
มิถน
ุ ายน 2555 - พฤษภาคม 2559
มิถน
ุ ายน 2555 - พฤษภาคม 2559
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560

ระด ับ
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

หล ักสูตร
ศิลปการละคร
ภาษาจีน
ประวัตศ
ิ าสตร์
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

ประเทศ
China
China
China
China
China
Korea
Korea
Korea
Taiwan
China
China
Korea
Korea
China
China
China
Cambodia
Cambodia
China
China
Philipinas

มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2558

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

Danmark
Viet Nam
China
USA
China
China
China
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Idonesia
China
Vietnam
German
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ลําด ับ
48
49
50
51
52
53
54

่ สกุล
ชือ
Mr. Yangwon Hyun
Mr. Kensuke Yamaguchi
Mr. Muhammad Faizal
Abdul Rani
Miss Yueyan Yao
Ms. Ying Zhang
Mr. Shiyao Liu
Mr. Leon Human

ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2562
ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2557 สิงหาคม 2557 สิงหาคม 2557 สิงหาคม 2557 -

ธันวาคม 2562
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

ระด ับ
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

หล ักสูตร
ภาษาไทย
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

ประเทศ
Korea
Japan
Malaysia

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

ภาษาจีน
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ปรัชญา

China
China
China
Switzerland
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2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และผลลัพธดา นความเสีย่ ง
 รายงานผลการดํา เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2556”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทํา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2557” เสนอในการประชุ มผูบ้ ริ หารคณะอักษรศาสตร์ วันที่ 28
ตุลาคม 2556 เพื่อจัดทําแผนฯดังกล่าว
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2557”เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ เมื่อ 28 ตุลาคม 2556
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2557” เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพคณะอักษรศาสตร์ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2557 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2557 และ ตุลาคม 2557

คะแนนการตรวจ
ประกันคุณภาพของสกอ.
และสมศ. ได้คะแนน
น้อย

1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ ให้ดาํ เนินการได้
รวดเร็ วขึ้น โดยจัดตั้ง คณะ
กรรมการอ.ก.พ.ว. ประจํา
ภาควิชา
2. มีเจ้าหน้าที่ทาํ งานด้าน
อ.ก.พ.ว. 1 คน
3. ทบทวนแผนการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ และได้
ปรับแผนฯใหม่เมื่อ
ปี งบประมาณ 2556
ก 2 ติดตามการดําเนินการตาม
แผนการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ

1.การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการใช้เวลามาก
2.อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทาง
วิชาการสู งเกษียณ หรื อ
ลาออก
3.อาจารย์มีภาระงานด้าน
อื่นๆ มากจนไม่สามารถ
ผลิตผลงานวิชาการเพื่อ
การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ
4. ข้อกําหนดมาตรฐาน
การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ สู งขึ้นกว่าเดิม
อยูเ่ รื่ อยๆ และสู งกว่า
สถาบันอื่น

อาจารย์ที่มี
ตําแหน่งวิชาการมี
จํานวนน้อยลง
โดยลําดับ

(6)

(5)

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

(1)
(2)
(3)
(4)
1. ด้ านบุคลากร เป้ าหมาย : สามารถเพิม่ จํานวนอาจารย์ ทมี่ ตี าํ แหน่ งทางวิชาการได้ ปีละ 2 คน

ประเด็นความเสี่ ยง

รองคณบดี
ฝ่ ายบริ หาร

(7)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ณ ต.ค.56)
ผลกระทบของความเสี่ ยง
วิธีการควบคุม/
มาตรการ/แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ/
ผลกระทบ/
ลดผลกระทบทีด่ าํ เนินการอยู่ โอกาสเกิด
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม
เจ้ าของความ
ในปัจจุบัน
เสี่ ยง
(ก1/ก2/
(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ก 2 1. มีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกในการ
ทํางาน จะเห็นได้วา่ มีจาํ นวนอาจารย์มายื่น
ขอกําหนดตําแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี ในปี งบประมาณ 2557 มีอาจารย์
ได้รับตําแหน่งวิชาการ จํานวน 1 คน และ
อยูร่ ะหว่างดําเนินการอีก 12 คน
2. ได้จดั ทําแผนการขอกําหนดตําแหน่ง
วิชาการใหม่ของคณะเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

(8)

(ณ มี.ค 57)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริหารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2557

ก2

(10)

(ณ ก.ย. 57)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

มีระบบที่ดี (Mentor system) มี
กรรมการช่วยกันดูแล มีเจ้าหน้าที่
อํานวยความสะดวก มีการรณรงค์เรื่ องนี้
เป็ นความเสี่ ยงของคณะอย่างต่อเนื่อง
อาจารย์รุ่นใหม่ แม้บรรจุไม่นานก็สร้าง
ผลงานและยื่นขอกําหนดตําแหน่ง
วิชาการรวดเร็ วขึ้น โดยรวมแล้วคิดว่า
ดําเนินการได้ดี แต่ยงั ไม่สามารถสร้าง
อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งวิชาการสู งๆได้ทนั
อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จึงเห็น
ควรว่ายังคงจัดเป็ นความเสี่ ยงของคณะ
ต่อไป

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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ผลกระทบของความเสี่ ยง

จํานวนบทความ Citation เพิ่มกลยุทธ์การสื บค้น ขยาย
อาจจะมีจาํ นวนน้อยลง ขอบเขตการสื บค้นเพื่อให้ได้
ตามลําดับ
ข้อมูลมากขึ้น

ผลงาน Citation จํานวน
ไม่นอ้ ย เป็ นผลงานของ
อาจารย์ที่เกษียณอายุแล้ว
หรื อเป็ นบทความเก่าที่
ยังคงมี Impact และมีการ
อ้างถึงอยู่

ผลงาน Citation
น้อย

1.ตั้งเงินสํารองไว้ค่อนข้างมาก
เพื่อรองรับรายจ่ายที่ไม่ได้อยู่
ในแผน
2.ต้องกันเงินรายได้ส่วนหนึ่ง
ไว้เพื่อนําไปหาผลประโยชน์
ให้คณะ

เป้ าหมาย : เพิม่ Citation 5 % และ Publication 5 %

1.มีรายจ่ายพิเศษที่ได้อยู่ การใช้งบประมาณไม่
ในแผนการใช้งบประมาณ เป็ นไปตามแผน
โดยเฉพาะโครงการของ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก
2.มีการปรับขึ้นเงินเดือน
บุคลากรและอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่างๆ

3. ด้ านการปฏิบัตงิ าน : การบริหารงานวิจัย

รายได้ที่เพิ่มขึ้นยัง
ไม่ได้สดั ส่วนกับ
ความต้องการใช้
งบประมาณที่
เพิม่ ขึ้นทุกปี

(4)

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบทีด่ าํ เนินการอยู่
ในปัจจุบัน

(1)
(2)
(3)
2. ด้ านทรัพยากร : งบประมาณ เป้ าหมาย : สามารถบริหารการใช้ งบประมาณได้

ประเด็นความเสี่ ยง

(6)

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม

ข 2 โครงการสร้างแรงจูงใจ
อาจารย์อกั ษรศาสตร์ในการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ ซึ่งน่าจะทําให้ผล
งานมีโอกาสในการอ้างถึงได้
ในที่สุด

ก 2 ขอความร่ วมมือจากทุก
หน่วยงานให้ช่วยหาเงินทุน
จากภายนอก

(5)

(ณ ต.ค.56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั /รอง
คณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ ายวางแผน

(7)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ ยง

ข2

ก2

(8)

(ณ มี.ค 57)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

ฝ่ ายวิจยั
ฝ่ ายวิจยั สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในระดับนานาชาติท้ งั หมด 15
บทความ(ต.ค.56-มี.ค.57) ซึ่งมีบทความที่
อยูใ่ นฐาน Scopus จํานวน 4 บทความ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประกันคุณภาพ
1.สมัครบริ การ Alert ทําให้ได้รับ Feed
ข่าวบทความที่ได้รับการอ้างอิงเป็ นประจํา
ทุกเดือน
2.ขยายขอบเขตการสื บค้น
3.ในปี 2556 มีจาํ นวนบทความที่ได้รับการ
อ้างอิง 31 บทความ เพิ่มขึ้นจากปี ที่ 2555
จํานวน 3 บทความ ในจํานวนนี้มีอาจารย์
ที่ไม่เคยถูกบันทึกข้อมูลการอ้างอิงมาก่อน
จํานวน 2 คน

ปี นี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบภาค
การศึกษา ทําให้การเบิกจ่ายโดยทัว่ ไป
ค่อนข้างน้อยกว่าปกติ น่าจะพอมี
งบประมาณเพียงพอกับรายจ่ายพิเศษ

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ข2

(10)

(ณ ก.ย. 57)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

ประกันคุณภาพ
โดยรวม ถือว่ารวบรวบข้อมูลได้ดีข้ ึน
เก็บข้อมูลได้รายเดือน แล้วบันทึก
ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ทําให้มี
ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ Up-to-date

ฝ่ ายวิจยั
จํานวน citations ยังไม่เพียงพอ

มีงบประมาณเพียงพอกับรายจ่ายในปี
57 สามารถนําเงินสํารองที่ได้ต้ งั ไว้มาใช้
เพื่อรายจ่ายพิเศษได้เพียงพอ

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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(3)
อาจารย์มีผลงานแต่ไม่
นับเป็ นผลงานระดับ
นานาชาติในฐานข้อมุล
สกอ.

ผลกระทบของความเสี่ ยง

สถานที่จดั เก็บ
เอกสาร ที่หอ้ งใต้
ดิน อาคารมหา
วชิราวุธมีไม่
เพียงพอ

1.เอกสารทางราชการ ที่
ต้องจัดเก็บในแต่ละปี มี
เป็ นจํานวนมากและ
ระยะเวลาการจัดเก็บอย่าง
น้อย 10 ปี จึงจะทําลายได้
2.การจัดเก็บที่ไม่มีการ
แบ่งพื้นที่ของเอกสารแต่
ละประเภท

1.การสื บค้นเอกสารไม่
สามารถดําเนินการได้
อย่างรวดเร็ ว
2.เอกสารที่จดั เก็บไว้
เป็ นจํานวนมาก หากเกิด
อัคคีภยั จะเป็ นเชื้อเพลิง
ให้เกิดความเสี ยหายมาก
ขึ้น

4. ด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ IT อาคารสถานที)่

(1)
(2)
ผลงาน Publication วารสาร ไม่อยูใ่ นรายชื่อ
ระดับนานาชาติยงั วารสารระดับนานาชาติ
ไม่มากเพียงพอ ของสกอ.

ประเด็นความเสี่ ยง

1.สํารวจเอกสารที่จดั เก็บ เพื่อ
แยกประเภทเอกสารสําหรับ
การแบ่งพื้นที่จดั เก็บ
2. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอนการ
ขออนุมตั ิทาํ ลายเอกสาร
ราชการที่มีอายุเกิน 10 ปี

(4)
ดําเนินโครงการสร้างแรงจูงใจ
อาจารย์คณะอักษรศาสตร์เพื่อ
เป็ นการส่งเสริ มให้อาจารย์
ผลิตผลงาน Publication ระดับ
นานาชาติ

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบทีด่ าํ เนินการอยู่
ในปัจจุบัน

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม

ข 1 1.จัดประชุม ชี้แจงขั้นตอน
การนําเอกสารไปเก็บที่หอ้ งใต้
อาคารมหาวชิราวุธให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
2. จัดทําแผนผังการจัดวาง
เอกสารของแต่ละหน่วยงาน

(5)
(6)
ข 2 โครงการสร้างแรงจูงใจ
อาจารย์อกั ษรศาสตร์ในการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ ซึ่งน่าจะทําให้ผล
งาน Publication ระดับ
นานาชาติมีมากขึ้น

(ณ ต.ค.56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

รองคณบดี
ฝ่ ายบริ หาร/
ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

(7)
รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ ยง

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ข1

1.สํารวจเอกสารที่จดั เก็บห้องใต้ดินแล้วมี
จํานวนมากและได้คดั แยกบางส่วนออกมา
2.ต้องจัดทํารายการเอกสารเสนอขออนุมตั ิ
จากอธิ การบดี

(8)
(9)
ข 2 ฝ่ ายวิจยั สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในระดับนานาชาติท้ งั หมด 15
บทความ(ต.ค.56-มี.ค.57) ซึ่งมีบทความที่
อยูใ่ นฐาน Scopus จํานวน 4 บทความ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(ณ มี.ค 57)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

ข2

1. อยูร่ ะหว่างการจัดทํารายการเอกสาร
ที่จะทําลาย(ปี 36-ปี 46)
2. จัดทําโครงการร่ วมกันระหว่างฝ่ าย
วิชาการและฝ่ ายบริ หาร

(10)
(11)
ข 2 ฝ่ ายวิจยั สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในระดับนานาชาติท้ งั หมด 19
บทความ (1 เมษายน-30 กันยายน
2557)ซึ่งมีบทความที่อยูใ่ นฐาน Scopus
จํานวน 5 บทความ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ณ ก.ย. 57)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/
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สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

เนื่องจากปัจจุบนั เปิ ด
โอกาสให้บุคคลร้องขอดู
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ จึง
มีผรู ้ ้องขอจํานวนมากขึ้น
โดยลําดับ

แม้คณะฯจะมีความ
โปร่ งใส แต่ขอ้ ร้องเรี ยน
อาจส่งผลต่อชื่อเสี ยง
ของคณะฯได้

(3)

ผลกระทบของความเสี่ ยง

(5)
ก2

1.จัดทําเกณฑ์การรับนิสิตที่
ชัดเจนโดยเกณฑ์การรับและ
หรื อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
กรรมการบริ หารของคณะ
2.กําหนดให้มีเกณฑ์การให้
คะแนนทั้งข้อสอบข้อเขียน
และการสอบสัมภาษณ์อย่าง
ชัดเจนในการสอบสัมภาษณ์มี
การบันทึกเสี ยงเพื่อให้เกิด
ความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้

(ณ ต.ค.56)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

(4)

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบทีด่ าํ เนินการอยู่
ในปัจจุบัน
(7)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ ยง

ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับ รองคณบดี
สมัครใน website โดยละเอียด ฝ่ ายวิชาการ/
ประธาน
หลักสู ตร
BALAC

(6)

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ ยงเพิม่ เติม

ก2

(8)

(ณ มี.ค 57)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ฝ่ ายวิชาการ
1.ไม่มีผรู ้ ้องเรี ยนการรับบุคคลเข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรง
2.ได้ดาํ เนินการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การ
รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาในwebsite ของคณะ
อักษรศาสตร์ต้ งั แต่เดือนพฤศจิกายน 2556
3.การรับนักเรี ยนเข้าศึกษาในหลักสู ตร
อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม(หลักสู ตรนานาชาติ)มีการศึกษา
2557 ได้กาํ หนดเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง
ข้อสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ มี
การบันทึกเสี ยงเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้
หลักสู ตร BALAC
หลักสู ตรได้ช้ ีแจงเหตุผลให้ผรู ้ ้องเรี ยน
ทราบ ผูร้ ้องเรี ยนพอใจและยอรับในเหตุผล
หลังจากหลักสู ตรได้จดั ทําเกณฑ์การรับ
นิสิตที่ชดั เจนและประชาสัมพันธ์ลงใน
b i ื่ ้ ี ไ ้ ้

ทบทวนโดย……………………………………………………………………...(QMR) อนุมตั ิโดย ………………………………………..……………………………..(คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)

มีเรื่ องร้องเรี ยน
เรื่ องการรับบุคคล
เข้าศึกษาโดยวิธี
รับตรง

(1)
(2)
5. ด้ านความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก

ประเด็นความเสี่ ยง

ข2

(10)

(ณ ก.ย. 57)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/

3. มีผขู ้ อให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม(หลักสู ตรนานาชาติ) ปี
การศึกษา 2557

2. -

1. ไม่มีผรู ้ ้องเรี ยน

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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บทที่ 3
การประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ
3.2 กิจกรรมคุณภาพอื่นๆที่มีการดําเนินการ
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3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ.ในระดับคณะ
คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เมื่อวันที่ 22-23
กรกฎาคม 2557 มีกรรมการผูต้ รวจประเมิน และกําหนดการตรวจประเมิน ดังนี้
รศ.เทพประสิทธิ ์ กุลธวัชวิชยั
ผศ.ดร.จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์
ผศ.ดร.ทอแสง เชาว์ชตุ ิ
อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กําหนดการตรวจประเมิ นคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2556
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
22-23 กรกฎาคม 2557
22 กรกฎาคม 2557
เวลา
รายการ
9.00-9.15 น. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอักษรศาสตร์
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินชีแ้ จงการตรวจ
9.15-12.00 น. คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน
ตัวชีว้ ดั ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1, 7, 8, 9
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 4, 5
องค์ประกอบที่ 3, 6
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินสัมภาษณ์
สัมภาษณ์นิสติ และศิษย์เก่า
สัมภาษณ์อาจารย์ และเจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุน
15.00-16.00 น. คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน
ตัวชีว้ ดั ของ สมศ.

ผูต้ รวจประเมิ น
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน

คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน
อ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ
ผศ.ดร.ทอแสง เชาว์ชตุ ิ
ผศ.ดร.จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์
รศ.เทพประสิทธิ ์ กุลธวัชวิชยั
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23 กรกฎาคม 2557
เวลา
รายการ
9.00-10.30 น. คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินคุณภาพ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินคุณภาพ
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
10.30-12.00 น. กรรมการประชุมสรุป
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. กรรมการประชุมสรุป
14.00 น.
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแก่
คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์

ผูต้ รวจประเมิ น
ผศ.ดร.จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์
ผศ.ดร.ทอแสง เชาว์ชตุ ิ
รศ.เทพประสิทธิ ์ กุลธวัชวิชยั
อ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2556 ของคณะอักษรศาสตร์
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 หรืออยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มี
พัฒนาการดีขน้ึ จากการดําเนินการปี การศึกษา 2555 โดยดําเนินการได้ด-ี ดีมากในเกือบทุกด้าน สรุป
เปรียบเทียบได้ดงั นี้

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสติ นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
5.00
4.41
5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
5.00
4.00
4.66

ผลการตรวจประเมิน
ปี การศึกษา 2556
5.00
4.36
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.74

การดําเนินงานในปี การศึกษา 2556 ทําได้ดแี ละดีมากในเกือบทุกตัวชีว้ ดั ยกเว้นตัวชี้วดั ที่ 2.3
อาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งวิชาการ ทีไ่ ด้คะแนนประเมิน 2.91
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. รายตัวชี้วดั มีผลดังนี้
ตัวชี้วดั ชื่อตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ค่ าเดิม ค่ าใหม่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน

5

5

4

4

5
2.91
5
4
4
5

5
2.91
5
4
4
5

5

5

องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต

2.1

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจําทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
อาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุ น
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั
ให้กบั นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมพัฒนานิ สิตนักศึกษา

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1

ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

4

5

3.2

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

5

5

5
5

5

5

5

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั

4.1
4.2

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจยั ประจํา
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม

4.3

5

5.1

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม

5

5

5.2

กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

5

5

5

5

5
5
5
5

5
5
5
5

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม

6.1

ระบบและกลไกการทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูน้ ําของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสีย่ ง

มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่าํ กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 จากผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการทีค่ ณะดําเนินการสํารวจเอง
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ตัวชี้วดั ชื่อตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ค่ าเดิม ค่ าใหม่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน

5

5

4

4

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

4.69 4.74

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพ วันที่ 22 ส.ค. 57
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ส่วนผลการตรวจตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. การดําเนินการในปี
2556 ของคณะอักษรศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย่ 4.77 หรืออยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” โดยทําได้ในระดับดี-ดีมาก
เกือบทุกตัวชีว้ ดั ยกเว้นตัวชีว้ ดั ที่ 4 ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่ ได้คะแนนประเมิน 2.83 และตัวชีว้ ดั ที่ 14 การพัฒนาอาจารย์ ได้คะแนนประเมิน 3.89
ผลการตรวจตัวบ่งชี้ สมศ. สรุปได้ดงั นี้
ตัวชี้วดั ชื่อตัวบ่งชี้
1
บัณฑิตปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3
ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่

ค่ าเดิม ค่ าใหม่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน

4

ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่

5
6
7
8

10
11
12
13

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ําไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ
ผลการนําความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก
การส่งเสริมและสนับสนุ นด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
การปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องสภาสถาบัน
การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถาบัน

14

การพัฒนาคณาจารย์

15

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

9

16.1
16.2
17
18.1
18.2

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ผลการชีน้ ํา ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน
ผลการชีน้ ํา ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน

4.96

4.96

N/A

N/A

5

5

2.83

2.83

5
5
5
5

5
5
5
5

5

5

5
5

5
5

-

-

4.75
3.89
4.69

4.75
3.89
4.74 ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพ

5
N/A
5

5
N/A
5

5

5

5

5

ภายใน สกอ. มีคะแนนเพิม่ ขึน้

4.69 4.77

184

สรุ ปผลการตรวจประเมินในภาพรวมของคณะ
คณะอักษรศาสตร์ มีลกั ษณะเฉพาะที่เป็ นจุดเด่นและเป็ นจุดแข็งขององค์กร เป็ นคณะวิชาใหญ่ที่มีความเป็ นมา
ยาวนานถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการอุดมศึกษาไทย ทําให้เกิดต้นทุนที่มีมูลค่าสู ง ทั้งด้านบุคคลากรและองค์ความรู ้เป็ น
ศาสตร์ ที่เป็ นปั ญญาของแผ่นดินเป็ นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีวฒั นธรรมองค์กรที่ดีและ
แข็งแกร่ ง มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามทั้งอาคารและบริ เวณโดยรอบ มีระบบการบริ หารและการจัดการองค์กรที่ดี บุคลากรสาย
ปฏิบตั ิการมีความสุ ขและมีทศั นคติที่ดีต่อการทํางานที่คณะอักษรศาสตร์ นิ สิตปั จจุบนั และศิษย์เก่ามีความเชื่อมัน่ ในความ
เป็ นอักษรศาสตร์
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2556 ของคณะอักษรศาสตร์ ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” ยกเว้นตัวชี้วดั ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดาํ รง
ตํา แหน่ งวิช าการ ที่ ได้ค ะแนนประเมิ น 2.91 ผลการตรวจตามมาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ. การ
ดําเนินการในปี 2556 ของคณะอักษรศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” โดยทําได้ในระดับดี-ดีมากเกือบ
ทุกตัวชี้วดั ยกเว้นตัวชี้ วดั ที่ 4 ผลงานของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ได้คะแนน
ประเมิน 2.83 และยกเว้นตัวชี้วดั ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ได้คะแนนประเมิน 3.89
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด้านการบริ หารจัดการ และตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ประเภทสถาบันกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ ระดับ
ปริ ญญาเอก หมวด Input ได้คะแนน 4.23 หมวด Process ได้คะแนน 4.83 และหมวดคะแนน Output ได้ 4.79 คิดเป็ น
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.75
นอกจากนี้ คณะผูต้ รวจประกันคุณภาพพบว่าคณะอักษรศาสตร์ เป็ นคณะสายมนุ ษยศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะของ
ตนเอง ตัวอย่างเช่น มีการวิจยั เชิ งคุณภาพที่เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร เมื่อเป็ นเช่นนี้ การทําวิจยั เกี่ ยวกับศาสตร์
ดังกล่าวในหลายกรณี จึงมิได้ตอ้ งใช้งบประมาณเพื่อซื้ ออุปกรณ์ต่าง ๆ มากดังเช่นการทําวิจยั ในสายวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการ
ประเมินคณะอักษรศาสตร์ ดว้ ยเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ซึ่ งพิจารณาจํานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั ต่อจํานวนอาจารย์ประจําอาจมิได้
สะท้อนให้เห็นว่าคณาจารย์ทาํ วิจยั หรื อได้รับงบประมาณในการทําวิจยั มากน้อยเพียงใด และปั ญหาอีกปั ญหาหนึ่ งของคณะ
อักษรศาสตร์ คือการหาอัตรากําลังเพื่อทดแทนอาจารย์ที่กาํ ลังจะเกษียณในอนาคต ซึ่ งเป็ นปั ญหาสําคัญเนื่ องจากอัตรากําลัง
เป็ นเงื่อนไขสําคัญที่ทาํ ให้คณะอักษรศาสตร์ สามารถมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในด้านต่าง ๆ แต่ปัญหาดังกล่าวมีอุปสรรคอันสื บ
เนื่องมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการลดอัตรากําลังของคณะอักษรศาสตร์
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การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. ระดับภาควิชา
ภาควิ ชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เป็ นภาควิชาขนาดเล็กในคณะฯ ทีท่ าํ หน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขา
ประวัตศิ าสตร์ มีนิสติ จํานวนทัง้ สิน้ 63 คน มีการประเมินตนเองตรงตามความเป็ นจริง ผลการดําเนินงานในปี 2556 อยูใ่ นระดับดีมาก บุคลากรมี
ความรูค้ วามสามารถสูง มีวสิ ยั ทัศน์ และมีความกระตือรือร้นอย่างยิง่ ในการพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้ายิง่ ๆขึน้ ไป
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. คณาจารย์ประจํามีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกถึงร้อยละ 80 มี
การทํางานวิจยั และเผยแพร่ทงั ้ ในระดับชาติและนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
2. ภาควิชาให้ความสําคัญกับการทําวิจยั รวมถึงการสนับสนุ นให้
คณาจารย์และนิสติ ในภาควิชาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน
วิชาการเป็ นอย่างมาก
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ ํารงตําแหน่งทางวิชาการยังค่อนข้าง
น้อย
2. ควรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจยั
2. ควรมีการสํารวจความต้องการของชุมชนและจัดทําการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม

4.26

ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีแผนปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนเพือ่ รองรับการดําเนิน
งานของภาควิชาในปี 2559 ทีจ่ ะมีอาจารย์ประจําเกษียณอายุเป็ นจํานวนมาก
ในขณะที่ต้องดูแลหลักสูตรทัง้ ระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต
2. ควรสร้างระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้แข็งแกร่งเพื่อทีจ่ ะสามารถติดตาม
ข้อมูลตอบกลับจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ระดับผลการประเมิ น
ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย
ตัวชี้วดั

คะแนนการประเมิ นตนเอง

คะแนนของผูต้ รวจ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1

4
5
3.33
5
4
4
5
4
4

4
5
3.33
5
4
4
5
4
5

3.2

5

5

หมายเหตุ

คณะมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่าํ กว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 จากผลการประเมินคุณภาพการให้บริการที่
คณะดําเนินการสํารวจเอง ส่งผลให้คะแนนของ
ภาควิชาเพิม่ ขึน้
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ตัวชี้วดั

คะแนนการประเมิ นตนเอง

คะแนนของผูต้ รวจ

4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

5
5
2.60
2
5
4.20

5
5
2.60
2
5
4.26

คะแนน
เฉลี่ย

หมายเหตุ
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ภาควิ ชาภาษาตะวันตก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ มีการประเมินตนเองตรงตามความเป็ นจริง ผลการดําเนินงานใน พ.ศ. 2556 อยูในระดับดี โดยมีการ
พัฒนาอย่างโดดเด่นในด้านงานวิจยั ทัง้ ในด้านการส่งเสริมให้คณาจารย์มสี ว่ นร่วมในการพัฒนางานวิจยั และการสร้างโครงการวิจยั ใหม่ๆ โดยเป็ น
ภาควิชาทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุ นด้านการวิจยั ทัง้ จากแหล่งทุนภายในและภายนอกมากทีส่ ดุ ในคณะอักษรศาสตร์
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ภาควิชาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาการ และ ควรมีการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพือ่ พัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาจํานวนมาก ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นิสติ ได้ ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างทัวถึ
่ ง และมีระบบและกลไกให้ นิสติ ทีร่ ่วม
เรียนรูไ้ ม่เพียงแต่ในห้องเรียนแต่รวมถึงนอกห้องเรียนด้วย
กิจกรรมมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ให้แก่นิสติ คนอื่น ๆ
2. มีการสนับสนุ นส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้สร้างงานวิจยั โดย ในภาควิชา
ได้รบั การสนับสนุนจากแหล่งทุนทัง้ ภายในและภายนอกคณะ
3. คณาจารย์ในภาควิชานํ าผลงานวิชาการไปเสนอในการประชุม
วิชาการและตีพมิ พ์ผลงานในวารสารทางวิชาการจํานวนมาก
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. นิสติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั มี จํานวนน้อย 1. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้สาขาวิชาเปิ ดหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาใน
คื อ มี เ พี ย งร้ อ ยละ 4.6% ของจํ า นวนนิ ส ิ ต ทั ง้ หมด ทุ ก ระดั บ สาขาทีเ่ ป็ นที่ต้องการ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์การเปิ ดหลักสูตรใหม่ เพื่อ
เพิม่ จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรทีเ่ น้นการวิจยั
การศึกษา
2. อาจารย์ทด่ี าํ รงตําแหน่งวิชาการยังมีจาํ นวนค่อนข้างน้อย คือร้อย 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอตําแหน่ งวิชาการโดยลดงานบริหารและงานสอน
เพือ่ ให้อาจารย์มโี อกาสผลิตผลงานวิชาการมากขึน้
ละ13.56 ซึง่ น้อยกว่าเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้รอ้ ยละ 18 และน้อยกว่า
เกณฑ์ทส่ี กอ.กําหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 30
ข้อค้นพบเพิม่ เติม

คะแนนเฉลี่ย
ตัวชี้วดั
2.1

คะแนนการประเมินตนเอง

5

ระดับผลการประเมิ น
คะแนนของผูต้ รวจ
4

2.2

5.51

5

2.3
2.4
2.5

2.26

2.26

5

5
4

5

หมายเหตุ
ภาควิชามีผลการดําเนินงานใน
ตัวบ่งชี้ 2.1 6 ข้อเท่าเดิม แต่
เนื่องจากไม่สามารถผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม
ข้อ 8 จึงทําให้คะแนนตํ่าลง
คณะผูต้ รวจปั ดคะแนนเท่ากับ 5
เนื่องจากคะแนนเต็ม 5

ภาควิชาอ้างอิงผลการประเมิน
ตัวบ่งชีท้ ่ี
2.5 จากข้อมูลหลักฐานของ
คณะ ซึง่ คณะได้ 4 คะแนน ทํา
ให้ผลการประเมินคะแนนตัว
บ่งชีน้ ้ตี ่าํ ลง
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2.6
ตัวชี้วดั
2.7
2.8

3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
คะแนนเฉลีย่

4

4

คะแนนการประเมินตนเอง
5
5
5

คะแนนของผูต้ รวจ
5
5
5

5
5
5

5
5
5

105,694.92 / 5 คะแนน

63,476.02 / 4.23 คะแนน

5
5

5
5
4.57

4.92

หมายเหตุ

ภาควิชาขอแก้ไขข้อมูลทุนวิจยั
จึงทําให้คะแนนลดลง
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3.2 กิจกรรมคุณภาพอืน่ ๆทีม่ กี ารดําเนินการ
มีการดําเนินงานต่างๆ ดังนี้

งานทีไ่ ดรบั การปรับปรุงกระบวนการภายในเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ลําด ับ

ภาควิชา/หน่วยงาน

1
2

ิ ร่วมกับ
ฝ่ ายกิจการนิสต
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายบริหาร

3

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

4

ฝ่ ายวางแผน

5

ฝ่ ายวิจัย

6

งานบริการการศึกษา

7

งานบัณฑิตศึกษา

8

ภาษาตะวันตก/รัสเซีย

9

ภาษาตะวันออก

10

12

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์
ภาษาตะวันออก/
มาเลย์
ภาษาอังกฤษ

13

ภูมศ
ิ าสตร์

14

ภูมศ
ิ าสตร์

15

วรรณคดีเปรียบเทียบ

16

ศิลปการละคร

17

ศิลปการละคร

18

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

19

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

20

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

11

งานทีไ่ ด้ร ับการปร ับปรุงกระบวนการภายในเพือ
่ เพิม
่
ประสิทธิภาพ
ิ ทีม
เปิ ดโต๊ะพิเศษรับบริการตอบปั ญหาให ้แก่นส
ิ ต
่ ป
ี ั ญหาในการ
ลงทะเบียนและอืน
่ ๆ
ปรับปรุงวัน-เวลา ฉีดปลวก เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทสามารถฉีดปลวก
ได ้ทั่วถึงทีห
่ ้องทํางานอาจารย์ได ้ทุกห ้อง
ปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดเก็บข ้อมูลและวิธก
ี ารจัดเก็บข ้อมูลเพือ
่ ให ้
สอดคล ้องกับ KPI ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยทีป
่ รับ
ประชุมเพือ
่ หาแนวทางในการปรับปรุงวิธก
ี ารจัดทํารายงาน SDA ให ้
ครบถ ้วนสมบูรณ์มากขึน
้ และวางแผนการจัดเก็บ-รายงานข ้อมูล
มอบหมายให ้ผู ้อํานวยการฝ่ ายวิชาการดูแลงานฝ่ ายวิจัยด ้วย เพือ
่
ความต่อเนือ
่ งของงาน
จัดโต๊ะทํางานใหม่เพือ
่ ให ้บริการได ้สะดวกมากขึน
้
ปรับเปลีย
่ นการตรวจสอบข ้อมูลภาระงานอาจารย์บัณฑิตศึกษา จากที่
เคยส่งฟอร์มเปล่าให ้ภาควิชากรอก เป็ นรวบรวมข ้อมูลจากหลักฐาน
แล ้วให ้ภาควิชาตรวจสอบ
นํ าบทความลงเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ ต(บทความเขียนคนเดียว 8
บทความ เขียนร่วม 4 บทความ) www.cvs.chula.ac.th "วารสาร
ศูนย์รัสเซีย"
มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชาฯให ้มีความน่าสนใจ และมีเนือ ้หา
สอดคล ้องกับปั จจุบน
ั มากยิง่ ขึน
้
ปรับหลักสูตรเป็ นวิชาโท
รับอาจารย์เพิม
่ 1 ท่าน พร ้อมแผนการศึกษาต่อในระดับโท-เอก

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ
ส.ค.-57
ตัง้ แต่ ส.ค. 57 เป็ น
ต ้นไป
ตัง้ แต่ ก.ย. 57 เป็ น
ต ้นไป
ตัง้ แต่ 14 พ.ย. 56
ปี งบประมาณ 57
ปี งบประมาณ 57
ตัง้ แต่ พ.ค. 57
ม.ค.-57
พัฒนาเว็บใหม่ชว่ ง
ภาคปลาย 56 เริม
่ ใช ้
งานจริง ภาคต ้น 57
เริม
่ การศึกษาปลาย
2556
1-พ.ย.-56

มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน กิจกรรม ประจําปี และดําเนินการให ้
เป็ นไปตามแผน
ิ ปี 4 เพือ
เก็บรวบรวมทะเบียนประวัตน
ิ ส
ิ ต
่ การติดต่อในอนาคต

1-15 ต.ค.56

จัดทําแบบสอบถามการใช ้ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารคอมพิวเตอร์ และห ้องแผน
ทีข
่ องภาควิชาฯ
เวียนหนั งสือทางอีเมล์ ให ้อาจารย์ในภาคแทนการถ่ายสําเนาเอกสาร
แจก
ลงทะเบียนรับเรือ
่ งเข ้า เพือ
่ การติดตามงาน หรือเรือ
่ งสูญหาย

ปี งบประมาณ 2557

อ.ปิ ยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร เข ้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง
ทักษะการให ้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสําหรับอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
หลักสูตรเข ้มข ้น ณ รร.คําแสดริเวอร์แคว รีสอรฺท จ.กาญจนบุร ี
้ 2 มาชัน
้ 1 อยู่
ย ้ายโต๊ะทํางานเจ ้าหน ้าทีส
่ ํานั กงาน(ธุรการ) จาก ชัน
ห ้องติดกับห ้องผู ้อํานวยการ เพือ
่ ให ้การติดต่อประสานงานธุรการ
คล่องตัวและรวดเร็วขึน
้
่ โสตทัศน์และสือ
่ อิเล็กทรอนิกส์ในสมุด
ยกเลิกการลงทะเบียนสือ
่ ออนไลน์โดยใช ้ Google Doc
ทะเบียน เปลีย
่ นมาลงทะเบียนผ่านสือ
ซึง่ สามารถทํางานพร ้อมกันได ้หลายคนแบบ Real time เพือ
่ ไม่ให ้
เกิดการทํางานซํ้าซ ้อน
จัดแยกหนั งสือเกีย
่ วกับกลุม
่ ประเทศอาเซียน(ยกเว ้นประเทศไทย)
ทางด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ และวรรณกรรม ทัง้ ภาษาไทยและ
้ 1 เพือ
ภาษาอังกฤษออกมาเป็ น Collection พิเศษต่างหากที่ ชัน
่
อํานวยความสะดวกแก่ผู ้ใช ้บริการทีต
่ ้องการค ้นคว ้าและทําวิจัย ทัง้
้ หนั งสือทีช
ั ้ 2 เต็ม ให ้มีทวี่ างหนั งสือเพิม
่ ได ้
ยังเป็ นการแก ้ปั ญหาชัน
่ น
อีก

ปี งบประมาณ 2557

ปี งบประมาณ 2557
ปี งบประมาณ 2557
4-7 มิ.ย. 57
ตัง้ แต่พฤศจิกายน
2556
ตัง้ แต่พฤศจิกายน
2556
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2556
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กิจกรรมทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู (Knowledge Management)
ลําดับ

ภาควิชา

หัวข ้อการเสวนา/กิจกรรม/วิชาที่
ประชุมกลุม
่
โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การ
จัดเอกสาร"

1

คณะอักษร
ศาสตร์

2

คณะอักษร
ศาสตร์

3

ฝ่ ายวิจัย

4

ฝ่ ายวิจัย

5

ฝ่ ายวิจัย

6

ฝ่ ายวิจัย

7

ฝ่ ายวิจัย

8

ฝ่ ายวิจัย

9

ฝ่ ายวิจัย

10

ฝ่ ายวิจัย

11

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

ประชุม และอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
เกณฑ์ตวั ชีว้ ัดและการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง

12

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

13

ภาษาตะวันตก

14

ภาษาตะวันตก

15

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
เกณฑ์ตวั ชีว้ ัดและการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง ครัง้ ที่ 2
โครงการสัมมนาภาควิชาภาษา
ตะวันตก เรือ
่ ง "การพัฒนาทักษะการ
ิ อักษร จุฬาฯ"
คิดให ้นิสต
โครงการจัดทําต ้นแบบในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ิ ทางด ้านภาษาวรรณคดี
สําหรับนิสต
และวัฒนธรรม
สัมมนาผู ้สอนวิชาพืน
้ ฐานอักษรศาสตร์
(วิชา 2205200 มนุษย์กบ
ั ภูมศ
ิ าสตร์)

จัดประชุมเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายวิชาการ
เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายวิจัย และเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ าย
ิ
กิจการนิสต
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรือ
่ ง
อุปสรรค ความท ้าทาย และกลยุทธ์ใน
การตีพม
ิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ โดย อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์ อ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง เกณฑ์การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดย
ศ.กิตติคณ
ุ ปราณี กุลละวณิชย์
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง การจัดการวารสาร
ทางวิชาการด ้วยระบบ Open Journal
System โดยอ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์
การสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ ส่งเสริม
การตีพม
ิ พ์งานวิชาการเป็ น
ภาษาอังกฤษ รุน
่ ที่ 1 โดยอ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์
การสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ ส่งเสริม
การตีพม
ิ พ์งานวิชาการเป็ น
ภาษาอังกฤษ รุน
่ ที่ 1 โดยอ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง ทําอย่างไรจึงจะ
พัฒนาวารสารวิชาการให ้อยูใ่ นฐาน
Scopus
การสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ ส่งเสริม
การตีพม
ิ พ์งานวิชาการเป็ น
ภาษาอังกฤษ รุน
่ ที่ 1 โดยอ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์
จัดเสวนาในโครงการอาศรมวิจัย เรือ
่ ง
แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
อ. 22 ต.ค. 56 เวลา
8.30-12.00 น. ณ ห ้อง
501/25 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
19 มี.ค.57 เวลา 10.0014.00 น. ณ ห ้องประชุม
ศ.กิตติคณ
ุ สุทธิลักษณ์
21-22 ต.ค. 56 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
401/18-19 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 6 ก.พ. 57 เวลา
12.00-14.00 น. ห ้อง
707 อาคารบรมราช
กุมารี
พฤ. 3 เม.ย.57 เวลา
09.30-11.30 น. ณ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร
บรมราชกุมารี
7 พ.ค. 57 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
14 พ.ค. 57 เวลา
09.00-12.00 น. ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี
อ. 20 พ.ค.57 10.0012.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
21 พ.ค. 57 เวลา
09.00-12.00 น. ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี
พฤ. 4 ก.ย. 57 ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี เวลา 11.3013.00 น.
20 พ.ค. 57 เวลา 9.0011.30 น. ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะอักษร
ศาสตร์
8 ก.ค. 57 เวลา 10.0012.00 น. ห ้อง 711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
19-21 มี.ค. 57

ผู ้เข ้าร่วม
เป้ าหมาย
บุคลากร

ผู ้เข ้าร่วมจริง
เจ ้าหน ้าที่ 51

เจ ้าหน ้าที่ 13
คน

เจ ้าหน ้าที่ 13 คน

อาจารย์

ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 60

อาจารย์

อาจารย์ 58

อาจารย์

อาจารย์ 20
บุคลากร 8
บุคคลภายนอก 2

อาจารย์

อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 3
เจ ้าหน ้าที่ 1

อาจารย์

อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 2

อาจารย์

อาจารย์ 4
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 2

อาจารย์

อาจารย์ 20

อาจารย์ 14
บุคลากร 1

อาจารย์และ
เจ ้าหน ้าที่ 30

อาจารย์ 7
เจ ้าหน ้าที่ 21

อาจารย์และ
เจ ้าหน ้าที่

เจ ้าหน ้าที่ 16
อาจารย์ 8

อาจารย์ 28

อาจารย์ 27

วันที่ 19 พ.ค. 57 เวลา
12.00-17.00 น./
Novotel Siam

อาจารย์ 20

อาจารย์ 20

25-เม.ย.-57

อาจารย์ 5

อาจารย์ 4
วิทยากร 11
บุคลากร 2
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201

192
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รายชือ่ คณาจารย
ภาควิชา

สถานภาพ

ลําดับ ชื่ อ-สกุล

ตําแหน่ ง

ภาษาไทย

ข้าราชการ

1

นางชลดา เรื องรักษ์ลิขิต

ศ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

2

นางสาวณัฐพร พานโพธิ์ ทอง

ผศ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

3

นางสาวใกล้รุ่ง อามระดิษ

อ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

4

นายอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล

อ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

5

นางสาวธีรนุช โชคสุ วณิ ช

อ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการ

6

นางสาวดาวเรื อง วิทยารัฐ

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นายปรมินท์ จารุ วร

ผศ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางสาวประไพพรรณ พึ่งฉิ ม

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางสาวศิริพร ภักดีผาสุ ข

ผศ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นายอาทิตย์ ชีรวณิ ชย์กลุ

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นางสาวธานีรัตน์ จัตุทะศรี

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นางนํ้าผึ้ง ปัทมะลางคุล

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

นางสาวมิ่งมิตร ศรี ประสิ ทธิ์

อ.ดร.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นายชัยรัตน์ พลมุข

อ.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นางสาวมุจลินท์ สุ ดเจริ ญ

อ.

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

16

นางสาวหัตถกาญจน์ อารี ศิลป

อ.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

17

นางสุ กญั ญา สุ จฉายา

รศ.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

18

นางสาวสุ จิตรา จงสถิตย์วฒั นา

รศ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

19

นางศิราพร ณ ถลาง

ศ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นางเทพี จรัสจรุ งเกียรติ

อ.ดร.

ภาษาไทย

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

21

นายวิภาส โพธิแพทย์

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

1

นางสาวสุ รีย ์ ชุณหเรื องเดช

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

2

นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

3

นางนูรีดา หะยียะโกะ

อ. ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการ

4

นางสาวชัญญพร ปริ ญญาวุฒิชยั

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวทัศนีย ์ สิ นสกุล

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางกนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ

อ.

ผศ.
รศ.ดร
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สถานภาพ

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวหทัย แซ่เจี่ย

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางอรรถยา สุ วรรณระดา

รศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางนํ้าทิพย์ เมธเศรษฐ

ผศ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นางสาวสมพรนุช ตันศรี สุข

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นายสื บพงศ์ ช้างบุญชู

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นางสาวสุ ภาพร บุญรุ่ ง

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

นายธี รวัฒน์ ธีรพจนี

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นายอัษฎายุทธ ชูศรี

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นายมานพ อาดัม

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

16

นายกมล บุษบรรณ์

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

17

นายชานป์ วิชช์ ทัดแก้ว

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

18

นางสาวอภิรดี เจริ ญเสนีย ์

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

19

นางสาวศันสนีย ์ เอกอัจฉริ ยา

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

20

นางสาวยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

21

นางสาวมัทนา จาตุรแสงไพโรจน์

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

22

นางสาวรัฐพร สวรรค์พิทกั ษ์

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

23

นางสาวชุติมณฑน์ เกษมณี

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

24

นางสาวพิชญาดา เมฆหิ รัญศิริ

อ.

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

25

นายทรงศักดิ์ หมัดสะและ

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

26

นางสิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ไพศาล

รศ.ดร

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

27

นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

28

นางพัชนี ตั้งยืนยง

รศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

29

นางสาวมนธิรา ราโท

รศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

30

นางสาวชมนาด ศีติสาร

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

31

นางสาวศศรักษ์ เพชรเชิดชู

อ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

32

นายวรวุฒิ จิราสมบัติ

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันออก

ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว

33

นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ
(Mrs. Kiyomi Iketani)
นางสาวนะฑ์ซุกิ มะท์ซุอิ

ภาษาตะวันออก

ลําดับ ชื่ อ-สกุล

34

ตําแหน่ ง

อ.
อ.ดร.
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สถานภาพ

ลําดับ ชื่ อ-สกุล

ต่างประเทศ

ตําแหน่ ง

(Ms.Natsuki Matsui)

ภาษาตะวันออก

พนักงานวิสามัญ

35
1

นางสาวฮแย-จอง ยูน
(Ms.Hyejung Yun)
นางสาวภัคพรรณ ทิพยมนตรี

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการ

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวรักสงบ วิจิตรโสภณ

ผศ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางณิ ดา ติรณสวัสดิ์

อ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางดวงฤดี เจริ ญบัณฑิต

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี

อ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวจิตติมา พฤฒิพฤกษ์

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวมธุริน ลีละเศรษฐกุล

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางสาวพราว เศรษฐบุตร

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางสาวนิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นางสาวดริ ณทิพย์ จันทร์สิทธิ์

อ.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นางสาววริ ตตา ศรี รัตนา

อ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นางสาวนิรดา สี มากุล

ผศ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

13

นางคาริ นา โชติรวี

ผศ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

14

นางสุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์

รศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

15

นางสุ นิจ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์

ผศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

16

นางสาวปทมา อัตนโถ

ผศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

17

นางสาวณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

รศ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

18

นางสาวสมจิต จิระนันทิพร

อ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

19

นางสาวดาริ นทร์ ประดิษฐทัศนีย ์

ผศ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20

นางสาวจิรันธรา ศรี อุทยั

ผศ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

21

นายศุภกาญจน์ เอี่ยมหฤท

ผศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

22

นางสาวปรี ณา แข่งขัน

อ.ดร.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

23

นางปรี มา มัลลิกะมาส

รศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

24

นางรองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์

ผศ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

25

นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ

อ.

ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

26

นางสุ เบญจา เผ่าเหลืองทอง

อ.
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สถานภาพ

ลําดับ ชื่ อ-สกุล

ภาษาอังกฤษ

27

ประวัติศาสตร์

ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ข้าราชการ

ประวัติศาสตร์

ตําแหน่ ง

1

นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนด์ริช
(Mr.William Cater Handrich)
นาย อิงโก้ เพเทอร์ส
(Dr.Ingo Peters)
นางจิลล์ เม็ตคาฟ
(Mrs.Jill Metcalfe)
นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี
(Mr.Robert Michael Crabtree)
นายโทนี่ โอ นีลล์
(Mr.Tony O'Neill)
นายแอนดรู ว์ จอห์น ลอบบ์
(Mr.Andrew John Lobb)
นายไซมอน เจ.พี. ไรท์
(Mr.Simon J.P. Wright)
นายโดนัลด์ สก็อต ฮัมฟรี ยส์
(Mr. Danald Scott Hamphries)
นายจอห์น แจ็คสัน ดังเคิน
(Mr.John Jackson Duncan)
นายสก็อต โจเซฟ โอลด์เมิน
(Mr.Scott Joseph Oltmann)
นางสาวเชลซี ลอว์เรน มิลเลอร์
(Ms.Chelsea Lauren Miller)
นายสุ เนตร ชุตินธรานนท์

รศ.ดร.

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวภาวรรณ เรื องศิลป์

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

เรื อโทดินาร์ บุญธรรม

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นายจุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

ผศ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาววิลลา วิลยั ทอง

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาววาสนา วงศ์สุรวัฒน์

ผศ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นายธนาพล ลิ่มอภิชาต

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นายตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นายสุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ

รศ.ดร.

ประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นางสาวสุ วมิ ล รุ่ งเจริ ญ

ผศ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

197

ภาควิชา

สถานภาพ

ลําดับ ชื่ อ-สกุล

ตําแหน่ ง

ประวัติศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

11

นางสาวิตรี เจริ ญพงศ์

ผศ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการ

1

นางสาววิภาดา เพ็ชรรักษ์

ผศ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นายสุ กิจ พูพ่ วง

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวเพ็ญพิสาข์ ศรี วรนารถ

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาววิลาสิ นีย ์ แฝงยงค์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาววรุ ณี อุดมศิลป

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวภาสุ รี ลือสกุล

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวอติพร เสถียรสุ ต

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางสาวหนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

9

นางสาวปาจรี ย ์ ทาชาติ

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

นายพิริยะดิศ มานิตย์

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

11

นางสาวนิธิวดี ศรี หงส์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นายรมย์ ภิรมนตรี

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

นางสาวภณิ ตา ศิลปวิทยาดิลก

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

14

นางสาวนาถพร กาญจนภิญโญวงศ์

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

นายธนกร แก้ววิภาส

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

16

นายนรุ ตม์ เจ้าสกุล

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

17

นางสาวนันทนา อนันท์โกศล

อ.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

18

นายวรรณชัย คําภีระ

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

19

นายวิโรจน์ โกศลฤทธิชยั

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย

20

นายอัคร เช้าฉ้อง

อ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

21

นายสรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์

ผศ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

22

นางถนอมนวล โอเจริ ญ

ศ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

23

นางสาววรรณา แสงอร่ ามเรื อง

รศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

24

นายสถาพร ทิพยศักดิ์

รศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

25

นางสาวสิ ริวรรณ จุฬากรณ์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

26

นางชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

รศ.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

27

นางสาววิลิตา ศรี อุฬารพงศ์

ผศ.ดร.
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ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

28

นางสาวหนึ่งฤดี โลหผล

ผศ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

29

นางสาวสุ วรรณา สถาปัตย์พฒั นา

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

30

นางสาวอารตี แก้วสัมฤทธิ์

อ.ดร.

ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

31

นางจันทรา ประมูลทรัพย์

อ.

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ

32

นางอันท์เยอ เลารา ลูอีเซอ ซไตรท์
(Dr.Antje Laura Luise Streit)
นางสาวไรซา ซาไนวา
(Ms.Raisa Dzanaeva)
นายเปาโล ยูรอล

ภาษาตะวันตก

พนักงานวิสามัญ

38

ภาษาตะวันตก

พนักงานวิสามัญ

39

ปรัชญา

ข้าราชการ

ปรัชญา

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

ลําดับ ชื่ อ-สกุล

33
34

1

นางโซฟี เอล็กซานดร้า โคลเอ้ รารู ท วิน
เซนต์
นางจูลี รัชตรณชัย ปงโปนี
(Ms. Julie Rujataronajai - Pomponi)
นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริ โอ อินา
ซุนกา มาร์ กา (Ms.Catalina del Rosadio
Inazunta Marca)
นางสาวเลารา กัสโตร ซานเชส
(Ms. Laura Castro Sanchez)
นายเฆราร์ โด กรู ซ บิลเชซ
(Mr.Gerardo Cruz Vichez)
นายสมภาร พรมทา

ศ.ดร.

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางกนิษฐ์ ศิริจนั ทร์

อ.ดร.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นายเกษม เพ็ญภินนั ท์

ผศ.ดร.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวศิรประภา ชวะนะญาณ

อ.ดร.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวศริ ญญา อรุ ณขจรศักดิ์

อ.ดร.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นายวศิน บุญพัฒนาภรณ์

อ.

ปรัชญา

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นายปราชญ์ ปัญจคุณาธร

อ.

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นางเนื่องน้อย บุณยเนตร

รศ.

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นางสาวสิ ริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ

ผศ.ดร.

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

10

นางสุ วรรณา สถาอานันท์

รศ.ดร.

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

35

ตําแหน่ ง

36
37
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ตําแหน่ ง

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

11

นายโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

รศ.ดร.

ปรัชญา

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

12

นางสาวธิดาวดี สกุลโพน

อ.

บรรณารักษศาสตร์

ข้าราชการ

1

นางดวงเนตร วงศ์ประทีป

อ.

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวอรนุช เศวตรัตนเสถียร

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวเนณุ ภา สุ ภเวชย์

อ.

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาววชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

อ.

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวเสาวภา หลิมวิจิตร

อ.

บรรณารักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นายทรงพันธ์ เจิมประยงค์

อ.ดร.

บรรณารักษศาสตร์

ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นายสมศักดิ์ ศรี บริ สุทธิ์สกุล

ผศ.ดร.

บรรณารักษศาสตร์

ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นางจินดารัตน์ เบอรพันธุ์

บรรณารักษศาสตร์

ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นางสาวพิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์

ศิลปการละคร

ข้าราชการ

1

นางสาวจารุ ณี หงส์จารุ

รศ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการ

2

นายฤทธิ รงค์ จิวากานนท์

ผศ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการ

3

นายดังกมล ณ ป้อมเพชร

อ.

ศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวพันพัสสา ธูปเทียน

อ.

ศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวปริ ดา มโนมัยพิบูลย์

อ.ดร.

ศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นายปิ ยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

อ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นายกฤษรา วริ ศราภูริชา

ผศ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นางพรรัตน์ ดํารุ ง

รศ.

ศิลปการละคร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

9

นายปวิตร มหาสาริ นนั ทน์

อ.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางศิริวไิ ล ธีระโรจนารัตน์

ผศ.ดร.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางพรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์

ผศ.ดร.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวฐิติรัตน์ ปั้ นบํารุ งกิจ

อ.ดร.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นางสาวชนิตา ดวงยิหวา

อ.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวอารี รัตน์ แพทย์นุเคราะห์

อ.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวพุทธพร อารี ประชากุล

อ.

ภูมิศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวมัลลิกา สุ กิจปาณี นิจ

อ.

ภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางสาวธีราภรณ์ รติธรรมกุล

ผศ.ดร.

อ.ดร.

ผศ.
ผศ.ดร.
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ภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นายพิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

ผศ.ดร.

ภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวภาวดี สายสุ วรรณ

อ.

ภาษาศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

4

นางธีระพันธ์ เหลืองทองคํา

ศ.ดร.

ภาษาศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

5

นางสาวกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

รศ.ดร.

ภาษาศาสตร์

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

6

นายวิโรจน์ อรุ ณมานะกุล

รศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางสาวถนอมนวล หิ รัญเทพ

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวศิริพร ศรี วรกานต์

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวชุติมา ประกาศวุฒิสาร

ผศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

นายสุ รเดช โชติอุดมพันธ์

ผศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวทอแสง เชาว์ชุติ

ผศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

นางสาวแพร จิตติพลังศรี

อ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางอนงค์นาฎ เถกิงวิทย์

รศ.ดร.

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

8

นางสาวตรี ศิลป์ บุญขจร

รศ.ดร.

หน่วยบริ หารวิชาอารย
ธรรมไทย
หน่วยบริ หารวิชาอารย
ธรรมไทย
ศูนย์การแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ข้าราชการ

1

นายสถาพร อรุ ณวิลาศ

อ.

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวเพิม่ ทิพย์ บัวเพ็ชร์

อ.

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางทองทิพย์ พูลลาภ

อ.ดร.
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รายชือ่ ผูม สี ว นเกีย่ วของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดตางๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่ อคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
กรรมการ
นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่ อคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
กรรมการ
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
8. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
กรรมการ
9. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
10. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
11. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ
12. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
13. หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
กรรมการ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร
หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิลลา วิลยั ทอง
อาจารย์สมจิต จิระนันทิพร
อาจารย์ ดร. ธีรนุช โชคสุ วนิช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุ ณี อุดมศิลป
อาจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินนั ท์
อาจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พิทยาภรณ์
อาจารย์ปวิตร มหาสาริ นนั ทน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพร ปริ ญญาวุฒิชยั
อาจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริ การวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารคณะอักษรศาสตร์
นายสุ ธรรม โตฤกษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่ อคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
รองศาสตราจารย์ปรี มา มัลลิกะมาส
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

สํานักคณบดี
ภาควิชาปรัชญา
ศูนย์การแปลฯ
ภาษาตะวันตก
ประวัติศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6.
อาจารย์ ดร.ณิ ดา ติรณสวัสดิ์
7.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ
8.
อาจารย์ประไพพรรณ พึ่งฉิ ม
9.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
10.
อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
11.
อาจารย์ ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์
12.
อาจารย์ อภิรดี เจริ ญเสนีย ์
13.
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุ วรรณระดา
14.
อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์
15.
อาจารย์พนั พัสสา ธูปเทียน
16.
นางปัทมา ฮอว์กินส์
17.
นางสาวภูษณิ ศา ไชยแก้ว
18.
นายสรคม ดิสสะมาน
นางสาววณิ ชยา สนธิใจ
19.
20.
นางสาวสุ ดารัตน์ โคตรสมบัติ
21.
นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์
22.
นางวรรณภา จัดสนาม
23.
นางสุ ปริ ญา ลุลิตานนท์
24.
นายพรเทพ โตชยางกูร
25.
นางสาวกมลวรรณ อักษร
26.
นางสาวนิภาพร อางควนิช
27.
นายศุภวิชญ์ ธนเจริ ญประดิษฐ์
28.
นางสาวศิริรัตน์ ผลหมู่
29.
นายฉลอง แสงสิ ริวิจารณ์
30.
นายวิทยาภรณ์ วาระเพียง
31.
นางวิภา หอมศิริ
32.
นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว
33.
นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา
เลขานุการ

ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาไทย
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
อารยธรรมไทย
ฝ่ ายวางแผน
ฝ่ ายวิรัชกิจ
ฝ่ ายวิจยั
ศูนย์สารนิเทศฯ
ศูนย์ไทยศึกษา
ศูนย์การแปลฯ
ศูนย์การแปลฯ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วรรณคดีศึกษา
ศูนย์วิจยั ประมวลผล
หน่วยโสตฯ
ฝ่ ายวิชาการ
งานคลังและพัสดุ
งานประกันคุณภาพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
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คณะผู้จัดทํารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
ปี งบประมาณ 2557
1. อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
2. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ออกแบบปกโดย
ภาพปกโดย

อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะอักษรศาสตร์

ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกส่ วนงานในคณะฯและทุกท่านที่ช่วยรวบรวมข้อมูล

