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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 รวมถึงภาควิชาต่างๆจัดบริ การเป็ น
จํานวนมาก แสดงถึง “การเป็ นที่พ่ งึ ของสังคมทางวิชาการ” อย่างไร้ขอ้ สงสัย
รายงานฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยบุคลากรทุกฝ่ ายในคณะอักษรศาสตร์ และคณะผูจ้ ดั ทําร่ วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบข้อมูล คณะผูจ้ ดั ทําได้ทุ่มเทเวลาเป็ นอย่างมากในการตรวจสอบข้อมูลจาก
ทุกแหล่ง เรี ยบเรี ยง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ จะ
สะท้อนให้เห็นสถานภาพ และคุณภาพที่กา้ วหน้าของคณะอักษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ ายที่ร่วมกันทํารายงานประจําปี อันเป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ และวิชาการด้านนี้ให้
มัน่ คงสื บไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
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บทสรุปผูบ ริหาร
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บทสรุปผูบ ริหาร
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2558 เป็ นจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 31)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 10 คน
ระดับชาติ
8 คน (9 รางวัล)
ระดับนานาชาติ 2 คน (2 รางวัล)
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 431 รายการ
ระดับชาติ
409 รายการ
ระดับนานาชาติ 22 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 59 รายการ
ระดับชาติ
11 รายการ
ระดับนานาชาติ 48 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิม่ พูนความรู ้ หรื ออื่นๆ 27 คน
รวม 46 รายการ
ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 75)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 45 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
54 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 18 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
18 รายการ
ศิษย์เก่า
14 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
15 รายการ
ศิษย์เก่า
- คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
- รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 129 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 14 คน สําเร็ จ
การศึกษาไป 6 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 8 - รุ่ นที่ 11 มีจาํ นวนทั้งหมด 26 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
29 คน จํานวน
29 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
20 คน จํานวน
20 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 100)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 10 ครั้ง
ระดับชาติ
5 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 5 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 69 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 299 กิจกรรม
ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 148)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 23 บทความ ได้รับการอ้างอิง 55 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2558 จํานวน 46 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 16 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 26 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 4 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 165)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 73 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 9,178 คน
ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
จํานวน 2,242งาน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 142 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 17,792 คน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 182)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือ 15 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 56 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา 44 คน
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน
จากคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาเป็ นคณะอักษรศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้เสด็จพระราช
ดําเนิ นมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (ตึกอักษรศาสตร์ 1 เดิมหรื ออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปั จจุบนั ) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459
ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ มสถาปนาโรงเรี ยนข้า ราชการพลเรื อนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 1 ปี ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาท
นเรนทร ซึ่งเป็ นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองค์แรกได้ทรงตั้งคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ข้ ึนซึ่งเป็ นหนึ่ งในสี่ คณะที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น อีกสามคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจ้าพูนศรี เกษม เกษมศรี ทรงเป็ นคณบดีของคณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์องค์แรก ระหว่าง พ.ศ. 2461-2468
เมื่อแรกก่อตั้ง คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรี ยมแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ วิชาที่จดั
สอนมี เคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้เปิ ด
สอนวิชาอักษรศาสตร์ หลักสู ตรสามปี ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้จะได้รับประกาศนี ยบัตรครู มธั ยม
อักษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปี แรกวิชาที่สอนเป็ นวิชาอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิ ตศาสตร์ ในภายหลังได้เพิ่ม
ภาษาเยอรมันขึ้นอีกวิชาหนึ่ ง หลังจากนั้นจึงเรี ยนวิชาครู อีกหนึ่ งปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรครู มธั ยมอักษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่ นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นี้ ได้เปิ ดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลักสู ตรสามปี โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปี 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 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ เพื่อเปิ ดการสอนในขั้น
ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิตขึ้น ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตร์และครุ ศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาครุ ศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ได้แยกการบริ หารเป็ นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ได้จดั ตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ งในคณะอักษร
ศาสตร์ และ ครุ ศาสตร์
พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุ ศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2504 มีการจัดแบ่งแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาขึ้น รวมทั้ง
จัดตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปี เดียวกันนี้ เอง ได้แยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ ออกมาเป็ น
แผนกวิชาหนึ่งต่างหากด้วย
ในปี พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตร์เปิ ดสอนระดับปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นครั้งแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผจู ้ บการศึกษาคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2521
ปี พ.ศ. 2520 จัดตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนจากคําว่า “แผนกวิชา” เป็ น
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
จนถึ งปั จจุ บนั (พ.ศ. 2558) คณะอักษรศาสตร์ ได้ผลิตอักษรศาสตรบัณฑิ ตไปแล้ว 79 รุ่ น มี
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขา
วิชาเอก 15 สาขาวิชา วิชาโท 28 สาขาวิชา และหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสู ตร สําหรับหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต จํานวน 24 หลักสู ตร ในจํานวนนี้ มีหลักสู ตรที่จดั การ
เรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ จํานวน 1 หลักสู ตร หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาฝรั่ งเศส
จํา นวน 1 หลัก สู ต ร และหลัก สู ตรสหสาขาวิ ช าที่ รับ ผิด ชอบร่ ว มกับ คณะและสถาบัน อื่ น จํา นวน 4
หลักสู ตร และมีหลักสู ตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต จํานวน 12 หลักสู ตร ในจํานวนนี้ มีหลักสู 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
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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 ายวางแผนและพัฒ นา

ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์
ฝ่ ายกิจการนิสิต

ผศ.สุ นิจ สุ ตณั ฑวิบูลย์
ฝ่ ายวิชาการ

รศ.สุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ฝ่ ายวิรัชกิจ

อ.เนณุภา สุ ภเวชย์
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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หัวหน้ าภาควิชา

รศ. ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

ผศ.ปทมา อัตนโถ

ผศ.ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ประวัติศาสตร์

อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร

ผศ.ดร.พรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์

ภูมศิ าสตร์

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ศิลปการละคร

ผศ.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. วิลิตา ศรี อุฬารพงศ์
ภาษาตะวันตก
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1.3 วิสยั ทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน
วิสัยทัศน์
คณะอักษรศาสตร์จะดํารงความเป็ นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและพัฒนาสู่ ระดับนานาชาติ

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตร์เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างและถ่ายทอดความรู ้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

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

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถเป็ นผูน้ าํ สังคมได้ มีโลก
ทัศน์กว้าง สามารถประยุกต์ความรู ้และปรับตนให้เข้ากับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
2) สร้างองค์ความรู ้และผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
3) ให้บริ การทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กรในสังคม
4) สื บสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ตลอดระยะเวลา 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
แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558
งบประมาณเงินรายได้
105,000,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน
25,887,700
รวมงบประมาณที่ได้รับ
130,887,700

บาท
บาท
บาท

25,887,700
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

105,000,000

บุคลากร
จํานวนเจ้ าหน้ าทีส่ นับสนุน
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเภท
ข้าราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ
ลูกจ้างประจํางบประมาณแผ่นดิน
พนักงานวิสามัญ
รวม

จํานวน
1
76
28
7
1
113
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จํานวนอาจารย์ ปี งบประมาณ 2558 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหน่ งวิชาการ/วุฒ ิการศึกษาสู งสุ ด

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานเปลีย
่ นสถานภาพ

พนักงานจ ้างอายุ 60 ปี

ลูกจ ้างชาวต่างประเทศ

พนักงานวิสามัญ

วุฒ ิการศึกษา

ข ้าราชการ

ตําแหน่ งทางวิชาการ

รวม

1

ภาควิชาภาษาไทย

6

10

3

0

0

0

19

1

2

4

12

19

15

4

0

19

2

ภาควิชาภาษาตะวันออก

3

23

7

2

2

0

37

0

4

11

22

37

23

13

1

37

3

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

1

11

14

0

11

0

37

0

3

12

22

37

12

20

5

37

4

ภาควิชาประวัติศาสตร์

1

8

3

0

0

0

12

0

1

6

5

12

10

2

0

12

5

ภาควิชาภาษาตะวันตก

1

19

10

1

6

1

38

1

3

10

24

38

22

16

0

38

6

ภาควิชาปรัชญา

1

6

4

1

0

0

12

1

3

5

3

12

9

3

0

12

7

5

3

0

0

0

9

0

0

3

6

9

5

4

0

9

8

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 1
ภาควิชาศิลปการละคร
3

4

2

0

0

0

9

0

2

1

6

9

2

7

0

9

9

ภาควิชาภูมิศาสตร์

0

8

0

0

0

0

8

0

0

2

6

8

4

4

0

8

10 ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี
11
เปรี ยบเทียบ
12 หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

0

3

2

2

0

0

7

2

2

2

1

7

6

0

1

7

0

5

0

1

0

0

6

0

1

4

1

6

6

0

0

6

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2

1

1

0

2

13 ศูนย์การแปลและการล่ามฯ 0

2

0

0

0

0

2

0

1

0

1

2

2

0

0

2

105

48

7

19

1

198

5

22

60

74

7

198

ลําดับ

หน่ วยงาน

รวมทั้งสิ้น
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ศ. รศ. ผศ.

อ.

รวม เอก โท ตรี รวม

111 198 117

หมายเหตุ : ข้อมูลจํานวนอาจารย์ตามตารางนี้ ไม่รวม หลักสู ตรนานาชาติ (BALAC) จํานวน 4 คน เนื่องจากเป็ น
ลูกจ้างชัว่ คราวเหมาจ่าย
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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 2557 และ 2558
ประเภท

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

หน่วย

ทรัพยากรทีจ่ ัดซื้อ

ทรัพยากรทีไ่ ด้ รับบริจาค

ทรัพยากรทีม่ ที ้งั หมด

เล่ม
เล่ม

2557
2,480
-

2558
2,643
-

2557
2,738
87

2558
4,685
14

2557
233,253
5,713

2558
240,581
5,727

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

71
56
38
-

63
79
44
-

163
230
323
-

143
17
295
-

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

206
2,771
804
1,714
1,356
11
325

เกม

1

-

-

-

8

8

หมายเหตุ ได้ จัดแยกหนังสื อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรมอาเซียนเป็ น
Collection พิเศษ จํานวน 180 เล่ ม
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ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั ซื้อในปี งบประมาณ 2558 แยกตามสาขาวิชา (Subject)
สาขาวิชา
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

หนังสื อ
(เล่ม)
25
18
36
35
218
23
128
144
722
35

วารสาร
(ชื่อเรื่ อง)

1
2

4

152

1

50

ดีวดี /ี วีซีดี
(ชื่อเรื่ อง)
5

27
1
5
2
29

15
75
90
14
96
122
45
141
72

ซีดรี อม
(ชื่อเรื่ อง)

6

8
17

3
1

79

44

4
4
1
1

39
24
374

14

2,643

63
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1.6 ผลผลิต
หลักสูตร
จํานวนหลักสู ตรและรายชื่ อหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2558
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (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. 2556)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
9. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
10. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (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. 2555)
13. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548)
14. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
15. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
16. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
17. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
18. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
19. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
4. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
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5. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ 2546)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
9. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
10. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556

หมายเหตุ: หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ไม่มีนิสิตคงเหลือ ในปี การศึกษา 2558

20

จํานวนนิสติ
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2558 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 รวมทั้งหมด
ยังไม่แยกสาขาวิชา

269

-

-

-

269

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
รวม

15
18
1
10
313

18
79
16
24
17
18
19
2
29
37
10
14
27
11
321

23
62
22
14
13
14
21
1
28
35
12
14
21
9
289

20
107
12
17
18
4
10
1
31
73
12
15
17
12
349

76
248
50
73
49
36
50
4
88
145
34
43
75
32
1,272

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

98

91

88

99

376
1,648 คน
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2558 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ไทยศึกษา

11

19

30

ภาษาไทย

43

36

79

ภาษาอังกฤษ

21

-

21

ประวัติศาสตร์

16

2

18

ภูมิศาสตร์

10

-

10

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

15

-

15

ปรัชญา

23

8

31

ศิลปการละคร

38

-

38

ภาษาศาสตร์

20

31

51

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

22

8

30

วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ

-

9

9

ภาษาบาลีและสันสกฤต

4

-

4

ภาษาบาลีและสันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา

3

3

6

ภาษาจีน

13

6

19

ภาษาญี่ปุ่น

4

-

4

ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ

8

-

8

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

4

-

4

ภาษาเยอรมัน

2

3

5

ภาษาสเปน

9

-

9

82
348

125

82
473

การแปลและการล่าม
รวม

22

จํานวนบัณฑิต
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2557 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จํานวน
12

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สารนิเทศศึกษา
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาอิตาเลียน

93
11
19
11
8
15
34
48
18
9
9
13

รวม

300

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสู ตรนานาชาติ) ปี การศึกษา 2557
สาขาวิชา

ภาษาและวัฒนธรรม

จํานวน

79

23

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2557 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
การแปลและการล่าม
รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

3
13
9
1
6
1
4
4
8
1
5
5
1
3
3
24
91

3
4
2
1
7
4
21

6
17
9
3
6
2
4
11
8
4
1
5
5
1
3
3
24
112
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ผลงานทีต่ พี มิ พในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
จัดพิมพ์หนังสื อและวารสารในปี งบประมาณ 2558 จํานวน 13 รายการ ดังนี้
ลําดับ
ที่
1

เดือน/ปีที่พิมพ์

รายการหนังสือ

ก.ย. 2557

วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2

2
3
4
5

ม.ค. 2558
ม.ค. 2558
ก.พ. 2558
มี.ค. 2558

นวนิยายนิทัศน์ (พิมพ์ครั้งที่ 3)
เลื่อมลายสายรุ้ง (พิมพ์ครั้งที่ 3)
วรรณลลิต (พิมพ์ครั้งที่ 2)
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 2

6

มี.ค. 2558

7
8
9
10
11
12
13

มิ.ย. 2558
ส.ค. 2558
ส.ค. 2558
ส.ค. 2558
ส.ค. 2558
ส.ค. 2558
ส.ค. 2558

ชีวิตและวรรณกรรมบทละคร ของ เกออร์ก บืชเนอร์
(พิมพ์ครั้งที่ 3)
อ่านนิราศนรินทร์ ฉบับวิเคราะห์และถอดความ
เจิมจันทน์กังสดาล (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2 (พิมพ์ครั้งที่ 5)
อารยธรรมตะวันออก (พิมพ์ครั้งที่ 4)
อารยธรรมไทย (พิมพ์ครั้งที่ 7)
วรรณกรรมวิจารณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 1

ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
อิงอร สุพันธุ์วณิช
อิงอร สุพันธุ์วณิช
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
กองบรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ดินาร์ บุญธรรม
สถาพร อรุณวิลาศ
อิงอร สุพันธุ์วณิช
กองบรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์

หมายเหตุ

จํานวน
พิมพ์

300

กองทุนบรมฯ

500
500
500
300
300
500
500
2,000
1,000
600
500
300

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของคณาจารย์ที่ตีพมิ พ์ที่แหล่งอื่นๆอีก โปรดดูรายละเอียดที่หวั ข้อ ผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2558 อีก จํานวน 46 รายการ ที่หน้า 160
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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

27
29
31
75
100
148
165
182
186

26
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2.1 กิจกรรมดานคุณภาพทีม่ กี ารดําเนินการ
ในปี งบประมาณ 2558 งานประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมด้านคุณภาพ ดังนี้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการดํา เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2557”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทํา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558” เสนอในการประชุ มผูบ้ ริ หารคณะอักษรศาสตร์ วันที่ 19
กันยายน 2557 เพื่อจัดทําแผนฯดังกล่าว
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558”เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ เมื่อ 6 ตุลาคม 2557
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558” เสนอ
คณะกรรมการบริ หารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะอักษรศาสตร์ วันพุธที่ 8
ตุลาคม 2557
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2558 และ ตุลาคม 2558

ด้านการจัดเก็บข้อมูลประกันค ุณภาพ
 ดําเนิ นการรวบรวมข้อมูลตลอดปี โดยข้อมูลประกันคุณภาพทัว่ ไป เช่น บริ การวิชาการ อาจารย์ที่ร่วม
ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการที่จดั อาจารย์ที่เยือนต่างประเทศที่ไม่ใช่การประชุมวิชาการ
ชาวต่างชาติ ที่มาเยือน อาจารย์ที่ได้รับรางวัล นิ สิตที่ ได้รับรางวัล งานที่ ได้รับการปรั บปรุ ง ฯลฯ
รวบรวมและส่ งให้ส่วนงานต่างๆ ตรวจสอบข้อมูล เมื่ อเดื อนธันวาคม 2557 เมษายน 2558 และ
กันยายน 2558
 ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอน การบูรณาการ
บริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอน และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอน เมื่อเดือน
ธันวาคม 2557 และ เมษายน 2558
 ข้อมูลทุนวิจยั ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ ผลงานวิจยั ที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและส่ งให้
ส่ วนงานต่างๆตรวจสอบข้อมูล เมื่อ เดือนธันวาคม 2557 (สําหรับข้อมูลปี ปฏิทิน 2557) และกันยายน
2558 (สําหรับข้อมูลปี งบประมาณ 2558)
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ด้านการตรวจประเมินค ุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ.
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาํ หนดการดังนี้
30 มิถุนายน 2558
ประชุ มคณะกรรมการประสานงานการประกันคุ ณภาพเพื่อเตรี ยมรั บการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2558 และรวบรวมข้อมูลสําหรับการตรวจฯ
1 กรกฎาคม-20 กันยายน 2558
คณะจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)
14 กรกฎาคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี 2558
และแจ้งกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในการประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารคณะอักษรศาสตร์
22 กันยายน 2558
งานประกันคุณภาพสรุ ปข้อมูลสําหรับจัดทํารายงานประเมินตนเอง และส่ งรายงาน
ประเมินตนเองให้ผตู ้ รวจ
28 กันยายน 2558
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2558เพื่อวางแผนการ
ตรวจฯ
28 กันยายน 2558
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินแก่ผบู ้ ริ หารคณะ
อักษรศาสตร์
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2.2 กิจกรรมทีส่ รางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปทสี่ ะทอนการพัฒนา
คุณภาพ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2558 เป็ นจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 31)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 10 คน
ระดับชาติ
8 คน (9 รางวัล)
ระดับนานาชาติ 2 คน (2 รางวัล)
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 431 รายการ
ระดับชาติ
409 รายการ
ระดับนานาชาติ 22 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 59 รายการ
ระดับชาติ
11 รายการ
ระดับนานาชาติ 48 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ หรื ออื่นๆ 27 คน
รวม 46 รายการ
ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 75)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 45 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
54 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 18 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
18 รายการ
ศิษย์เก่า
14 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
15 รายการ
ศิษย์เก่า
- คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
- รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 129 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 14 คน สําเร็ จ
การศึกษาไป 6 คน นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 8 - รุ่ นที่ 11 มีจาํ นวนทั้งหมด 26 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
29 คน จํานวน
29 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
20 คน จํานวน
20 รายการ
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ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 100)
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 10 ครั้ง
ระดับชาติ
5 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 5 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 69 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 299 กิจกรรม
ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 148)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 23 บทความ ได้รับการอ้างอิง 55 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2558 จํานวน 46 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 16 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 26 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 4 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 165)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 73 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 9,178 คน
ในโครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้น้ ี มีบริ การงานแปล 1 โครงการ ซึ่งบริ การงานแปล
จํานวน 2,242งาน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 142 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 17,792 คน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 182)
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือ 15 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 56 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา 44 คน
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ดานอาจารย
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 10 คน
ระดับชาติ
8 คน (9 รางวัล)
ระดับนานาชาติ 2 คน (2 รางวัล)
รางวัลระดับชาติ 9 รางวัล
่ อาจารย์
ชือ

ลําดับที่

ภาควิชา

1

บรรณารัก
ษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธิ์

2

ประวัตศ
ิ า
สตร์

ผศ.สาวิตรี
เจริญพงศ์

3

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

4

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

รศ.ดร.วัลยา
วิวัฒน์ศร

5

ศ.ดร.อําภา โอ
ตระกูล

6

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาไทย

7

8

9

่ ผลงาน
ชือ
บุคคลดีเด่นในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ปี
2557
สัมพันธ์สยามในนาม
ภารต บทบาทของรพิ
ั
นทรนาถ ฐากูร สวามีสต
ยานั นทปุร ิ และสุภาส
จันทรโบส ในสาย
สัมพันธ์ไทย-อินเดีย
นั กล่ามดีเด่น

หนั งสือแปลดีเด่น เรือ
่ ง
ซึง่ มิอาจปลอบประโลม
จากต ้นฉบับ เรือ
่ ง L'
INCONSOLABLE ของ
อานน์ โกดาร์
นั กแปลอาวุโสทีท
่ ํางาน
อย่างต่อเนือ
่ ง

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
บุคคลดีเด่นในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ปี
2557
"เซเว่นบุค
๊ อวอร์ด" ครัง้ ที่
12/ หนั งสือสารคดี
แนะนํ าดีเด่น

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
สมาคมห ้องสมุด
แห่งประเทศ
ไทย

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
18-มี.ค.-58

CP ALL

2-ก.ย.-58

ได ้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคณ
ุ นั กล่ามดีเด่น
“รางวัลสุรน
ิ ทราชา”
พ.ศ. 2558
ได ้รับรางวัลพระยา
อนุมานราชธน ประจําปี
2557

จากสมาคมนั ก
แปลและล่าม
แห่งประเทศ
ไทย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่า
พระ

19-เม.ย.-58

ได ้รับรางวัลนราธิป
ประจําปี 2557

สมาคมนั กเขียน
แห่งประเทศ
ไทย
มูลนิธจิ ํานงค์
ทองประเสริฐ
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ทีป
่ ระชุม
ประธานสภา
อาจารย์
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทย (ปอมท.)
สภาวิจัย
แห่งชาติ

24-ม.ค.-58

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

ผู ้มีผลงานดีเด่น สาขา
ภาษาไทย ประจําปี
2557

ได ้รับรางวัลผู ้มีผลงาน
ดีเด่น สาขาภาษาไทย
ประจําปี 2557

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ

อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ
ปอมท. ประจําปี 2557
สาขามนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์

ภาษาไทย

อ.ดร.อนั นต์
เหล่าเลิศวรกุล

เรือ
่ ง ชินกาลมาลินแ
ี ละ
จามเทวีวงส์ : ตํานาน
บ ้านเมืองล ้านนา ตํานาน
พระศาสนาห ้าพัน
ผลงานงานวิจัย หัวข ้อ
นิทรรศการจากหัตถานารี
สูว่ ถ
ิ เี ศรษฐกิจสร ้างสรรค์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
: รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดี ประจําปี ๒๕๕๗

ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

รางวัลที่ 1 จากผลงาน
ทัง้ หมด 539 ผลงาน รับ
ถ ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
"รางวัล Platinum
Award"

14-ธ.ค.-57

9-ต.ค.-57

20-พ.ย.-57

2-ก.พ.-58
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รางวัลระดับนานาชาติ 2 คน
ลําดับ

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ

1

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

2

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหา
สารินันทน์

Search Effectiveness
and Efficiency of
Facet-Based Online
Catalog: A
Crossover Study of
Novice Users.
ได ้รับเหรียญ
อิสริยาภรณ์ สาขา
ศิลปะศาสตร์และอักษร
้ อัศวิน
ศาสตร์ ชัน
(chevalier de l'ordre
des Arts et des
Lettres)

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
Best Paper Award

หน่วยงานทีใ่ ห ้
รางวัล
ICADL

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
6-พ.ย.-57

เหรียญอิสริยาภรณ์
สาขาศิลปะศาสตร์และ
้ อัศวิน
อักษรศาสตร์ ชัน
(chevalier de l'ordre
des Arts et des
Lettres)

กระทรวง
วัฒนธรรมและ
่ สาร
การสือ
สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

9-ต.ค.-57

นอกจากนี้ ในปี งบประมาณ 2558 ฝ่ ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ ยังได้จดั รางวัลต่างๆเพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุน สร้างขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ในการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ระดับชาติ
และ/หรื อระดับนานาชาติ และนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง
1.1 รางวัลสําหรับนักวิจยั ที่ได้ตีพิมพ์ในระดับที่ 1 เป็ นครั้งแรกในการทํางานเป็ นอาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทไี่ ด้ รับรางวัล
อาจารย์ ดร.วริ ตตา ศรี รัตนา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
1.2 รางวัลสําหรับนักวิจยั ที่ได้ตีพิมพ์ในระดับที่ 2 เป็ นครั้งแรกในการทํางานเป็ นอาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทไี่ ด้ รับรางวัล
รองศาสตราจารย์ปรี มา มัลลิกะมาส
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
ภาควิชาภาษาไทย
1.3 รางวัลสําหรับนักวิจยั ที่ได้ตีพิมพ์ในระดับที่ 3 เป็ นครั้งแรกในการทํางานเป็ นอาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทไี่ ด้ รับรางวัล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรื องศิลป์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
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2. รางวัลนักวิจัยดาวคู่ฟ้า
รางวัลสําหรับนักวิจยั ที่มีผลงานตีพิมพ์ครั้งสุ ดท้ายตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปแต่ได้กลับมาตีพิมพ์ผลงานวิจยั อีกครั้ง
ผู้ทไี่ ด้ รับรางวัล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจริ ญพงศ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุ ข
ภาควิชาภาษาไทย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย ชีรวณิ ชย์กลุ ภาควิชาภาษาไทย
3. รางวัลนักวิจัยดาวจรัสแสง
3.1 รางวัลสําหรับนักวิจยั ที่มีผลงานตีพิมพ์ต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปี
ผู้ทไี่ ด้ รับรางวัล
ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต
ภาควิชาภาษาไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลลา วิลยั ทอง
ภาควิชาประวัติศาสตร์
3.2 รางวัลสําหรับนักวิจยั ที่ผลงานมีดชั นีการอ้างอิงสู งในระยะเวลา 3 ปี
ผู้ทไี่ ด้ รับรางวัล
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา

34

 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 431 รายการ
ระดับชาติ
409 รายการ
ระดับนานาชาติ 22 รายการ
อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 409 รายการ
่ อาจารย์
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
1
บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์
2
3

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

4

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

5

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

6

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

7

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

8

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

9

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

10

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

11

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

12

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
คณะรับรองมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒวิ ช
ิ าชีพ สาขาธุรกิจหนั งสือ
และสิง่ พิมพ์
ผู ้ทรงวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาตรวจอ่าน
บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ
ห ้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
นครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ
้ 2
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชัน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
กรรมการสรรหาผู ้อํานวยการสํานั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปะชุมครัง้ ที่ 1/58
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต แขนงวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
สําหรับการประชุมราชการเวทีวจิ ัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจําปี 58
ประธานการจัดการประชุมสภา
บรรณารักษ์ แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ ครัง้ ที่ 16 พ.ศ. 2558 ณ
ศูนย์นท
ิ รรศการและการประชุมไบ
เทค กรุงเทพฯ
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีมหาบัณฑิตแขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร์ มสธ.
บรรณาธิการผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระจํา
่
นิตยสารอินฟอร์เมชัน
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์
ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจอ่านและประเมิน
บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ของงานประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ 2559
(The National and
International Graduate
Research Conference 2016)
ประเมินโครงการวิจัยเรือ
่ งแผนการ
บริหารและพัฒนาการจัดการแหล่ง
เรียนรู ้ของสํานั กหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สถาบันคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพ
(องค์การมหาชน)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

จ. 17 พ.ย. 57
เวลา 09.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

9 มี.ค. 58 เวลา
09.30 น.

ฝ่ ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.บุรพา

22-พ.ค.-57
มิ.ย.-58

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ
10 - 13 มิ.ย. 58
ร่วมกันสมาคมห ้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ก.ค.-ก.ย.58
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
สํานั กวิทยาบริการ
9-ก.ค.-58
(สํานั กหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู ้)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์
13 ก.ค.58 เวลา
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย 09.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558-2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2558

ส.ค.-58

35
่ อาจารย์
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
13 บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

14

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

15

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

16

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

17

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากร โครงการสัมมนาวิชาการ
หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2558
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ
่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน
2558 เรือ
่ ง "Go Forward
Together: Get to Know More
for Quality Services" บรรยายใน
หัวข ้อ "บทบาทของห ้องสมุดเพือ
่
สนั บสนุนการวิจัย"
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ
คณะกรรมการฟื้ นฟู สํานั กวิทย
บทความ
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการประชุมสัมมนา
ระดับชาติการจัดการศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ใน
ประเทศไทย หัวข ้อ "มองอนาคต
การจัดการศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ : โอกาสและ
ความท ้าทาย" โดยบรรยายใน
หัวข ้ออภิปรายเกีย
่ วกับ "การ
จัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ : ประสบการณ์
และแนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ "ี
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พร ้อมกับเข ้าร่วมรับฟั งการนํ าเสนอ
ั ทัศน์ของผู ้เข ้ารับการสรรหา
วิสย
เป็ นผู ้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการฟื้ นฟูสํานั กวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

18

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล
บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจอ่านและ
พิจารณาบทความวิจัย
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณารายงานการ
วิจัย

19
20

บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตร
อักษรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุง
บริสท
ุ ธิส
์ กุล
หลักสูตร
อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม ปรึกษาของห ้องสมุด
ประยงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม อ.พิเศษ รายวิชา AR 315
ประยงค์
Architectural Design 3 จํานวน 6
หน่วยกิต ให ้แก่นักศึกษาระดับ
้ ปี ที่ 3 สาขาวิชา
ปริญญาตรี ชัน
สถาปั ตยกรรม ในภาคการศึกษาที่
1 / 2557
อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ "การ
ประยงค์
ให ้บริการห ้องสมุดสมัยใหม่:
แนวโน ้มปั จจุบน
ั และความท ้าทาย
ในอนาคต"

21

บรรณารักษศาสตร์

22

บรรณารักษศาสตร์

23

บรรณารักษศาสตร์

24

บรรณารักษศาสตร์

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
7-ส.ค.-58

มหาวิทยาลัย นครพนม

ก.ย.-58

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 - 12 ก.ย. 58

สํานั กงานสภามหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 58
นครพนม
เวลา 09.30 น.

สํานั กงานสภามหาวิทยาลัย
นครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
งานบริหารการศึกษา คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ

26 ก.ย. 58
เวลา 10.00 น.

27-พ.ย.-58
ปี การศึกษา 57
จ. 17 พ.ย. 57
เวลา 09.30 12.30 น.

ศ. 28 พ.ย. 57
เวลา09.00 12.00 น.

36
่ อาจารย์
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
25 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "ทิศทางการ
ประยงค์
พัฒนาห ้องสมุดในศตวรรษที่ 21"
้ 4 อาคารเทพ
ณ ห ้องประชุม 3 ชัน
รัตน์วท
ิ ยาโชติ สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
26 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม เข ้าร่วมประชุมคณะทํางานเพือ
่ ยก
ประยงค์
ร่างอนุบญ
ั ญัตท
ิ เี่ กีย
่ วกับลิขสิทธิ์
(ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับข ้อมูลการบริหาร
สิทธิ) ครัง้ ที่ 1/2558
27 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากรกิจกรรมการเขียนผลงาน
ประยงค์
เพือ
่ พัฒนางานปรําสูง่ านวิจัย ทุก
วันพฤหัสบดี จํานวน 4 ครัง้
28 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม เข ้าร่วมประชุมคณะทํางานเพือ
่ ยก
ประยงค์
ร่างอนุบญ
ั ญัตท
ิ เี่ กีย
่ วกับลิขสิทธิ์
(ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับข ้อมูลการบริหาร
สิทธิ) ครัง้ ที่ 2/2558
29 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม กรรมการสอบโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์
ประยงค์
ณ ห ้องประชุมสาขาวิชาศิลป
้
ศาสตร์ 6130 อาคารวิชาการ 3 ชัน
6 มหาวิทยาลัยสุโขมัยธรรมาธิราช
30 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม ผู ้ทรงคุณวุฒเิ ข ้าร่วมประชุม
ประยงค์
คณะทํางานเพือ
่ ยกร่างอนุบญ
ั ญัตท
ิ ี่
เกีย
่ วกับลิขสิทธิ์ (ในส่วนที่
เกีย
่ วข ้องกับข ้อมูลการบริหารสิทธิ)
ครัง้ ที่ 3/2558
31 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ประยงค์
เรือ
่ ง “การระดมความคิดเพือ
่ เสนอ
ปั ญหาการให ้บริการของ
สํานั กหอสมุดในศตวรรษที่ 21”
32 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิตก
ิ าร
ประยงค์
เรือ
่ ง "การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) เพือ
่ การ
ให ้บริการของสํานั กหอสมุดใน
ศวรรตที่ 21"
33 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากรโครงการอบรมด ้าน
ประยงค์
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการ
ทํางาน
34

บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากรบรรยายในกิจกรรมชุมชน
ประยงค์
นั กปฏิบต
ั ิ Digital Literacy

35

บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากร ในการอบรมเชิง
ประยงค์
ปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง การคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เพือ
่
การให ้บริการของสํานั กหอสมุดใน
ศตวรรษที่ 21 (ครัง้ 2)
บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากร เรือ
่ ง การประเมิน
ประยงค์
สมรรถนะการวิจัย
บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม พิธก
ี รในการจัดการประชุมสภา
ประยงค์
บรรณารักษ์ แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ ครัง้ ที่ 16 พ.ศ. 2558

36
37

38
39

บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์
บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์

วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง "การเพิม
่
มูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ"
วิทยากรในการฝึ กอบรม เรือ
่ ง
"ลิขสิทธิใ์ นบริบทของนั กวิจัยและ
ผู ้ให ้บริการสารสนเทศ"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
จ. 15 ธ.ค. 57
เวลา 09.00 12.00 น.

สํานั กกฎหมาย กรม
ิ ทางปั ญญา
ทรัพย์สน

จ.26 ม.ค. 58

หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
สํานั กกฎหมาย กรม
ิ ทางปั ญญา
ทรัพย์สน

ทุกวันพฤหัสบดี
จํานวน 4 ครัง้
12 ก.พ.58
เวลา 13.30 16.00 น.

สํานั กบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

23ก.พ. 58 เวลา
13.00 - 16.00
น.

สํานั กกฏหมาย กรม
ิ ทางปั ญญา
ทรัพย์สน

5 มี.ค. 58 เวลา
13.30-16.00 น.

สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 มี.ค. 58 เวลา
09.30 - 12.00
น.

สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23 มี.ค. 58
เวลา 09.00 12.00 น.

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศษสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29-มี.ค.-58

ทีป
่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย
สํานั กหอสมุดแห่งชาติ
ร่วมกันสมาคมห ้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
สํานั กหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานั กหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรม
วิทยาศาสตร์บริการ

8 พ.ค. 58 เวลา
13.00 - 16.00
น.
11 พ.ค. 58
เวลา 09.00 12.00 น.

10 - 13 มิ.ย. 58

25 มิ.ย.58 เวลา
09.00-16.00 น.
26 มิ.ย.58 เวลา
08.00 - 16.30
น.

37
่ อาจารย์
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
่
40 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากร ในหัวข ้อ "ลิขสิทธิก
์ บ
ั สือ
ึ ษาใน
ประยงค์
อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศก
ประเทศไทยและต่างประเทศ"
41 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม ทีป
่ รึกษาแนะนํ าการพัฒนา
ประยงค์
แผนงานในโครงการเรียนรู ้
สร ้างสรรค์ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (Creative Learning Center,
Bank of Thailand)
42 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลป
ประยงค์
ศาสตร์บณ
ั ฑิต(สารสนเทศศาสตร์)
มรภ.มหาสารคาม
43 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากร โครงการสัมมนาวิชาการ
ประยงค์
หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2558
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ
่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน
2558 เรือ
่ ง "Go Forward
Together: Get to Know More
for Quality Services" บรรยายใน
่ งต่อการละเมิด
หัวข ้อ "ความเสีย
ลิขสิทธ์ของห ้องสมุดและผู ้ใช ้
สารสนเทศ"
44 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากรอบรมการพัฒนางาน
ประยงค์
ประจําสู ้งานวิจัย
45 บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม วิทยากร โครงการสัมมนา เรือ
่ ง
ประยงค์
บรรณารักษ์ ยค
ุ ไอที
46

บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

ผู ้จดบันทึกรายงานการประชุม ใน
การจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ครัง้
ที่ 16 พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพฯ
พิจารณาบทความเพือ
่ ลงพิมพ์ใน
วารสารบรรณศาสตร์ มศว.
(บทความวิชาการ)

47

บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

48

บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

พิจารณาบทความเพือ
่ ลงพิมพ์ใน
วารสารบรรณศาสตร์ มศว.
(บทความวิจัย)

49

บรรณารักษศาสตร์ อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

คณะทํางานด ้านคอมพิวเตอร์
ประจําปี การศึกษา 2558 ในการ
คัดเลือกบุคคลเข ้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
ที่ 1/2558

50

บรรณารักษศาสตร์ อ.เนณุภา สุภเวชย์

ผู ้จดบันทึกรายงานการประชุม ใน
การจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ครัง้
ที่ 16 พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพฯ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
10-ก.ค.-58

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระหว่างปี 2557
- 58

มรภ.มหาสารคาม
หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล

6-ส.ค.-58

สํานั กหอสมุดคลังความรู ้ ม.
หิดล
คณะมนุษยศษสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
สํานั กหอสมุดแห่งชาติ
ร่วมกันสมาคมห ้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
สาขาวิชาสารสนเทศและ
่ สารคณะ
การสือ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินท
รวิโรฒ
สมาคมอธิบดีแห่งประเทศ
ไทย

10-ส.ค.-58

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ
ร่วมกันสมาคมห ้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20 - 21 ส.ค.58
10 - 13 มิ.ย. 58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

ตัง้ แต่วันที่ 1
มี.ค.58-31 ส.ค.
58 หรือจนกว่า
การดําเนินงาน
การคัดเลือก
บุคคลเข ้าศึกษา
ใน
สถาบันอุดมศึกษ
า (Admissions)
ประจําปี
การศึกษาจะ
้ สุด
สิน
10 - 13 มิ.ย. 58

38
ลําดับ ภาควิชา
51 ประวัตศ
ิ าสตร์

่ อาจารย์
ชือ
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
สอบวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง "พัฒนาการ
การเขียนประวัตศ
ิ าสตร์อส
ิ ลามใน
สังคมไทย (ยุคจารีต-พ.ศ.2511)"
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นกลุม
่ วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดําเนินการออกข ้อสอบในการ
แข่งขันตอบปั ญหาวิชาการทาง
รัฐศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย
ระดับประเทศ
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง
"ประวัตศ
ิ าสตร์สโุ ขทัย" ให ้กับ
้ ประถมศึกษา ชัน
้ ปี ท ี่ 4
นั กเรียนชัน
วิทยากรร่วมเสวนาเรือ
่ ง “รากเหง ้า
แขกเทศในกรุงธนบุร”ี ในกิจกรรม
“งานราตรีกฎ
ุ ก
ี ลาง”
คณะอนุกรรมการพิจารณาและ
เรียบเรียงประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสมัย
อยุธยา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

52

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

53

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

54

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

55

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

56

ประวัตศ
ิ าสตร์

57

ประวัตศ
ิ าสตร์

58

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

59

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

60

ประวัตศ
ิ าสตร์

61

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง
"ปั ตตานีในคริสต์ศตวรรษที่ 17"
อนุกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ท ้องถิน
่ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "บทบาท
ของมุสลิมอินเดียในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้" ในการสัมมนา
วิชาการเรือ
่ ง "สายสัมพันธ์ทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรมไทยอินเดีย"
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "สัญญะแห่ง
มหาราช"
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "ศาสนาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้"

62

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "เราเรียนรู ้
อะไรจากประวัตศ
ิ าสตร์"

63

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

64

ประวัตศ
ิ าสตร์

65

ประวัตศ
ิ าสตร์

วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "วิถม
ี ส
ุ ลิม
ในอาเซียน: เรียนรู ้ ปรับตัว เข ้า
ใจความแตกต่าง"
ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
ร่วมเสวนาในโครงการ "เสวนา
จุฬารัตน์
สัญจร ย ้อนรอยประวัตศ
ิ าสตร์ ครัง้
ที่ 1 ในประเด็น "กรุงเทพฯ เมือ
่
แรกสร ้าง" "เวียง วัง วัด ย่าน
ตลาด และชุมชน" และ "การ
เปลีย
่ นแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
เมืองในรอบ ๑ ศตวรรษ" และนํ า
ทัศนศึกษาสถานทีส
่ ําคัญทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ในกรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "ซุนยัต
สุรวัฒน์
เซ็น" ในโครงการพิเศษวัฒนธรรม
จีนศึกษา: วัฒนธรรมจีนศึกษา
สโมสร (สมัยที่ 7)

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
29 ต.ค.57 เวลา
10.00 น.

ฝ่ ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ธ.ค. 57-ม.ค.
จุฬาฯ
58

โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ
กุฎเี จริญพาศน์

18 ก.พ. 58
เวลา 08.3011.00 น.
28 ก.พ.
5816.00 น.

สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

18 มี.ค. 58
เวลา 10.00 น.
4 เม.ย. 58 เวลา
13.00-16.00 น.
10-เม.ย.-58

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สถาบันเอเชียศึกษา
ร่วมกับศูนย์อน
ิ เดียศึกษา
จุฬาฯ)

26 พ.ค. 58
เวลา 13.0013.40 น.

ิ ส่วน
สํานั กงานทรัพย์สน
พระมหากษั ตริย ์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

9-10 ก.ค. 58

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 ต.ค.57 เวลา
13.30-16.30 น.

12 ก.ค. 58
เวลา 09.0016.00 น.
คณะแพทยศาสตร์
27 ก.ค. 58
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท เวลา 09.30ร์
14.00 น.
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย 28 ก.ค. 58
ร ้อยพระจุลจอมเกล ้า
เวลา 08.3011.30 น.
ิ ส่วน
22 ส.ค. 58
สํานั กงานทรัพย์สน
เวลา 10.00พระมหากษั ตริย ์ ร่วมกับ
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
16.30 น.

39
ลําดับ ภาควิชา
66 ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์

75

ประวัตศ
ิ าสตร์

76

ประวัตศ
ิ าสตร์

77

ประวัตศ
ิ าสตร์

่ อาจารย์
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์
สุรวัฒน์
เรือ
่ ง "จริยธรรมทางธุรกิจของ
้ สายจีน:
ผู ้ประกอบการไทยเชือ
ึ ษากลุม
กรณีศก
่ ผู ้นํ าหอการค ้าจีน
ในประเทศไทย (พ.ศ. 24502533)
่ ง "อัตลักษณ์
ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ วิทยากรยรรยายเรือ
สุรวัฒน์
และความเป็ นอืน
่ (Identity and
the Other)
ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ อาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ
่ งไฮ ้” ใน
สุรวัฒน์
“องค์กรความร่วมมือเซีย
รายวิชา ศศบศ 106 การศึกษา
สังคมโลก ให ้กับนั กศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.วิลลา วิลย
ั
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์
ทอง
เรือ
่ ง " "หญิงชัว่ " ในประวัตศ
ิ าสตร์
ไทย: การสร ้างความเป็ นหญิงโดย
้ นํ าสยามช่วงต ้น
ชนชัน
รัตนโกสินทร์ - พ.ศ. 2477"
ผศ.ดร.วิลลา วิลย
ั
กรรมการสอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์
ทอง
เรือ
่ ง "รถจักรยานยนต์กบ
ั ความ
เปลีย
่ นแปลงของสังคมชนบท
ภาคเหนือ"
ผศ.ดร.วิลลา วิลย
ั
วิทยากรในโครงการศิลป์ เสวนา
ั ดิ์
ทอง
เรือ
่ ง "ทัณฑะกาลของจิตร ภูมศ
ิ ก
และผู ้ต ้องขังการเมือง"
ผศ.ดร.วิลลา วิลย
ั
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรือ
่ ง
ทอง
"การต่อต ้านสินค ้าญีป
่ น
ุ่ พ.ศ.
2515-2527"
ผศ.ดร.วิลลา วิลย
ั
วิทยากรร่วมอภิปรายหัวข ้อ
ทอง
"ประวัตศ
ิ าสตร์สข
ุ ภาพ: คุณค่าของ
คนรุน
่ ใหม่และความทรงจําจากคน
รุน
่ ก่อน"
ผศ.สาวิตรี เจริญ
ปาฐกถาในหัวข ้อ "อินธิรา คานธี:
พงศ์
สตรีแถวหน ้าของอินเดีย" ใน
โครงการปาฐกถา "เสาหลักของ
แผ่นดิน" ชุด "100 ปี ชาตกาล
หม่อมงามจิตต์ บุรฉั ตร"
ผศ.สาวิตรี เจริญ
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "สาย
่ มโยงสู่
พงศ์
สัมพันธ์ไทย-อินเดียทีเ่ ชือ
ต ้นศตวรรษที่ 21" ในการสัมมนา
วิชาการเรือ
่ ง "สายสัมพันธ์ทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรมไทยอินเดีย"
ผศ.สาวิตรี เจริญ
วิทยากรในโครงการ "เสวนาสัญจร
พงศ์
ย ้อนรอยประวัตศ
ิ าสตร์ ครัง้ ที่ 1"
เรือ
่ ง “กรุงเทพฯ เมือ
่ ศตวรรษแรก”
ในประเด็น "กรุงเทพฯ เมือ
่ แรก
สร ้าง" "เวียง วัง วัด ย่าน ตลาด
และชุมชน" และ "การ
เปลีย
่ นแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
เมืองในรอบ ๑ ศตวรรษ"
รศ.ดร.สุธาชัย ยิม
้
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ
ประเสริฐ
"ประวัตศ
ิ าสตร์ความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
30 ม.ค. 58
เวลา 10.0011.30 น.

คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

19 ก.พ. 58
เวลา 09.3012.30 น.
16 มี.ค.58 เวลา
13.30-16.30 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 ม.ค. 58
เวลา 10.3012.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 ม.ค. 58
เวลา 15.0016.30 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 มี.ค. 58
เวลา 15.0018.00 น.
วันที่ 9 มิ.ย. 58
เวลา 09.0012.00 น.
7-9 ก.ย. 58

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23-ม.ค.-58

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สถาบันเอเชียศึกษา
ร่วมกับศูนย์อน
ิ เดียศึกษา
จุฬาฯ)

27 พ.ค. 58
เวลา 14.1514.45 น.

ิ ส่วน
สํานั กงานทรัพย์สน
พระมหากษั ตริย ์ ร่วมกับ
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์

22 ส.ค. 58
เวลา 10.0016.30 น.

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้ องกัน
ประเทศ

12 ม.ค. 58
เวลา 12.3015.30 น.

40
ลําดับ ภาควิชา
78 ประวัตศ
ิ าสตร์

่ อาจารย์
ชือ
รศ.ดร.สุเนตร ชุตน
ิ
ธรานนท์

79

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม
อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

80

ประวัตศ
ิ าสตร์
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ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

82

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม
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ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

84

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

85

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

86

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

87

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ตุลย์ อิศราง
กูร ณ อยุธยา

88

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ เรือง
ศิลป์

89

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ เรือง
ศิลป์

90

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ เรือง
ศิลป์

91

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ เรือง
ศิลป์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข ้อ "ราช
สํานั กเมืองเหนือพิษณุโลกในรัช
สมัยสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราช" ในการเสนาวิชาการ
"รูปแบบสัณฐานพระทีน
่ ั่ งใน
พระราชวังสนามจันทร์ในรัชสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทิศ
ทางการพัฒนาพระราชวังสนาม
จันทร์จังหวัดพิษณุโลก"
วิทยากรบรรยายระหว่างทัศน
ศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นกลุม
่ วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดําเนินการออกข ้อสอบในการ
แข่งขันตอบปั ญหาวิชาการทาง
รัฐศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย
ระดับประเทศ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านการแปล
ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "จากภาคพืน
้
่ าคพืน
่ มต่อ
ทวีบสูภ
้ สมุทร: จุดเชือ
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในโลก
ก่อนสมัยใหม่" ในวิชาหัวข ้อพิเศษ
ทางประวัตศ
ิ าสตร์: อาเซียนศึกษา
(HI 5901)
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "การ
ิ
สังเคราะห์งานพุทธศิลป์ ของนิสต
ระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ เรือ
่ ง วัฒนธรรม
พุทธศิลป์ ในสังคมไทย
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านการแปล
ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ยุคอาณาจักร
โบราณ"
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "ศิลปะและ
สถาปั ตยกรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้"
วิทยากรในหัวข ้อ "บทเรียนจากค่าย
กักกันนาซี" ในกิจกรรมภาพยนตร์
เนือ
่ งในวาระครบรอบ 70 ปี การ
้ สุดสงครามโลก ครัง้ ที่ 2
สิน
วิทยากรร่วมเสวนาในหัวข ้อ
"สงครามโลกครัง้ ที่ 1 ในมุมมอง
ของทหารและนั กวิชาการ"
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “การสร ้าง
ชาติใหม่ในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ หลังยุค
สงครามโลกครัง้ ที่ 2”
คณะอนุกรรมการพิจารณาและ
เรียบเรียงประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสมัย
อยุธยา
อาจารย์พเิ ศษบรรยายหัวข ้อ
"สหภาพยุโรปและนาโต ้" ใน
รายวิชา ศศบศ 106 การศึกษา
สังคมโลก แก่นักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สถานอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
16 มี.ค. 58
เวลา 09.0011.30 น.

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร ้อยพระจุลจอมเกล ้า
ฝ่ ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาฯ

15 พ.ย.57 เวลา
13.00-17.30 น.
ธ.ค. 57-ม.ค.
58

กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย 19 พ.ค. 58
ร ้อยพระจุลจอมเกล ้า
เวลา 08.3011.30น.

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ

25 พ.ค. 58
เวลา 14.4515.30 น.

สํานั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

29 พ.ค.58 เวลา
13.30 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

7 มิ.ย. 58 เวลา
09.00-16.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

19 ก.ค. 58
เวลา 09.0016.00 น.
26 ก.ย. 58
เวลา 13.0017.00 น.

หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

11 พ.ย.57 เวลา
09.00-10.30 น.
21 ก.พ. 58
เวลา 13.0015.00 น.

สํานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

23 มี.ค. 58
เวลา 13.3016.30 น.

41
ลําดับ ภาควิชา
92 ประวัตศ
ิ าสตร์
93

ประวัตศ
ิ าสตร์

94

ประวัตศ
ิ าสตร์

95

ปรัชญา

96

ปรัชญา

97

ปรัชญา

98

ปรัชญา

99

ปรัชญา

100 ปรัชญา

101 ปรัชญา
102 ปรัชญา
103 ปรัชญา
104 ปรัชญา
105 ปรัชญา

106 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

107 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
108 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
109 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

่ อาจารย์
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
อ.ดร.ภาวรรณ เรือง วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "เอเชีย
ศิลป์
ตะวันอกเฉียงใต ้ยุคการค ้า"
อ.ดร.ภาวรรณ เรือง วิทยากรนํ าเสนอเอกสารทีค
่ ้นคว ้า
ศิลป์
และรวบรวมได ้จากหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
อ.ดร.ภาวรรณ เรือง อาจารย์พเิ ศษในรายวิชา ศศบศ
ศิลป์
104 ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย หัวข ้อ
"อยุธยาในฐานะเมืองท่าทาง
การค ้า"
ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ อาจารย์พเิ ศษ รายวิชา LCCS 510
ภินันท์
Principle Concepts in Cultural
Studies
ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ อาจารย์พเิ ศษสอนหัวข ้อเรือ
่ ง
ภินันท์
“Postmodernism”
ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ อาจารย์พเิ ศษ รายวิชา RANS 608
ภินันท์
ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
อาจารย์พเิ ศษ สอนรายวิชา RANS
พิรย
ิ จิตรกรกิจ
608 Philosophy of Science and
Nursing Science
ผศ.ดร.สิรเิ พ็ญ
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ปรัชญา
พิรย
ิ จิตรกรกิจ
สําหรับเด็ก (Philosophy for
Children) กับการศึกษาไทย”
รศ.ดร.สุวรรณา
ช่วยปฏิบต
ั งิ านทีส
่ ํานั กงานกองทุน
สถาอานั นท์
สนั บสนุนการวิจัย (ผู ้ช่วย
ผู ้อํานวยการ สกว.ด ้าน
มนุษยศาสตร์)
รศ.ดร.สุวรรณา
ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการ สกว.ด ้าน
สถาอานั นท์
มนุษยศาสตร์
รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์
รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

กรรมการวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง"โรงเรียน
โหราสาสตร์ในกํากับของรัฐ"
เสวนาทางวิชาการ "จับกระแส
ั คมวิทยา
สังคมศาสตร์:50 ปี สม
และมนษยวิทยา เชียงใหม่"
รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ปรัชญา
ลดารมภ์
กับภาพยนตร์”
อ.ธิดาวดี สกุลโพน อาจารย์พเิ ศษ สอนนั กศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย รายวิชา
สุนทรียศาสตร์
ผศ.ดร.วรุณี อุดม
บรรยายพิเศษให ้แก่นักศึกษาระดับ
ศิลป
ปริญญาโท สาขาวิชาการ
แปลภาษาฝรั่งเศส – ไทย วิชา
ฝป.632 การอ่านวรรณกรรมเชิง
วิเคราะห์รวม 3 ครัง้
อ.ดร.วิโรจน์
วิทยากรและดูแลผู ้ร่วมโครงการ
ั
โกศลฤทธิชย
ทัศนศึกษาและดูงานด ้าน
การศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม
อ.ดร.วิโรจน์
อาจารย์พเิ ศษสอนภาษาอังกฤษ
ั
ิ ระดับ
โกศลฤทธิชย
รหัสวิชา 999041 ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ
อ.ดร.วิโรจน์
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการตอบ
ั
โกศลฤทธิชย
แบบสอบถามโครงการวิจัยเรือ
่ ง
การประเมินผลความพึงพอใจของ
้ ปี สด
นั กศึกษาชัน
ุ ท ้ายทีม
่ ต
ี อ
่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะ
โบราณคดี

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
14 มิ.ย. 58
มหาวิทยาลัยมหิดล
09.00-16.00 น.
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย 31-ส.ค.-58
ร ้อยพระจุลจอมเกล ้า
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

15-ก.ย.-58

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

1 ต.ค. 57

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

3 ต.ค. 57 เวลา
9.00-12.00 น.
27-ต.ค.-57

สํานั กงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

31สค.,7,14 กย.
58

สมาคมปรัชญาและศาสนา
แห่งประเทศไทย

24 ม.ค.58 เวลา
12.30-14.00

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย (สกว.)

2 ปี ตัง่ แต่ 1
ต.ค.57 เป็ นต ้น
ไป

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย

เป็ นระยะเวลา 2
ปี ตัง้ แต่วันที่ 1
ต.ค. 57

คณะสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ ม.
23-ก.ย.-58
เชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย

24 ม.ค.58 เวลา
9.15-11.15
10 ส.ค.-27
พ.ย.58

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะ 30 ก.ย. 58 ถึง
ศิลปศาสตร์
วันที่ 14 ต.ค.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง 18-21 ต.ค. 57
ประเทศไทย
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 5 ม.ค.-25พ.ค.
บูรพา
58
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

19 ก.พ. 58
เวลา 08.0012.00 น.
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110 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูด
ภาษาฝรั่งเศส

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สํานั กงานคณะกรรมการ
ศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

111 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

112 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

113 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

114 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

115 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

116 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.วิโรจน์
ั
โกศลฤทธิชย

117 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ จุฬา
กรณ์

118 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
119 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ จุฬา
กรณ์
อ.ดร.สิรวิ รรณ จุฬา
กรณ์

120 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ จุฬา
กรณ์

121 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
122 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ จุฬา
กรณ์
อ.ดร.สิรวิ รรณ จุฬา
กรณ์

123 ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ จุฬา
กรณ์

อาจารย์พเิ ศษบรรยายในภาค 2 ปี
การศึกษา 2557 วิชา ฝศ. 658
ทฤษฎีและวิธก
ี ารสอนภาษา
ฝรั่งเศสในภาษาต่างประเทศ
วิทยากรประจํากลุม
่ ภาษาอังกฤษ
ในการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง
"การพัฒนาครูเครือข่ายการสร ้าง
เครือ
่ งมือวัดผลทางการศึกษา ด ้าน
การศึกษานอกระบบ ปี การศึกษา
2558"
วิทยากรให ้แก่นักเรีย
่ นภาษา
ฝรั่งเศสจากศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสทั่วประเทศ เพือ
่ เพิม
่ พูน
ความรู ้ทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
และเพือ
่ เตรียมความพร ้อมในการ
สอบวัดระดับมาตรฐานคุณภาพ
ภาษาฝรั่งเศส
วิทยากรในการจัดประชุมสัมมนา
“การจัดการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสเพือ
่ วิทยาการ และขยาย
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การ
จัดการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับ
ภูมภ
ิ าค BELC-ASEAN”
่ วชาญตรวจ
เป็ นวิทยากรและผู ้เชีย
่ การสอนในการประชุมสัมมนา
สือ
“การจัดการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสเพือ
่ วิทยาการและขยายผล
การจัดการเรียนกาษาฝรั่งเศสระดับ
ภูมภ
ิ าค BELC-ASEAN”
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “กลวิธ ี
่ อาหารไทยเป็ นภาษา
การแปลชือ
ฝรั่งเศส” ในงานสัมมนาระดับชาติ
ด ้านการแปลภาษาฝรั่งเศส
วิทยากรในการอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางของท่านอ.
อูบาขิน
่ ให ้แก่ผู ้เข ้าอบรมทัง้ ชาว
ไทยและต่างประเทศ
อาจารย์พเิ ศษสอนภาษาฝรั่งเศส
ธุรกิจ ภาคปลายปี การศึกษา 2557
เข ้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ
เกีย
่ วกับหนั งสือ “Siam d’hier,
Thaïlande d’aujourd’hui”
วิทยากรในการอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางของท่าน
อาจารย์อบ
ู าขิน
่
วิทยากรในการอบรมเพือ
่ พัฒนา
ทักษะการเป็ นล่ามภาษาโรฮินจา
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ข ้อคิด
จากงานล่าม” ในงานสัมมนา
ระดับชาติด ้านการแปลภาษา
ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
วิทยากรในการบรรยาย เรือ
่ ง
เทคนิคการเป็ นล่าม

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
19 ก.พ. 58
เวลา 08.0012.00 น.

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

14-16 พ.ค.58
เวลา 08.3020.00 น.

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
สํานั กงานเขตพืน
้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2

7-12 ส.ค. 58

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
สํานั กงานเขตพืน
้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2

4-6 ก.ย. 58

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

25-28 ก.ย. 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28-ส.ค.-58

มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูป
ถัมภ์

23 ธ.ค. 57-4
ม.ค. 58

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ

12 ม.ค. - 8
พ.ค.58
พฤ.15 ม.ค. 58

มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูป
ถัมภ์
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2-14 มิ.ย.58

สํานั กงานศาลยุตธิ รรม

4-6 ส.ค. 58
28-ส.ค.-58

17 ก.ย. 58
เวลา 9.0012.00 น.
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ลําดับ ภาควิชา
124 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภาส

125 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภาส

126 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

127 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

128 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

129 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

130 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

131 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

132 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

133 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์

134 ภาษาตะวันตก/
สเปน
135 ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.หนึง่ หทัย
แรงผลสัมฤทธิ์
รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ์

136 ภาษาตะวันตก/
สเปน

อ.Albert Bosch

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรสอนเตรียมความพร ้อม
ด ้านทักษะการเขียนและทักษะการ
ฟั งให ้แก่นักเรียนเพือ
่ สอบคัดเลือก
เข ้าร่วมโครงการภาษาเยอรมัน
โอลิมปิ กวิชาการครัง้ ที่ 9
พิจารณาบทความให ้คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "เทคนิคการ
เป็ นล่ามแปล" ในโครงการ
ฝึ กอบรมล่ามแปลเพือ
่ คุ ้มครอง
สิทธินักท่องเทีย
่ ว
วิทยากรบรรยายในเรือ
่ ง“วาทกรรม
วิเคราะห์” “การจับประเด็น
จุดมุง่ หมายและการวิเคราะห์
เจตนารมณ์” “ทักษะจําเป็ นในการ
ปฏิบต
ั งิ านล่าม” และ “การฟั งเพือ
่
จับใจความและการจับประเด็น
สําคัญ” ให ้แก่กําลังพลของ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปี งบประมาณ 2558
วิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ ทบทวนความรู ้และ
แลกเปลีย
่ นประสบการณ์การ
ทํางานล่าม
้ ในวารสาร
พิจารณาบทความ 1 ชิน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
้ ในวารสาร
พิจารณาบทความ 1 ชิน
บัณฑิตศึกษา
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "เทคนิคการ
เป็ นล่ามแปล" ในโครงการ
ฝึ กอบรมล่ามแปลสําหรับงาน
ยุตธิ รรมและกฎหมายเพือ
่ คุ ้มครอง
สิทธิ
่ วชาญในการจัดทํา
วิทยากรผู ้เชีย
หลักสูตรการล่ามมาฝึ กอบรมล่าม
เพือ
่ การคุ ้มครองสวัสดิภาพ
ผู ้เสียหายจากการค ้ามนุษย์
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "เทคนิคการ
เป็ นล่ามแปลในโครงการฝึ กอบรม
ล่ามแปลสําหรับระบบงานยุตธิ รรม
และกฎหมาย เพือ
่ คุ ้มครองสิทธิ
นั กท่องเทีย
่ ว"
วิทยากรในการอบรมเพือ
่ พัฒนา
ทักษะการเป็ นล่ามภาษาโรฮินจา
วิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใน
โครงการค่ายอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน
วิทยากรให ้ความรู ้แก่นักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใน
โครงการค่ายอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
19-29 ม.ค. 58
เวลา 16.0018.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

20-28 ส.ค. 58

กระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬา

3 ก.พ.58 เวลา
13.00-16.00 น.

10 ก.พ.58 เวลา
ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรอักษรศาสต 13.00-16.00 น.
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
แปลและการล่าม (สายการ
ล่าม)กรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

สํานั กป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาการค ้าหญิงและเด็ก
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงการท่องเทีย
่ วและ
กีฬา

9-11 มี.ค.58

19-มี.ค.-58
20-มี.ค.-58
29 เม.ย.58
เวลา 13.0016.00 น.

กองต่อต ้านการค ้ามนุษย์

3-6 มิ.ย.58

กระทรวงการท่องเทีย
่ วและ
กีฬา

14-16 ก.ค.58

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4-6 ส.ค. 58

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

28-30 ส.ค. 58

28-30 ส.ค.
2559
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ลําดับ ภาควิชา
137 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

138 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

139 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

140 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน
141 ภาษาตะวันออก/
จีน
142 ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.เคลาดิโอ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์
เปลูคานิ
การทับศัพท์ ภาษาอิตาเลียน
ผศ.ดร.ชัญญพร จา คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม
วะลา
ศัพท์ปัจจุบน
ั ภาษาไทย-ภาษาจีน
ผศ.ดร.ชัญญพร จา คณะอนุกรรมการพัฒนา
วะลา
แบบทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความรู ้สําหรับครูและอาจารย์ไทย
ทีส
่ อนภาษาจีน
ผศ.ดร.ชัญญพร จา ผู ้ช่วยเลขานุการสมาคมครูจน
ี แห่ง
วะลา
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ผศ.ดร.ชัญญพร จา กองบรรณาธิการวารสารจีนวิทยา
วะลา
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรน
ิ ธร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.ชัญญพร
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและพัฒนา
ั
่ และตําราการเรียนการสอน
ปริญญาวุฒช
ิ ย
สือ
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
ผศ.ดร.ชัญญพร
คณะทํางานพจนานุกรมศัพท์
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย
ปั จจุบน
ั ภาษาไทยและภาษาจีน
ผศ.ดร.ชัญญพร
กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาจีน
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย
แห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.ชัญญพร
คณะทํางานโครงการ A Study of
ั
ปริญญาวุฒช
ิ ย
Royal Siamese Maps: China (1)
and China (2)
ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
คณะทํางานเพือ
่ จัดทําและพัฒนา
่ และตําราการเรียนการสอน
หเรืองเดช
สือ
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
คณะทํางานพจนานุกรมศัพท์
หเรืองเดช
ปั จจุบน
ั ภาษาไทยและภาษาจีน
ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
หเรืองเดช
มาตรฐานการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ การบริหารการโรงแรม
และการท่องเทีย
่ ว มหาวิทยาลัย
สยาม

143 ภาษาตะวันออก/
จีน
144 ภาษาตะวันออก/
จีน
145 ภาษาตะวันออก/
จีน
146 ภาษาตะวันออก/
จีน
147 ภาษาตะวันออก/
จีน
148 ภาษาตะวันออก/
จีน
149 ภาษาตะวันออก/
จีน
150 ภาษาตะวันออก/
จีน
151 ภาษาตะวันออก/
จีน

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
่ วชาญด ้านภาษาอิตาเลียนใน
ผู ้เชีย
การตรวจสอบการแปล
แบบสอบถาม Chronic Urticaria
Quality of Life questionnaire
(CU-Q2oL) ซึง่ แปลจากต ้นฉบับ
ภาษาอิตาเลียน เพือ
่ ใช ้ใน
โครงการวิจัยเรือ
่ ง "การทดสอบ
ความเทีย
่ งและความตรงของ
แบบสอบถาม Chronic Urticaria
Quality of Life questionnaire
(CU-Q2oL) ฉบับภาษาไทย (The
validity and reliability of the
chronic urticaria quality of life
questionnaire (CU-Q2oL) in
Thai.)"
่ วชาญใน
กรรมการผู ้เชีย
คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การทับศัพท์ภาษาอิตาเลียน
ราชบัณฑิตยสถาน
ทีป
่ รึกษาผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล

ราชบัณฑิตยสถาน

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ

6 ครัง้ /เดือน
(ต.ค.-พ.ย. 57)

โครงการอบรมภาษาอิตา
2558-2559
เลียน (วัดพิบล
ู สัณหธรรม จ.
ชลบุร)ี
ราชบัณฑิตยสถาน
6 ครัง้ /เดือน
(ต.ค.-พ.ย. 57)
สํานั กราชบัณฑิตยสภา
ตลอดปี พ.ศ.
2558
สํานั กงานคณะกรรมการการ ตลอดปี พ.ศ.
อุดมศึกษา
2558
สํานั กงานคณะกรรมการการ ตลอดปี พ.ศ.
อุดมศึกษา
2558
สํานั กงานคณะกรรมการการ 2556-ปั จจุบน
ั
อุดมศึกษา
สํานั กงานคณะกรรมการการ 2552-ปั จจุบน
ั
อุดมศึกษา (สกอ.)
ราชบัณฑิตยสถาน

2552-ปั จจุบน
ั

สมาคมครูภาษาจีนแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมครูภาษาจีนแห่ง
ประเทศไทย

2552-ปั จจุบน
ั
2553-ปั จจุบน
ั

สํานั กงานคณะกรรมการการ 2552-ปั จจุบน
ั
อุดมศึกษา
ราชบัณฑิตยสถาน

2552-ปั จจุบน
ั

มหาวิทยาลัยสยาม

2553-ปั จจุบน
ั
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ลําดับ ภาควิชา
152 ภาษาตะวันออก/
จีน

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

153 ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

154 ภาษาตะวันออก/
จีน
155 ภาษาตะวันออก/
จีน
156 ภาษาตะวันออก/
จีน
157 ภาษาตะวันออก/
จีน
158 ภาษาตะวันออก/
จีน
159 ภาษาตะวันออก/
จีน
160 ภาษาตะวันออก/
จีน
161 ภาษาตะวันออก/
จีน
162 ภาษาตะวันออก/
จีน
163 ภาษาตะวันออก/
จีน
164 ภาษาตะวันออก/
จีน
165 ภาษาตะวันออก/
จีน
166 ภาษาตะวันออก/
จีน
167 ภาษาตะวันออก/
จีน
168 ภาษาตะวันออก/
จีน
169 ภาษาตะวันออก/
จีน
170 ภาษาตะวันออก/
จีน

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการในคณะกรรมการ
ประเมินผลงานข ้าราชการรัฐสภา
สามัญ เพือ
่ แต่งตัง้ ให ้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ในตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
บรรยายเรือ
่ ง "พระปรีชาญาณด ้าน
การแปลวรรณกรรมจีนและ
วรรณกรรมจีนสมัยปั จจุบน
ั "

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา 20 ต.ค. 57

สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
รศ.ดร. พัชนี ตัง้ ยืน ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินคุณภาพ
สถาบันเอเชียตะวันออก
ยง
บทความ
ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. พัชนี ตัง้ ยืน ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน คณะศิลปศาสตร์
ยง
คุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร. พัชนี ตัง้ ยืน ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และ
ยง
บทความ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน ประธานคณะกรรมการสอบป้ องกัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ยง
วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์
พระเกียรติ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน กรรมการกํากับมาตรฐานทาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยง
วิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ยง
ตีพม
ิ พ์วารสาร มหาวิทยาลัยหัว
พระเกียรติ
เฉียว เฉลิมพระเกียรติ
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ยง
ตีพม
ิ พ์วารสาร
ร์ วิทยาเขตปั ตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน กรรมการประเมินผลงานเพือ
่ เลือ
่ น กระทรวงศึกษาธิการ
ยง
วิทยฐานะกระทรวงศึกษาธิการ
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน กรรมการกํากับมาตรฐานทาง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ยง
วิชาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน กรรมการกํากับมาตรฐานทาง
มหาวิทยาลัยสยาม
ยง
วิชาการมหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ดร.พัชนี ตัง้ ยืน ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ยง
ตีพม
ิ พ์วารสาร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
อ.ดร.ธีรวัฒน์
อนุกรรมการพัฒนาแบบทดสอบวัด สํานั กงานคณะกรรมการการ
ธีรพจนี
ระดับมาตรฐานความรู ้สําหรับครู
อุดมศึกษา
และอาจารย์ไทยทีส
่ อนภาษาจีน
อ.ดร.ธีรวัฒน์
ผู ้ช่วยเลขานุการสมาคมครูจน
ี แห่ง สํานั กงานคณะกรรมการการ
ธีรพจนี
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
อุดมศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
อ.ดร.ธีรวัฒน์
กองบรรณาธิการวารสารจีนวิทยา
สํานั กงานคณะกรรมการการ
ธีรพจนี
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรน
ิ ธร อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.ธีรวัฒน์
พิจารณาผลงาน
คณะมนุษยศาสตร์ประยุกต์
ธีรพจนี
ศิลป์ มหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย
อ.ดร.ธีรวัฒน์
พิจารณาผลงาน
คณะมนุษยศาสตร์
ธีรพจนี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.ธีรวัฒน์
ประเมินคุณภาพบทความวิจัย/
คณะวิเทศศึกษา
ธีรพจนี
วิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

27 มี.ค. 58
เวลา 08.3016.30 น.
11-ส.ค.-58
14-ส.ค.-58
ก.ย.-58

ต.ค.-57

31-ต.ค.-57
ธ.ค.-57
ธ.ค.-57

2554-ปั จจุบน
ั
2555-ปั จจุบน
ั
2552-ปั จจุบน
ั
ต.ค.-57
ตลอดปี พ.ศ.
2558
ตลอดปี พ.ศ.
2558
2556-ปั จจุบน
ั
15-ม.ค.-58
21-ม.ค.-58
23-มิ.ย.-58
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ลําดับ ภาควิชา
171 ภาษาตะวันออก/
จีน
172 ภาษาตะวันออก/
จีน
173 ภาษาตะวันออก/
จีน
174 ภาษาตะวันออก/
จีน
175 ภาษาตะวันออก/
จีน
176 ภาษาตะวันออก/
จีน
177 ภาษาตะวันออก/
จีน

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี
อ.ดร.ธีรวัฒน์ ธีร
พจนีย ์
อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชิดชู

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
พิจารณาผลงาน
พัฒนาหลักสูตรภาษาจีนสําหรับ
วิทยาลัยชุมชน
พิจารณาคุณภาพข ้อสอบ ปลาย
ภาค 1/2557
ประเมินข ้อเสนอโครงงานวิจัย 1
เรือ
่ ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พิจารณาคุณภาพข ้อสอบ ปลาย
ภาค 2/2557
พิจารณาหลักสูตรวิชาภาษาจีน
กลางสําหรับเด็กระดับ1
โครงการอบรมภาษาจีนกลาง
บุคคลภายนอก

178 ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร พิจารณาบทความ
เชิดชู

179 ภาษาตะวันออก/
จีน
180 ภาษาตะวันออก/
จีน

184 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร บรรยายพิเศษ
เชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เชิดชู
หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ เพือ
่
พิจารณาหลักสูตรวิชาภาษาจีนฯ
ของสํานั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สํานั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
อ.ดร.หทัย แซ่เจีย
่
กรรมการและกิจกรรมสัมพันธ์
สมาคมครูจน
ี แห่งประเทศไทย
อ.ดร.หทัย แซ่เจีย
่
กรรมการตัดสินประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ครัง้ ที1
่ 4)
อ.อภิรดี เจริญเสนีย ์ อนุกรรมการพัฒนาแบบทดสอบวัด
ระดับมาตรฐาน ความรู ้สําหรับครู
และอาจารย์ไทยทีส
่ อนภาษาจีน
ผศ.ดร.ชมนาด ศีต ิ บรรยายในหัวข ้อ "Cross Culture
สาร
Awareness"

185 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนาด ศีต ิ
สาร

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

186 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ชมนาด ศีต ิ
สาร

บรรยายหัวข ้อ "Cross Culture
Awareness"

187 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

กรรมการตัดสินการแข่งขันในงาน
RSU Japanese Fair 2014

188 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

189 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ
รศ.ดร.วรวุฒ ิ จิ
รสมบัต ิ

กรรมการตัดสินการประกวดร ้อง
เพลงภาษาญีป
่ น
ุ่ งาน "มหกรรม
ญีป
่ น"
ุ่
ประชุมเครือข่ายการเรียนการสอน
ภาษาญีป
่ นในระดั
ุ่
บมหาวิทยาลัย

181 ภาษาตะวันออก/
จีน
182 ภาษาตะวันออก/
จีน
183 ภาษาตะวันออก/
จีน

190 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อาจารย์สอนวิชาภาษาญีป
่ น
ุ่ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
9-ก.ค.-58
8-พ.ค.-58

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

13-พ.ย.-57

มหาวิทยาลัยบูรพา

25-พ.ย.-57

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

3-เม.ย.-58

สํานั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ศูนย์บริการวิชาการ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

8-ก.ค.-58

27-ก.ย.-58

สํานั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

10 ก.ค.58 เวลา
13.30-16.30 น.

สมาคมครูจน
ี แห่งประเทศ

2553-ปั จจุบน
ั

ส.ค.-พ.ย. 58
19-ส.ค.-58

สํานั กงานส่งเสริมการเรียน 2-เม.ย.-58
การสอนภาษาจีนนานาชาติ
สํานั กงานคณะกรรมการการ ตลอดปี พ.ศ.
อุดมศึกษา
2558
ISUZU GLOBAL CV
ENGINEERING CENTER
CO.,LTD
โครงการปริญญาเอกสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรร
มาศาสตร์
บริษัทอีซซ
ู ม
ุ อเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

28 ก.ค.58 เวลา
9.00-11.00 น.
8-ก.ค.-58

อ. 4 ส.ค. 58
เวลา 9.0015.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาควิชา ศ. 21 พ.ย. 57
ภาษาญีป
่ น
ุ่ คณะศิลป
ตัง้ แต่เวลา
ศาสตร์
8.30-16.30 น.
ภาควิชาภาษาญีป
่ น
ุ่ คณะ
21 พ.ย. 57
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เวลา 8.30รังสิต
16.30 น.
่ กรุงเทพฯ 23 มิ.ย. 58
เจแปนฟาวน์เดชัน
เวลา 9.3015.30 น.
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ทุกวันจันทร์
8.20-10.30 ปี
การศึกษา 58

47
ลําดับ ภาควิชา
191 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อาจารย์
ชือ
รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
บรรยายพิเศษ ให ้ความรู ้วิชาเสริม
ทักษะภาษาญีป
่ น
ุ่ รหัส ญ 33202
และ ญ 33204

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
โรงเรียนราชินบ
ี น

192 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

วิชาเสริมทักษะภาษาญีป
่ น
ุ่

โรงเรียนราชินบ
ี น

193 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

194 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

กรรมการสอบวิทยานิพนธื เรือ
่ ง
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษาในหลักสูตรวิชาเอก
ภาษาญีป
่ ถ่นในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
บรรยายหัวข ้อ "Cross Culture
Awareness"

195 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.อัษฎายุทธ
ชูศรี

กรรมการตัดสินการแข่งขันในงาน
RSU Japanese Fair 2014

196 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.อัษฎายุทธ
ชูศรี

197 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.อัษฎายุทธ
ชูศรี

198 ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
199 ภาษาตะวันออก/
บาลี

อ.ดร.อัษฎายุทธ
ชูศรี
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

200 ภาษาตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

201 ภาษาตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

202 ภาษาตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

วิทยากรในงาน "JAPAN EXPO IN
THAILAND 2015" บรรยายใน
่ ารเป็ นนั กศึกษา
หัวข ้อ "เส ้นทางสูก
ปริญญาโทและเจาะลึกการเขียน
แผนงานวิจัย"
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "วัฒนธรรม
และธรรมเนียมชาวญีป
่ นใน
ุ่
ปั จจุบน
ั " แก่นักเรียนทุนรัฐบาล
ญีป
่ น
ุ่ (MEXT) ประจําปี 2015
จํานวน 80 คน ในงานปฐมนิเทศ
นั กศึกษาทีจ
่ ะเดินทางไปศึกษาต่อ
ทีป
่ ระเทศญีป
่ นรอบเดื
ุ่
อนเมษายน
บรรยายในหัวข ้อ"การเรียนต่อ
ปริญญาโททีป
่ ระเทศญีป
่ น"
ุ่
วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาไทย
ศึกษา (HI 2001) แก่นักเรียนนาย
้ ปี ท ี่ 2 จํานวน 197 นาย ใน
ร ้อยชัน
หัวข ้อเรือ
่ ง “ภาษาและวรรณคดี
ไทย: การสืบสานทางวัฒนธรรม”
วิทยากรอภิปรายการสัมมนาทาง
ึ ษิต
วิชาการ เรือ
่ ง “เทพรัตน์ศก
ึ ษา
พิพธิ วัฒนา เทพรัตน์ศก
พิพธิ ภัณฑ์นําสมัย” ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีป
่ รึกษาโครงการประกวดสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม
หัวข ้อ “Healthy Soils for
Healthy Life”
ให ้สัมภาษณ์เกีย
่ วกับบทพระราช
นิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรือ
่ ง “ขบวนการนกกางเขน” ทีท
่ รง
แปลจากวรรณกรรมเยาวชนภาษา
ฝรั่งเศส เรือ
่ ง “Rossignols en
Cage” ของ Madeleine Treherne
โดยทรงใช ้พระนามแฝง “แว่นแก ้ว”

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
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
08.30-10.10 น.
14 พ.ค. ถึง
ก.ย. 58 และ
สัปดาห์ท ี่ 4 ของ
ต.ค. 58 ถึง
ก.พ. 59
6 ก.ค. 58 เวลา
10.00 น.

บริษัทอีซซ
ู ม
ุ อเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

อ. 4 ส.ค. 58
เวลา 9.0015.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาควิชา ศ. 21 พ.ย. 57
ภาษาญีป
่ น
ุ่ คณะศิลป
ตัง้ แต่เวลา
ศาสตร์
8.30-16.30 น.
สถาบันสอนภาษาญีป
่ นุ่
7 ม.ค. 58
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ตัง้ แต่เวลา
่
ประเทศญีป
่ น
ุ่ เจเอ็นดูเคชัน
12.30-14.00 น.
สถานเอกอัครราชทูตญีป
่ น
ุ่
ประจําประเทศไทย

19-มี.ค.-58

สถาบันสอนภาษาญีป
่ น
ุ่

6 ก.ย. 58 เวลา
12.00-13.30 น.
7 พ.ย. 57 เวลา
10.00-12.00 น.

กองวิชาประวัตศ
ิ าสตร์ ส่วน
การศึกษาโรงเรียนนายร ้อย
พระจุลจอมเกล ้า จังหวัด
นครนายก
พิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั

17 เม.ย.58
เวลา 13.0016.00 น.

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม ภาคปลาย 2557
ปี ดน
ิ สากล ฝ่ ายกิจกรรม
พิเศษ กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ
สถาบันดนตรีกล
ั ยาณิวัฒนา 22 พ.ค.58 ณ
สถานีวท
ิ ยุ
โทรทัศน์
กองทัพบกช่อง
5
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ลําดับ ภาควิชา
203 ภาษาตะวันออก/
บาลี

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

204 ภาษาตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

205 ภาษาตะวันออก/
บาลี

ผศ.ดร.ประพจน์
อัศววิรฬ
ุ หการ

206 ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

207 ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

วิทยากรบรรยายประจําวิชาภาษา
มาเลเซียระดับต ้น 2 และภาษา
มาเลเซียระดับกลาง 2 ในภาค
การศึกษาที่ 2/2557

โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

208 ภาษาตะวันออก/
มาเลย์
209 ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ
ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

210 ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู ้สมัครรับ
ทุนศึกษาด ้านการสอนภาษามลายู
บรรยาย ในรายวิชา อศ.282 ภาษา
มาเลเซีย ระดับต ้น 1 และ อศ.
382 ภาษามาเลเซีย ระดับกลาง 1
รายวิชา IAC284:
Communicative Melayu 2

211 ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

212 ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
213 ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรปาฐกถาพิเศษ เรือ
่ ง
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี: สายสัมพันธ์
ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยอินเดีย” ในโครงการภารตสัมมนา
ครัง้ ที่ 5 เพือ
่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 เรือ
่ ง “สายสัมพันธ์
ทางประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม
ไทย-อินเดีย”
วิทยากรอภิปราย เรือ
่ ง “ลูกสาว
ของแผ่นดิน รวมพลังสร ้าง
สังคมไทยใสสะอาด” ในโครงการ
“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร ้าง
สังคมไทยใสสะอาด”
ทีป
่ รึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ในโครงการชุมนุม
กาชาด ครัง้ ที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู ้อํานวยการสภากาชาดไทย ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 “สภากาชาดไทย:
การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพือ
่
ขับเคลือ
่ นจิตอาสาในสังคมไทย”
บรรยายรายวิชา อศ.283 ภาษา
มาเลเซีย ระดับต ้น 2 และ อศ.
383 ภาษามาเลเซีย ระดับกลาง 2

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สถาบันเอเชียศึกษา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
26-พ.ค.-58

มูลนิธป
ิ ระเทศไทยใสสะอาด 11 มิ.ย.58 เวลา
13.30-16.00 น.

สภากาชาดไทย

ปี 2557 - 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

วันที่ 12 ม.ค. 9 พ.ค. 58 ทุก
วันศุกร์ เวลา
9.00-12.00
และ 13.0016.00 น
12 ม.ค. ถึง
วันที่ 9 พ.ค. 58
(ทุกวันศุกร์ เวลา
9.00-12.00
และ 13.0016.00น.)
8-ก.ค.-58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

ภาคการศึกษา
ต ้น 1/58

ภาคการศึกษา
ต ้น 1/58 ทุก
วันพฤหัสบดี
เวลา 9.0012.00 น.
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับ
สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา วันพุธทุกสัปดาห์
ศัพท์ของภาษามลายู
และวันศุกร์
สัปดาห์ท ี่ 2และ
4 ของเดือน
เวลา 9.0011.00 น.
บทความเรือ
่ ง การพัฒนาสังคมใน ศูนย์วจิ ัยพหุลก
ั ษณ์สงั คมลุม
่ 2558
ลาว
แม่นํ้าโขง
บทความ "เติม
๋ ก๋ามนิทานซิลเดอ
คณะมนุษยศาสตร์และ
เรลลา: การประกอบสร ้างความเป็ น สังคมศาสตร์
หญิงในโลกสังคมนิยม"
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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218 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ
219 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

่ อาจารย์
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
รศ.ดร.มนธิรา ราโท วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “AEC ที่
ควรรู ้” โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้
พนั กงานในวิชาชีพฯ ได ้เพิม
่ พูน
ความรู ้ ให ้กับพนั กงานเครือ SCG
รศ.ดร.มนธิรา ราโท เข ้าร่วมประชุมเพือ
่ พิจารณา
แผนการดําเนินงานของศูนย์วจิ ัย
่ วชาญด ้านอาเซียน
และคณะผู ้เชีย
(ssc' asean research and
expert centre : sarec)
่ วชาญด ้านอาเซียนประจํา
รศ.ดร.มนธิรา ราโท ผู ้เชีย
่ วชาญด ้าน
ศูนย์วจิ ัยและคณะผู ้เชีย
อาเซียน (SSC’S ASEAN
RESEARCH & EXPERT
CENTRE) เพือ
่ ให ้คําปรึกษา
ข ้อแนะนํ าและข ้อเสนอแนะต่างๆ ที่
เป็ นประโยชน์เกีย
่ วกับประเทศใน
อาเซียน
รศ.ดร.มนธิรา ราโท โครงการวิจัย เรือ
่ ง "การศึกษา
ั ลักษณ์สต
ั ว์ใน
วิเคราะห์สญ
วัฒนธรรมเขมร"
อ.ดร.ทรงศักดิ์
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "แนวทางใน
หมัดสะและ
การปฏิบต
ั งิ านล่ามแปลภาษา"
อ.ดร.ทรงศักดิ์
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "แนวคิดวะ
หมัดสะและ
สะฏียะห์"

220 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

221 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

222 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

223 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.มานพ อาดัม

224 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.มานพ อาดัม

225 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.มานพ อาดัม

226 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

วิทยากรประจํากลุม
่ การประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร "การพัฒนาครูเครือข่าย
ด ้านการสร ้างเครือ
่ งมือวัดผล
ทางการศึกษา ระดับชาติด ้าน
อิสลามศึกษา ปี การศึกษา 2558"
สอนรายวิชา 333231 การฟั งและ
การพูดภาษาฮินดี 1

227 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

บรรยายเรือ
่ ง "โยค่ะเพือ
่ สุขภาวะ
แบบองค์รวม"

ลําดับ ภาควิชา
214 ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
215 ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

216 ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

217 ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

เข ้าร่วมเสวนาวิชาการ ในหัวข ้อ
"คุณูปการของสถาบันปอเนาะต่อ
การเสริมสร ้างบุคลิกภาพของ
นั กวิชาการมุสลิม"
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง "แนว
ทางการพัฒนาเยาวชนมุสลิมให ้มี
คุณภาพ"
กรรมการสอบการใช ้ภาษาอาหรับ
ของพนั กงานโรงพยาบาลเวชธานี
เข ้าร่วมเสวนาวิชาการ ในหัวข ้อ
"อิสลามศึกษากับจุดบรรจบของ
สองสายธาร"
แต่งตัง้ เป็ นทีป
่ รึกษาฮาลาล

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะทํางาน Finance and
Accounting Excellence
จัดงานสัมมนาวิชาชีพบัญชี
ตรวจสอบ และการเงิน SCG
สถาบันวิชาการป้ องกัน
ประเทศ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
31 ต.ค. 57
เวลา 10.0012.00
16-ธ.ค.-57

ึ ษายุทธศาสตร์
ศูนย์ศก
สถาบันวิชาการป้ องกัน
ประแทศ

ภาคปลาย 57

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์

ประจําปี
งบประมาณ 58

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
โรงเรียนมิฟตาฮุ ้ลอุลม
ู ด
ิ ดีนี
ยะห์

16-18 ก.ย.58

มัสยิดอิควานุ ้ลมุตตะกีน
(เกาะขุนเณร) เขตคลอง
สามวา กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเวชธานี

โรงเรียนมิฟตาฮุ ้ลอุลม
ู ด
ิ ดีนี
ยะห์
สํานั กงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย

18-19 ก.ย. 58
8 พ.ย.57 เวลา
20.00-21.30 น.
31 ธ.ค. 57
เวลา 19.4520.45
วันที่ 8-9 และ
13 ม.ค. 58
เวลา 13.30 17.30 น.
8 พ.ย.57 เวลา
20.00-21.30 น.
1 พ.ค. 56- 1
พ.ค. 58
8-11 พ.ค.58

มหาวิทยาศิลปากร คณะ
โบราณคดี

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จ.นครปฐม

ในภาค
การศึกษาปลาย
ปี 57 สอนทุก
วันพฤ.ตัง้ แต่ เริม
่
15 ม.ค. 7 พ.ค.
58 เวลา 13.0015.40
17 มิ.ย.58
เวลา 08.3015.30 น.
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ลําดับ ภาควิชา
228 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

่ อาจารย์
ชือ
อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ิ ดีคัด
รายวิชา 333352 วรรณคดีฮน
สรร

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ภาคการศึกษา
ต ้น 1/58 ทุกวัน
จันทร์
(10 ส.ค.-23 พ.ย.
58 เวลา 15.4518.20 น. )

229 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

พิจารณาบทความวิชาการ

230 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

พิจารณาบทความวิชาการ

231 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

232 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้
233 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้
234 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้
235 ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้
236 ภาษาไทย

237 ภาษาไทย
238 ภาษาไทย

239 ภาษาไทย

240 ภาษาไทย

241 ภาษาไทย

242 ภาษาไทย
243 ภาษาไทย

ประชุม ให ้ข ้อคิดเห็นในการจัดทํา
หนั งสือแผนทีเ่ ส ้นทางวัฒนธรรม
อาเซียน
อ.ดร.ชานป์ วิชช์
ประเมินผลงานทีเ่ สนอขอรับรางวัล
ทัดแก ้ว
งานวิจัยดีเด่น
อ.ดร.ชานป์ วิชช์
บรรยาย หัวข ้อ “พระนลใน
ั สกฤต”
ทัดแก ้ว
วรรณคดีสน
อ.ดร.สมพรนุช ตัน ประชุมพิจารณาหาแนวทางในการ
ึ ษาแห่ง
ศรีสข
ุ
จัดตัง้ ชมรมพุทธศาสตร์ศก
ประเทศไทย
อ.ดร.สมพรนุช ตัน บรรยาย หัวข ้อ"ประเพณีและ
ศรีสข
ุ
พิธก
ี รรมในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา"
ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุ วิทยากรบรรยายพิเศษ "เรือ
่ ง
ทะศรี
อิเหนาทีเ่ ราไม่รู ้: ข ้อค ้นพบและ
ประสบการณ์จากงานวิจัย" ให ้แก่
ิ ปริญญาตรี รายวิชา
นิสต
01376334 วรรณคดีการแสดง
ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุ วิทยากรร่วมการเสวนา หัวข ้อ "
ทะศรี
รฦก คณะละครของสมเด็จพระยา
บรมมหาศรีสรุ ย
ิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ผศ.ดร.ปรมินท์
อาจารย์พเิ ศษสอน รายวิชา 411
จารุวร
460 วิธวี จิ ัยทางภาษาไทย
บรรยายหัวข ้อ "การเก็บข ้อมูลการ
วิจัย : ประสบการณ์จากนั กวิจัย
ภาคสนาม"
ผศ.ดร.ปรมินท์
วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ
จารุวร
เรือ
่ ง “แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์
ในภาษาและวรรณกรรมไทย”
อภิปรายเรือ
่ ง อภิปรายเรือ
่ ง “แนว
ทางการวิจัยวรรณศิลป์ ใน
วรรณกรรมประกอบพิธก
ี รรม”
ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี วิทยากรบรรยายหัวข ้อทางวิชาการ
ผาสุข
ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรือ
่ งภาษาและภาษาศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2557
ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ
ผาสุข
เรือ
่ ง “แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์
ในภาษาและวรรณกรรมไทย”
อภิปรายเรือ
่ ง “แนวทางการวิจัย
วรรณศิลป์ : ปริศนาคําทาย”
ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร ภักดี วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "การเล่น
ผาสุข
ทางภาษาในภาษาไทย"
ผศ.ดร.อาทิตย์
กรรมการสอบพิจารณาเค ้าโครง
ชีรวณิชย์กล
ุ
ปริญญานิพนธ์ เรือ
่ ง "การอธิษฐาน
ในปั ญญาสชาดกฉบับหอสมุด
แห่งชาติ : การนํ าเสนอภาพพระ
ั ว์และสารัตถธรรมทางพุทธ
โพธิสต
ศาสนา" หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ภาควิชาภาษาไทย คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ค.-58
พ.ค.-มิ.ย.58
3-ก.ค.-58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7-ก.ย.-58

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
14-ก.ย.-58
อักษรศาสตร์
ึ ษาแห่ง 14 มี.ค.58 เวลา
ชมรมพุทธศาสตร์ศก
ประเทศไทย
9.00-12.00 น.
หน่วยบริหารวิชาอารยธรรม
ไทย คณะอักษรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้าน
สมเด็จเจ ้าพระยา
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พฤ. 17 ก.ย. 58
เวลา 13.0016.00 น.
8 ต.ค. 57 เวลา
13.00-16.00 น.

19 ม.ค. 58
เวลา 8.00 17.00 น.
15 ก.พ. 58
เวลา 9.00 12.00 น.

คณะกรรมการสภาวิจัย
3-เม.ย.-58
แห่งชาติ สาขาปรัชญา
สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ 21 พ.ย. 57
ศิลปศาสตร์
เวลา 8.30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.50 น.
คณะกรรมการสภาวิจัย
2-เม.ย.-58
แห่งชาติ สาขาปรัชญา
สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
มูลนิธก
ิ ารศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

9-ต.ค.-58
19 พ.ย. 57
เวลา 13.00 น.

51
ลําดับ ภาควิชา
244 ภาษาไทย

245 ภาษาไทย
246 ภาษาไทย

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ
ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ
รศ.ดร.ณั ฐพร พาน
โพธิท
์ อง

247 ภาษาไทย

รศ.สุกญ
ั ญา สุจ
ฉายา

248 ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

249 ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

250 ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

251 ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ

252 ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา เรือง
รักษ์ ลข
ิ ต
ิ
อ.ดร.ธีรนุช โชคสุ
วณิช

253 ภาษาไทย
254 ภาษาไทย

อ.ดร.นํ้ าผึง้ ปั ทมะ
ลางคุล

255 ภาษาไทย

อ.ดร.มิง่ มิตร ศรี
ประสิทธิ์

256 ภาษาไทย

อ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

257 ภาษาไทย

อ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์
อ.ดร.อนั นต์ เหล่า
เลิศวรกุล

258 ภาษาไทย

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
อาจารย์พเิ ศษสอน รายวิชา
01999032 ไทยศึกษา สอนหัวข ้อ
"Multi religions and beliefs
in Thai Society"
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "ราชาศัพท์
สําหรับครูมัธยม"
วิทยากรบรรยายหัวข ้อทางวิชาการ
ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรือ
่ งภาษาและภาษาศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2557
วิทยากรเสวนาในหัวข ้อ “คนกับไก่
สอนอะไรให ้เรา” ร่วมกับนั กวิจัยคน
อืน
่ ๆในโครงการHCMR ในงาน
สัมมนา "60 พรรษา รัตนราชสุดา
วิทยาปริทรรศน์"
วิทยากรอบรมครูภาษาไทยทุก
้ เรือ
ระดับชัน
่ ง “วรรณคดีไทย
วรรณคดีอาเซียน” ในโครงการ
่ าเซียน”
“ครูภาษาไทยสูอ
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “คุณค่าของ
วรรณคดีทไี่ ด ้รับการยกย่องจาก
วรรณคดีสโมสร” ในโครงการอบรม
ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามรอยวรรณคดีไทย
สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์
วิทยากรในโครงการอบรม “ครู
่ าเซียน” สําหรับครู
ภาษาไทยสูอ
อ.ผู ้สอนภาษาไทยของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ ในเขต
พืน
้ ทีภ
่ าคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ
เรือ
่ ง “แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์
ในภาษาและวรรณกรรมไทย”
อภิปรายเรือ
่ ง “แนวทางการวิจัย
วรรณศิลป์ ในภาษาภาคกลาง”
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "วรรณคดี
ไทยสําหรับครูมัธยม"
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "การสอน
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ"
กรรมการตัดสินการประกวด
วรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้ า ปี
2558
วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง "คําบอก
เวลาในภาษาไทพวน ตําบลมาบ
ปลาเค ้า อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุร"ี
วิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ ง "จากแนวคิด
ทฤษฎีสก
ู่ ารจัดทําโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ สาขาวิชาภาษาไทย"
บรรยายหัวข ้อ "พัฒนาการของ
ภาษาไทยจากอดีตถึงปั จจุบน
ั :
แนวทางการจัดทําดุษฎีนพ
ิ นธ์"
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "เทคนิควิธ ี
สอนหลักภาษาไทย"
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "พลเมืองดี
่ สารอย่างไร"
ควรพูดจาสือ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ฝ่ ายวิชาบูรณาการ หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป สํานั ก
ทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มูลนิธก
ิ ารศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
18 ก.พ. 58
เวลา 9.00 12.00 น.
21-ส.ค.-58
21 พ.ย. 57
เวลา 8.30 15.50 น.

ั พันธ์
โครงการวิจัยพหุสม
30-31 มี.ค.58
ระหว่างคนกับไก่ (HumanChicken MultiRelationships Research:
HCMR)
คณะกรรมการวิชาการ
19-พ.ย.-57
ราชบัณฑิตยสถาน
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี
ราชบัณฑิตยสถาน

8 ธ.ค. 57

11-ธ.ค.-57

คณะกรรมการสภาวิจัย
2-เม.ย.-58
แห่งชาติ สาขาปรัชญา
สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
มูลนิธก
ิ ารศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
มูลนิธก
ิ ารศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม

11-ก.ย.-58
18-ธ.ค.-58

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

1 ต.ค. 57 - 30
ก.ย. 58

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 ม.ค. 58 เวลา
13.30 - 14.00
น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

6 ต.ค. 57 เวลา
11.00-15.00 น.

มูลนิธก
ิ ารศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
โครงการหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ภาค
พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3-ก.ค.-58
16 พ.ค. 58
เวลา 9.00 12.00 น.

52
ลําดับ ภาควิชา
259 ภาษาไทย
260 ภาษาศาสตร์

่ อาจารย์
ชือ
อ.หัตถกาญจน์ อารี
ศิลป์
ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติ
ธรรมกุล

261 ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

262 ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ
มานะกุล
รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ
มานะกุล

263 ภาษาศาสตร์
264 ภาษาศาสตร์
265 ภาษาศาสตร์
266 ภาษาศาสตร์
267 ภาษาศาสตร์
268 ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ
มานะกุล
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

269 ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

270 ภาษาศาสตร์

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

271 ภาษาศาสตร์
272 ภาษาศาสตร์
273 ภาษาศาสตร์

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

274 ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

275 ภาษาศาสตร์

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

276 ภาษาศาสตร์
277 ภาษาศาสตร์
278 ภาษาอังกฤษ

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "เทคนิค
การสอนวรรณกรรม"
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงานที
เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์
ดีเด่น ปี การศึกษา 56
กรรมการสอบกลั่นกรองเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์ คณะศิลปศาสตร์ ป.
เอก
ผุ ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาคุณภาพ
บทความทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในวารสาร DPU
ผุ ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาคุณภาพ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ให ้มูลนิธ ิ
พระปกเกล ้า
ผุ ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาคุณภาพ
รายงานวิจัย มศว
อนุกรรมการประเมินผลการสอน
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ครัง้ ที่ 5/57
กรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ ครัง้ ที่ 5/57 ในวันศุกร์ท ี่
31 ต.ค.57
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ร่วมเสวนาประชุม
วิชาการทางปั ญญา:หนึง่ ทศวรรษ
มหาบัณฑิต สกว.ด ้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการประจํามหาวิทยาลัยพายัพ
กรรมการเข ้าประชุมพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ครัง้ ที่
1/2558
ประธานกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
่
ประเมินผลงานวิชาการ
ผุ ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาคุณภาพ
บทความทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยากรอภิปรายเรือ
่ ง "แสงแห่ง
ศาสตร์ทส
ี่ าดส่องหลากมิต:ิ ภาษา
วรรณกรรม คติชน และอืน
่ ๆ" ใน
งานสัมมนาระดับชาติเรือ
่ ง "สห
วิทยาภาษาไทย:วิธวิธบ
ี รู ณาการ
ภาษาศาสตร์วรรณกรรม และคติ
ชนวิทยา
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ ครัง้ ที่ 3/58
กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ด ้านวิชาการและ
การวิจัย ครัง้ ที่ 2/2558
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
กรรมการประเมินผลข ้าราชการ
รัฐสภาสามัญ เพือ
่ เลือ
่ นขัน
้ แต่งตัง้
ให ้ดํารงตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
่ วชาญด ้านภาษาอังกฤษ
ระดับเชีย
พ.ศ. 2558

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มูลนิธก
ิ ารศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
6-พ.ย.-58

คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่า
พระจันทร์

27-เม.ย.-58

27-พ.ค.-58

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1-ก.พ.-58
มูลนิธพ
ิ ระปกเกล ้า

1-มี.ค.-58

มศว.

1-พ.ค.-58

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6-ต.ค.-57

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

7 ต.ค.57 9.30
น.
7-ต.ค.-57

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มช.

18 ธค.57

มหาวิทยาลัยพายัพ

16-ม.ค.-58

ม.เทคโนโลยีสรุ นารี พญา
ไท กทม.

28 ม.ค.58 เวลา
10.30 น.

มหาวิทยาลัยพายัพ

2-ก.พ.-58

31-ต.ค.-57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท 23-ก.พ.-58
ร์ ปั ตตานี
คณะศิลปศาตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

27-ก.พ.-58

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

2-มี.ค.-58

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
รัฐสภา

18-มี.ค.-58

5-มี.ค.-58

53
ลําดับ ภาควิชา
279 ภาษาอังกฤษ

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

280 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

281 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.คารินา
โชติรวี

282 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิรันธรา ศรี
อุทัย
ผศ.ดร.จิรันธรา ศรี
อุทัย

283 ภาษาอังกฤษ

284 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิรันธรา ศรี
อุทัย

285 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ณิดา ติรณ
สวัสดิ์

286 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ดารินทร์
ประดิษฐทัศนีย ์

287 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.นิรดา จิตร
กร

288 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

289 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

290 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

291 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายในโครงการเสวนา
ภาษา วัฒนธรรมและปรัชญาชีวต
ิ
ผ่านภาพยนตร์นานาชาติ หัวข ้อ
“เส ้นทางชีวต
ิ แรงงานข ้ามชาติผา่ น
ภาพยนตร์อาเซียนร่วมสมัย Ilo Ilo
and Isthmus: ความรัก ความหวัง
และความทรงจํา”
กรรมการประเมินผลข ้าราชการให ้
ดํารงตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
ชํานาญการ กลุม
่ งานภาษาอังกฤษ
สํานั กภาษาต่างประเทศ สํานั กงาน
เลขาธิการวุฒส
ิ ภา
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
ผู ้ประเมินแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ของสพฐ.
กรรมการประเมินผลข ้าราชการ
รัฐสภาสามัญ เพือ
่ เลือ
่ นขัน
้ แต่งตัง้
ให ้ดํารงตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
่ วชาญด ้านภาษาอังกฤษ
ระดับเชีย
พ.ศ. 2558
กรรมการประเมินผลข ้าราชการให ้
ดํารงตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
ชํานาญการ กลุม
่ งานภาษาอังกฤษ
สํานั กภาษาต่างประเทศ สํานั กงาน
เลขาธิการวุฒส
ิ ภา
ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจอ่านและ
พิจารณาบทความวิจัยของวารสาร
วิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา)
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง"วรรณคดีกบ
ั
สิง่ แวดล ้อม"ให ้กับรายวิชา ศศบศ
110 ปริทัศน์วรรณคดี
ผู ้บรรยายพิเศษหัวข ้อ “Selected
Topics in the Inner Carle”

วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “Stylistics
and Translation (Literary
Translation)” รายวิชา อป 711
สัมมนาการแปล
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให ้แก่
นั กศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ
่ อาชีพ
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “Learner
Corpora” ในรายวิชา TE 719
Corpus Analysis in ELT ของ
โครงการปริญญาเอก สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ)
เข ้าร่วมประชุมเพือ
่ พิจารณา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 20 ก.พ.58 เวลา
การแปล คณะมนุษยศาสตร์ 9.00-12.00 น.
ิ ป์
และประยุกต์ศล
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สพฐ.

ปี การศึกษา
2558

รัฐสภา

สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

บัณฑิตวิทยาลัย ม.
ขอนแก่น

26-ก.พ.-58

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล

17-เม.ย.-58

สถาบันภาษาธรรมศาสตร์

วันที่ 8, 15, 22
ก.พ. 58 และ
วันที่ 1 มี.ค. 58
เวลา 13.0016.00 น.
วันที่ 7 และ 14
ก.พ. 58 เวลา
13.00-16.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 มี.ค.58 เวลา
13.00 น.

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 มี.ค. 58 เวลา
9.00-12.00 น.

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 เม.ย.58 เวลา
13.00-16.30 น.
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ลําดับ ภาควิชา
292 ภาษาอังกฤษ

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

293 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

294 ภาษาอังกฤษ

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

295 ภาษาอังกฤษ
296 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปทมา อัตนโถ

297 ภาษาอังกฤษ

ผศ.ปทมา อัตนโถ

298 ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

299 ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

300 ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

301 ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

302 ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

303 ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์
รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์
รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

304 ภาษาอังกฤษ
305 ภาษาอังกฤษ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายพิเศษให ้แก่
นั กศึกษาโครงการปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ) หัวข ้อ
“Corpora, Lexicogrammar and
Discourse Analysis”
วิทยากรบรรยายพิเศษให ้แก่
นั กศึกษาโครงการปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ) หัวข ้อ
“Corpus stylistics: Bridging the
gap between studies in
language and fictional prose”
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินบทความวิจัย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
19-เม.ย.-58

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26-เม.ย.-58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส.ค.-58

วิทยากรสอนรายวิชา Applied
Linguistics หัวข ้อ "Discourse
Analysis"
วิทยากรบรรยายเรือ
่ งภาษาอังกฤษ
่ สารสําหรับพยาบาล
เพือ
่ การสือ
เข ้าร่วมประชุมทางวิชาการ
กลุม
่ เป้ าหมายทีก
่ ําหนด (focus
group) เรือ
่ ง “การรับฟั งความ
คิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาอังฤษ”เพือ
่ ร่วมแลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็นและให ้ข ้อเสนอแนะ
แก่สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา เพือ
่
ใช ้ในการจัดทําหลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์ภาษาอังฤษฉบับราชบัณฑิตย
สภา
ผู ้ทรงคุณวุฒภ
ิ ายนอกประเมิน
เอกสารประกอบการสอนของอ.ที่
จะขอตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 2 คน
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2559
กรรมการสอบป้ องกันเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาการแปลภาษา
อังกฤษและไทย
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ “ความรู ้
พืน
้ ฐานและเทคนิคการแปล” ใน
การฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนาทักษะการ
แปลและการล่าม ให ้แก่กําลังพล
ของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปี งบประมาณ 2558
ผู ้ทรงคุณวุฒใิ ห ้ข ้อเสนอแนะต่อ
นั กศึกษาผู ้รับทุนมหาบัณฑิต สกว.
ในหัวข ้อ “การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้ภาษาอังกฤษทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ”
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินบทความวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก.ย.-58

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

3 และ 23 เม.ย.
58
29-พ.ค.-58

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2-ต.ค.-57

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ. 23 ม.ค. 58
เวลา 13.0016.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 ก.พ. 58 เวลา
16.30-18.00 น.

กรมข่าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

พ. 11 ก.พ. 58
เวลา 9.0012.00 น.

สํานั กงานโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. ด ้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

1 มี.ค. 58 เวลา
11.30-12.30 น.

สถาบันภาษา ม.
ธรรมศาสตร์
ม.เชียงใหม่

มี.ค.-58

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินงานขอ
ตําแหน่ง ผศ.
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินผลงาน
โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัย
หอการค ้าไทย

มี.ค.-58

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย ส.ค.-58

55
ลําดับ ภาควิชา
306 ภาษาอังกฤษ

่ อาจารย์
ชือ
รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

307 ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์
รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์
รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์
รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์
รศ.ปรีมา มัลลิกะ
มาส
รศ.ปรีมา มัลลิกะ
มาส

308 ภาษาอังกฤษ
309 ภาษาอังกฤษ
310 ภาษาอังกฤษ
311 ภาษาอังกฤษ
312 ภาษาอังกฤษ
313 ภาษาอังกฤษ
314 ภาษาอังกฤษ
315 ภาษาอังกฤษ
316 ภาษาอังกฤษ

รศ.ปรีมา มัลลิกะ
มาส
รศ.ปรีมา มัลลิกะ
มาส
รศ.ปรีมา มัลลิกะ
มาส
รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

317 ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

318 ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

319 ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

320 ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

321 ภาษาอังกฤษ

รศ.สุรภีพรรณ ฉั ต
ราภรณ์

322 ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.วริตตา ศรี
รัตนา

323 ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.วริตตา ศรี
รัตนา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
ทีป
่ รึกษาและเป็ นกรรมการตัดสิน
โครงการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข ้อ
“Healthy Soils for Healthy Life”
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาข ้อเสนอ
โครงการวิจัย
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาข ้อเสนอ
โครงการวิจัย
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาบทความวิจัย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม 7-ส.ค.-58
ปี ดน
ิ สากล ฝ่ ายกิจกรรม
พิเศษ กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ ร่วม
เป็ นคณะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก.ย.-58

ผู ้ประเมินผลงานวิชาการเพือ
่ ขอ
กําหนดตําแหน่ง
ผู ้พิจารณาตรวจแก ้ไขบทความ
วิชาการ (reviewer)
กรรมการกํากับดูแลคุณภาพ
ข ้อสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก.ย.-58
ม.ค.-มิ.ย.58

บรรณาธิการตรวจหนั งสือ 2 เล่ม

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และ
ิ ป์ มหาวิทยาลัย
ประยุกต์ศล
หอการค ้าไทย
สํานั กพิมพ์แห่งจุฬาฯ

่ วชาญประเมินโครงการวิจัย
ผู ้เชีย

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย พ.ค.-58

ผู ้ประเมินผลงานวิชาการเพือ
่ ขอ
กําหนดตําแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการ
ประเมินผลงานข ้าราชการรัฐสภา
สามัญ เพือ
่ แต่งตัง้ ให ้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ในตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
วิทยากรบรรยายและฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ าร
ในหัวข ้อ “เทคนิคการใช ้เสียงใน
การอ่านและการตีความบทกวี
ิ
นิพนธ์ภาษาอังกฤษ” ให ้แก่นส
ิ ต
ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์
กรรมการสอบสัมภาษณ์เพือ
่
คัดเลือกข ้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2559
กรรมการประเมินผลข ้าราชการ
รัฐสภาสามัญ เพือ
่ เลือ
่ นขัน
้ แต่งตัง้
ให ้ดํารงตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
่ วชาญด ้านภาษาอังกฤษ
ระดับเชีย
พ.ศ. 2558
กรรมการประเมินผลข ้าราชการให ้
ดํารงตําแหน่งนั กวิเทศสัมพันธ์
ชํานาญการ กลุม
่ งานภาษาอังกฤษ
สํานั กภาษาต่างประเทศ สํานั กงาน
เลขาธิการวุฒส
ิ ภา
วิทยากรบรรยาย ในหัวข ้อ "นว
นิยาย เรือ
่ ง The Joke [ตลกร ้าย]
โดย มิลาน คุนเดรา"
วิทยากรร่วมเสวนาหัวข ้อ "นวนิยาย
เรือ
่ ง The Joke [ตลกร ้าย] โดยมิ
ลาน คุนเดรา" ในโครงการ "This
is Not Fiction: เรือ
่ งจริงอิงนิยาย"

คณะศิลปศาสตร์
ก.ย.-58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา 20 ต.ค. 57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ก.ย.-58
ร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ก.ย.-58

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี การศึกษา
2558
30-ม.ค.-58

12 พ.ย. 57
เวลา 16.0019.00 น.

สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา วันที่ 19 พ.ย.
57 เวลา 9.0012.00 น.
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

23 ม.ค. 58
เวลา 13.0016.00 น.

รัฐสภา

สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

เดอะรีดดิง้ รูม ห ้องสมุด
ศิลปะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 ต.ค. 57
เวลา 14.0018.00 น.
25 พ.ย.57 เวลา
16.00-19.30 น.

56
ลําดับ ภาควิชา
324 ภาษาอังกฤษ

325 ภาษาอังกฤษ

326 ภาษาอังกฤษ

327 ภาษาอังกฤษ

328 ภาษาอังกฤษ

329 ภาษาอังกฤษ

330 ภาษาอังกฤษ
331 ภาษาอังกฤษ

332 ภาษาอังกฤษ

333 ภาษาอังกฤษ

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.วริตตา ศรี
รัตนา

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "อ่านงาน
เขียน A Room of One's Own
จาก Virginia Woolf" ในโครงการ
"อ่านริมอ่างแก ้ว (Reading by the
Lake)"
อ.ดร.วริตตา ศรี
วิทยากรร่วมบรรยายและเสวนาใน
รัตนา
หัวข ้อ“Why criticism? - เขียน
ทําไม วิจารณ์ทําไม ใคร (อยาก)
อ่าน?”
อ.ดร.วริตตา ศรี
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
รัตนา
เรือ
่ ง "ยุโรปและสงครามเย็น:
เบ็ดเสร็จนิยมและวิกฤตในยุโรป
ตะวันออก"
อ.ดร.วริตตา ศรี
วิทยากรบรรยายพิเศษเรือ
่ ง "'
รัตนา
ข ้าพเจ ้ามุง่ มาดทีจ
่ ะศึกษาชีวต
ิ ผู ้คน
ั และ
ในโบฮีเมียเช่นกัน': โฮเซ ริซล
บทเรียนจากยุโรปกลาง" งาน
บรรยายนีเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของงาน
"อาเซียนของสามัญชน" งาน
ประชุมประจําปี ศูนย์อาเซียนศึกษา
อ.ดร.วริตตา ศรี
วิทยากรร่วมเสวนาหัวข ้อ “The
รัตนา
Grand “Bohemia” Hotel
“โบฮีเมีย” - จุดแวะพักแห่งระบอบ
เผด็จการ: คนไทยควรเรียนรู ้
ประวัตศ
ิ าสตร์สงครามโลกใน
ภูมภ
ิ าค “กันชน” อย่างยุโรปกลาง
หรือไม่”
อ.ดร.วริตตา ศรี
วิทยากรเสวนาหลังการแสดงละคร
รัตนา
เวทีเรือ
่ ง An Epilogue to the
Malady of Death ซึง่ ดัดแปลง
และได ้รับแรงบันดาลใจจากงาน
เขียนของมาร์เกอริต ดูราส
นั กเขียนสตรีชาวฝรั่งเศสผู ้ยิง่ ใหญ่
คนหนึง่ ของโลกในช่วงครึง่ หลัง
ของศตวรรษที่ 20
อ.ดร.วริตตา ศรี
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "มรดกทาง
รัตนา
ศิลปะจากสงครามโลกครัง้ ทีห
่ นึง่ "
อ.ภัคพรรณ ทิพยม เข ้าร่วมประชุมทางวิชาการ
นตรี
กลุม
่ เป้ าหมายทีก
่ ําหนด (focus
group) เรือ
่ ง “การรับฟั งความ
คิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาอังฤษ”เพือ
่ ร่วมแลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็นและให ้ข ้อเสนอแนะ
แก่สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา เพือ
่
ใช ้ในการจัดทําหลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์ภาษาอังฤษฉบับราชบัณฑิตย
สภา
อ.ไมเคิล แครบทรี กรรมการตัดสินโครงการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภท
ทีม หัวข ้อ “Healthy Soils for a
Healthy Life”
อ.สมจิต จิระนั นทิ เข ้าร่วมประชุมทางวิชาการ
พร
กลุม
่ เป้ าหมายทีก
่ ําหนด (focus
group) เรือ
่ ง “การรับฟั งความ
คิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาอังฤษ”เพือ
่ ร่วมแลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็นและให ้ข ้อเสนอแนะ
แก่สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา เพือ
่
ใช ้ในการจัดทําหลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์ภาษาอังฤษฉบับราชบัณฑิตย
สภา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
29 พ.ย.57 เวลา
15.30-17.30 น.

กทม.

วันที่ 13 ก.พ.
58 เวลา 19.0021.00 น.

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 มี.ค.58 เวลา
9.30-12.30 น.
ณ

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

20-21 พ.ค.58
เวลา 8.3017.30 น.

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเช็กประจํา
ประเทศไทย

4 ก.ค.58 เวลา
13.00-16.30 น.

โรงมหรสพทองหล่อ
Thonglor Art Space

12-ก.ค.-58

กลุม
่ ละครบีฟลอร์

26-ก.ค.-58

สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

29-พ.ค.-58

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม 7-ส.ค.-58
ปี ดน
ิ สากล ฝ่ ายกิจกรรม
พิเศษ กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ
สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

29-พ.ค.-58

57
ลําดับ ภาควิชา
334 ภาษาอังกฤษ

่ อาจารย์
ชือ
อ.สมจิต จิระนั นทิ
พร

335 ภาษาอังกฤษ

อ.สุเบญจา เผ่า
เหลืองทอง

336 ภูมศ
ิ าสตร์

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

337 ภูมศ
ิ าสตร์
338 ภูมศ
ิ าสตร์
339 ภูมศ
ิ าสตร์
340 ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

341 ภูมศ
ิ าสตร์

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

342 ภูมศ
ิ าสตร์

343 ภูมศ
ิ าสตร์
344 ภูมศ
ิ าสตร์
345 ภูมศ
ิ าสตร์
346 ภูมศ
ิ าสตร์
347 ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
โรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
โรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
โรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
โรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล
โรจนารัตน์

ธีระ
ธีระ
ธีระ
ธีระ
ธีระ

348 ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

349 ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

350 ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

351 ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระ
โรจนารัตน์

352 ภูมศ
ิ าสตร์

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

353 ภูมศ
ิ าสตร์

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
กรรมการออกและกลัน
่ กรอง
ข ้อสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กรรมการออกและกลัน
่ กรอง
ข ้อสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
คณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร
วิชาภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ สมาคมภูมศ
ิ าสตร์
แห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ"ระบบ
กําหนดตําแหน่งบนโลก"
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม
ศัพท์ระบบสารสนเทศ ภูมศ
ิ าสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขา
ภูมศ
ิ าสตร์ ม.ศิลปากร
วิทยากรอบรม "วิเคราะห์ข ้อสอบ
ภูมศ
ิ าสตร์กายภาพ"
รองหัวหน ้าทีมในการแข่งขัน
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ กระหว่างประเทศ
ครัง้ ที่ 12 (12th iGeo) ณ เมืองต
เวียร์ และเมืองมอสโก ประเทศ
รัสเซีย
คณะกรรรมการอักษรานุกรม
ภูมศ
ิ าสตร์ราชบัณฑิต
คณะกรรมการสารานุกรมไทย ราช
บัณฑิต
คณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร
วิชาภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ
"ภูมศ
ิ าสตร์เมือง"
วิทยากรบรรยาย เรือ
่ ง “ภูมศ
ิ าสตร์
เมือง” ให ้แก่นักเรียนในโครงการ
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ค
อาจารย์พเิ ศษบรรยายในภาคปลาย
ปี การศึกษา 2557 วิชา 2303404
FIELD STUDIES IN BIOLOGY
เรือ
่ ง “การใช ้งาน ArcGIS Online”
อาจารย์พเิ ศษบรรยายในภาคปลาย
ปี การศึกษา 2557 วิชา 2303622
SYSTEMATICS AND ECOLOGY
เรือ
่ ง “การใช ้งาน ArcGIS Online”
เข ้าร่วมการเสวนาในงาน EGAT
GIS DAY 2015 ในหัวข ้อ “GIS
กับการผลักดันสูเ่ ศรษฐกิจ Digital
ในยุค AEC”
วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข ้อ
เรือ
่ ง "Cellular Automata in
GIS" ในงานฝึ กอบรมหลักสูตรการ
วิเคราะห์ข ้อมูลเชิงพืน
้ ที่ และการ
สร ้างแบบจําลองในระบบ
สารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
คณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร
วิชาภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "ภูมศ
ิ าสตร์
การท่องเทีย
่ วในการอบรม
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ค"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สทศ.

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
ปี การศึกษา
2558-2559

สทศ.

ปี การศึกษา
2558-2559

สอวน

ม.ค.-ธ.ค.57

สมาคมภูมศ
ิ าสตร์แห่ง
ประเทศไทย
สอวน

ม.ค.-ธ.ค.57

ราชบัณฑิตยสถาน

11 ต.ค. 57
เวลา 10-11 น.
2 ครัง้ /เดือน
ม.ค.-ธ.ค.57

ภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

5 มี.ค. 58

มูลนิธ ิ สอวน.

11-12 พ.ค.58

มูลนิธส
ิ ง่ เสริมโอลิมปิ ก
วิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยา ศาสตร์
ศึกษาฯ (สอวน.)

11-17 ส.ค. 58

ราชบัณฑิตยสถาน

สอวน

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

สอวน

ม.ค.-ธ.ค.57

มูลนิธ ิ สอวน.

20 มี.ค.58 เวลา
09.00-16.00 น.

ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์

26 มี.ค.58 เวลา
16.00-19.00 น.

ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์

27 มี.ค.58 เวลา
16.00-19.00 น.

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)

1 เม.ย.58 เวลา
09.00-10.30 น.

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานั กงานพัฒนาเทคโนโลยี 10-ก.ค.-58
อวกาศและภูมส
ิ ารสนเทศ
(สทอภ)

สอวน

ม.ค.เป็ นต ้นไป

มูลนิธ ิ สอวน.

21 มี.ค .58

58
ลําดับ ภาควิชา
354 ภูมศ
ิ าสตร์

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "ภูมล
ิ ก
ั ษณ์
และภูมป
ิ ระเทศ" ให ้แก่นักเรียนใน
โครงการภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
"จรรยาบรรณของนั กแปล" ใน
รายวิชา TRA 6013 สาขาวิชาการ
แปล ระดับมหาบัณฑิต
กรรมการพิจารณา ติดตามและ
ประเมินผล ชุดโครงการวิจัยทีม
่ งุ่
เป้ าตอบสนองความต ้องการในการ
พัฒนาประเทศ : ด ้าน
มนุษยศาสตร์ ร่วมระหว่าง วช.
และ สกว.
ประชุมคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐาน สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เพือ
่ พิจารณาข ้อสอบปลาย
ภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 57
วิทยากรในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรือ
่ ง "วัฒนธรรมพุทธ
ศิลป์ ในสังคมไทย" หัวข ้อ พุทธ
ศิลป์ กับการแสดงร่วมสมัย
อาจารย์พเิ ศษสอนวิชา 363 220
Production Design for
้ ปี ท ี่ 4
Exhibition ให ้นั กศึกษาชัน

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มูลนิธ ิ สอวน.

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
6 พ.ค.58

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

21-ก.พ.-58

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย (สกว.)

ระยะเวลา 2 ปี
(5 ม.ค. 58 - 4
ม.ค. 60)

ม.รัตนบัณฑิต

พฤ. 8 ม.ค. 58
เวลา 15-17 น.

ส.ไทยศึกษา จุฬาฯ

จ. 25 พ.ค. 58
เวลา 13-13.45
น.

คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร

ภาคต ้น /2558
(18 ส.ค. - 17
พ.ย. 58) เวลา
13-16.35 น.
22 ก.ย. -10
ต.ค. 57 และ 27
ต.ค. - 28 พ.ย.
57 ทุกวันจันทร์
วันอังคาร และ
วันศุกร์ เวลา
15.00-17.00 น.
11-16 ต.ค. 58

355 วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร จิตติ
พลังศรี

356 ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

357 ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

358 ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

359 ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

360 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

วิทยากรสอนการขับร ้องเพลง
ประสานเสียงให ้แก่นักเรียนภาษา
ฝรั่งเศส

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

361 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี
เอ แห่งประเทศไทย

362 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

363 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

364 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

365 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

366 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

กรรมการฝ่ ายจัดนมัสการ ในการ
ประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก
ครัง้ ที่ 28
ผู ้อํานวยการดนตรีและวาทยากร
งานคอนเสิรต
์ "Amazing Love"
กรรมการตัดสินการประกวดดนตรี
ธนาคารโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ
ประจําปี 2557
วิทยากรในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ข ้าราชการ เพือ
่ การ
่ สารทีส
สือ
่ ร ้างสรรค์ ส่งเสริม
คุณภาพชีวต
ิ สร ้างพลังความรัก
ความสามัคคี และความเป็ นหนึง่
ของสํานั กงานก.พ. ประจําปี พ.ศ.
2558
วิทยากรในการฝึ กซ ้อมและควบคุม
การแสดงการขับร ้องประสานเสียง
ในงาน "มหกรรมดนนตรี
มัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั
วิทยากรหัวข ้อ "Reader Theatre
อ่าน เล่น เป็ น สุข"

367 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

368 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

กรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย (ในฐานะประธาน)
กรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย สมัยวิสามัญ

คณะนั กร ้องกรุงเทพผสม
ธนาคารออมสิน

อา. 19 ต.ค. 57
เวลา 19 น.
จ. 27 ต.ค. 57

สํานั กงาน ก.พ.

พ.ย. 57 - ก.ย.
58 (ทุกวัน
พฤหัส เวลา
16.30-18.30น.)

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

24-27 พ.ย. 57

สนง.อุทยานการเรียนรู ้
ศ. 30 ม.ค. 58
(สอร.) สนง.บริหารและ
พัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การ
มหาชน)
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
อ.19 พ.ค. 58
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

พฤ. 28 พ.ค. 58

59
ลําดับ ภาควิชา
369 ศิลปการละคร

่ อาจารย์
ชือ
รศ.จารุณี หงส์จารุ

370 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

371 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

372 ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

373 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

374 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

375 ศิลปการละคร

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรงานสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ACTING PEDAGOGY
วิทยากรค่าอบรมขับร ้องเพลง
ประสานเสียงและทักษะดนตรี
ร่วมประชุมในตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครัง้ ที่
2/ปี การศึกษา 2558
วิทยากรสอนการขับร ้องเพลง
ประสานเสียงให ้แก่นักเรียนภาษา
ฝรั่งเศส

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.
กรุงเทพ
คณะนั กร ้องชายพระกิตติ
คุณแห่งกรุงเทพฯ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
จ. 24 ส.ค. 58
เวลา 9-12 น.
28-30 ส.ค. 58

รร.เตรียมอุดมศึกษา

วิทยากรฝึ กอบรมครูบรรณารักษ์ :
การใช ้ละครประยุกต์สร ้างห ้องสมุด
มีชวี ต
ิ
การแข่งขันการเขียนบทละครเวที
ส่งเสริมค่านิยม12ประการ สําหรับ
นั กเรียนและบุคคลทั่วไป
(กรรมการตัดสิน ภาคกลาง)

เครือข่ายห ้องสมุดTKPark
ภาคต่างๆ

25 ก.ย. - 9
ต.ค. 58 เวลา
13-17 น. และ
212 ต.ค. - 27
พ.ย. 58 เวลา
15-17 น.
ก.ย. - พ.ย..57

สํานั กนายกรัฐมนตรี

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

ผู ้อ่านรายวิชาใหม่ ในการเปิ ด
รายวิชาโท ในปี การศึกษา 58

สาขาวิชาการละคร คณะ
ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล

376 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

คณะอักษรศาสตร์ ม.
ศิลปากร

377 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

378 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

379 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

380 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

381 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

382 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

383 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุง

พิจารณาข ้อเสนอโครงการวิจัย
เรือ
่ ง "แนวทางการอนุรักษ์ และสืบ
ทอดการแสดงละครจากพระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
ึ ษา
มงกุฎเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั : กรณีศก
คณะละครสมัครเล่นทับแก ้ว"
กล่าวปาฐกถาหัวข ้อ "จับตาความ
เคลือ
่ นไหวละครสังคมใน
อุษาคเนย์" ในโครงการพัฒนา
เครือข่ายละครสร ้างปั ญญาเพือ
่
เยาวชน" : Theatre for
Transformation Network
ผู ้ทรงคุณวุฒริ ายวิชาโท ใน
สาขาวิชาการละครของคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
การศึกษา 2558
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผู ้สมัครรับทุนพระบรม
ราชานุสรณ์ สมเด็จพระปกเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั และสมเด็จพระนางเจ ้า
รําไพพรรณี
กรรมการพิจารณาข ้อสอบและ
คะแนนของภาควิชา
ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย
หอการค ้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ รดกภูมป
ิ ั ญญาทาง
วัฒนธรรม เพือ
่ พิจารณาขึน
้
ทะเบียนมรดกภูมป
ิ ั ญญาทาง
วัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง
ประจําปี พ.ศ.2558
วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารละครประยุกต์เพือ
่ พัฒนา
ชุมชนภาคใต ้
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมินบทความ
วารสารดนตรีและการแสดง มหา
วิทยาบูรพา

พ. 9 ก.ย. 58
เวลา 9.00 น.

พ.ย. 57 - ก.ย.
58 (ทุกวัน
พฤหัส เวลา
16.30-18.30
น.)
ตัง้ แต่วันที่ 27
พ.ย. 57 จนกว่า
จะแล ้วเสร็จ
ภาคปลาย 57

่ื ชาวบ ้าน
มูลนิธส
ิ อ
(มะขามป้ อม)

อา. 18 ม.ค. 58

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี การศึกษา 58

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

ก.พ.58

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

พ. 8 เม.ย. 58
เวลา 10-15.30
น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ทักษิณ

24-26 เม.ย. 58

มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ค.58

60
ลําดับ ภาควิชา
384 ศิลปการละคร

385 ศิลปการละคร
386 ศิลปการละคร

387 ศิลปการละคร

388 ศิลปการละคร

่ อาจารย์
ชือ
รศ.พรรัตน์ ดํารุง

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
โครงการมหกรรมการแสดงละคร
ภาคใต ้ ครัง้ ที่ 3 (TSU Deama
่ งาน "ก๊วน
Festival #3) ชือ
ความสุข สนุกคูณ 3"
รศ.พรรัตน์ ดํารุง
วิทยากรรายวิชา 0607231 ทักษะ
การแสดง 1,และ 0607431 ทักษะ
การแสดง 3
รศ.พรรัตน์ ดํารุง
ประธานกรรมการประเมินบทความ
ทางวิชาการของผู ้ผ่านการคัดเลือก
เป็ น พนม.สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาการละคอน
รศ.พรรัตน์ ดํารุง
วิทยากรฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ถ่ายทอดความรู ้ห ้องสมุดชีวต
ิ :
ื่
ด ้านการพัฒนาและสร ้างสรรค์สอ
การเรียนรู ้ กลุม
่ เป้ าหมายคิอ ครู
หรือ บรรณารักษ์ ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ห ้องสมุดของเครือข่าย ในหัวข ้อ
"ละครส่งเสริมการอ่าน"
อ.ดร.ปริดา มโนมัย คณะกรรมการตรวจข ้อสอบ
พิบล
ู ย์

389 ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริดา มโนมัย ร่วมประชุมพิจารณาข ้อสอบไล่
พิบล
ู ย์
ปลายภาคต ้น ปี การศึกษา 2557

390 ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริดา มโนมัย ประชุมคณะกรรมการกํากับ
พิบล
ู ย์
มาตรฐาน สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เพือ
่ พิจารณาข ้อสอบปลาย
ภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 57
อ.ดร.ปริดา มโนมัย ผู ้อ่านโครงการวิจัยเรือ
่ ง "การ
พิบล
ู ย์
ดัดแปลงนวนิยายเป็ นบทละคร
โทรทัศน์ : นวนิยายชุดผี-ผ ้า ของ
พงศกร (2550-2557)"
อ.ดร.ปริดา มโนมัย ประชุมคณะกรรมการกํากับ
พิบล
ู ย์
มาตรฐาน สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เพือ
่ พิจารณาผลสอบปลาย
ภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2557
อ.ดร.ปริดา มโนมัย อ่านโครงการวิจัยเรือ
่ ง "การ
พิบล
ู ย์
ดัดแปลงนวนิยายเป็ นบทละคร
โทรทัศน์: นวนิยายชุดผี-ผ ้า ของ
พงศกร (2550-2557)
่ เพือ
อ.ดังกมล ณ ป้ อม กรรมการอํานวยการผลิตสือ
่
เพชร
เผยแพร่องค์ความรู ้ของราช
บัณฑิตยสภา
อ.ดังกมล ณ ป้ อม อ่านสารนิพนธ์ของ น.ส.นั นท์ชนก
เพชร
คามชิตานนท์เรือ
่ ง "การศึกษา
กลวิธก
ี ารแปลคําต ้องห ้ามที่
เกีย
่ วกับเพศในบทละครแนวสตรี
นิยมเรือ
่ ง "The Vagina
Monologues" ของ Eve Ensler
อ.ปวิตร มหาสาริ
เข ้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม เสนอ
นั นทน์
บทความวิชาการ และดําเนิน
รายการเสวนา "Listen to the
Cities"
อ.ปิ ยะวัฒน์ ธรรมกุ ร่วมเสวนาในรายการทีว ี คมชัดลึก
ลางกูร
หัวข ้อ "ฉากมายา vs ค่านิยม"

391 ศิลปการละคร

392 ศิลปการละคร

393 ศิลปการละคร

394 ศิลปการละคร
395 ศิลปการละคร

396 ศิลปการละคร

397 ศิลปการละคร

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
สาขาศิลปะการแสดง คณะ 9-ก.ย.-58
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
สาขาศิลปะการแสดง คณะ 10-11 ก.ย. 58
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

25-ก.ย.-58

ฝ่ ายพัฒนาเครือข่าย สนง.
อุทยานการเรียนรู ้ (TK
Park)

ศ. 24 ต.ค. 57
เวลา 9-18 น.

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์ ม.
หอการค ้าไทย
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และ
ิ ป์ ม.หอการค ้า
ประยุกต์ศล
ไทย
ม.รัตนบัณฑิต

11-12 ก.ย. และ
30-31 ต.ค. 57
จ. 24 พ.ย. 57
เวลา 9-10.30
น.
พฤ. 8 ม.ค. 58
เวลา 15-17 น.

กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ าย
วิจัย ม.หอการค ้าไทย

จ. 16 มี.ค. 58

ม.รัตนบัณฑิต

จ. 16 มี.ค. 58
เวลา 12-15 น.

ม.หอการค ้าไทย

ศ.24 เม.ย. 58

ราชบัณฑิตยสภา

ตลอด
ปี งบประมาณ

ศูนย์การแปลและการล่ามฯ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

Korean Culture Center

20 มี.ค. 58
เวลา 13-18 น.

รายการทีว ี คมชัดลึก
(ออกอากาศสด) วันที่ 9
่ ทีว ี
ก.ค.2557 ช่องเนชัน

9 ก.ค. 57 เวลา
21.00-21.30 น.

61
ลําดับ ภาควิชา
398 ศิลปการละคร

่ อาจารย์
ชือ
อ.ปิ ยะวัฒน์ ธรรมกุ
ลางกูร

399 ศิลปการละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์ ธรรมกุ
ลางกูร

400 ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

401 ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์ พูล กรรมการผู ้ออกและตรวจข ้อสอบ
ลาภ
วิชา 14318 หลักการแปล

402 ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์ พูล กรรมการทดลองประเมินสมรรถนะ
ลาภ
วิชาชีพ สาขาอาชีพนั กแปล

403 หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

อ.สถาพร อรุณ
วิลาศ

404 หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
405 หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย
406 หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
407 หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
408 หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ
409 หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากร บรรยาย หัวข ้อ การ
จัดการโรงละคร และการผลิตละคร
ิ ปการ
เวที พร ้อมนํ าชมศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล ให ้กับ
นั กศึกษา และอาจารย์ จากคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยากรบรรยาย และนํ าชม
กระบวนการสร ้างสรรค์ละครสําหรับ
เด็ก เรือ
่ ง "แต่บ แตบ ตะแล ้บ
แตบ แตบ" ให ้กับคณะครู
ผู ้ปกครองและนั กเรียนระดับประถม
ของกลุม
่ บ ้านเรียนปฐมธรรม
ผู ้ช่วยกํากับการแสดงละครเวที
เรือ
่ ง “รอยดุรย
ิ างค์ เดอะ มิวสิคล
ั ”

อาจารย์พเิ ศษบรรยายเรือ
่ ง “ศิลปะ
โบราณวัตถุสถาน: ภาพสะท ้อน
การ เมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมไทย”
อ.สถาพร อรุณ
สืบสานงานศิลป์ วิถถ
ี น
ิ่ มรดกไทย
วิลาศ
ชุมชนโพธาราม-ราชบุร ี
อ.สถาพร อรุณ
วิทยากรโครงการทัศนศึกษาและดู
วิลาศ
งาน ณ เมืองเสียมราฐ อาณาจักร
กัมพูชา
รศ.ดร.สุภาพรรณ
บรรยายเรือ
่ ง "เรือ
่ งเล่าจาก
ณ บางช ้าง (อ.แม่ช ี พระไตรปิ ฎก" แก่ผู ้ปฏิบต
ั ธิ รรม
วิมต
ุ ติยา)
รศ.ดร.สุภาพรรณ
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง “พระวินัยที่
ณ บางช ้าง (อ.แม่ช ี คฤหัสถ์ควรรู ้”
วิมต
ุ ติยา)
รศ.ดร.สุภาพรรณ
ณ บางช ้าง (อ.แม่ช ี
วิมต
ุ ติยา)
รศ.ดร.สุภาพรรณ
ณ บางช ้าง (อ.แม่ช ี
วิมต
ุ ติยา)

วิทยากรบรรยายหัวข ้อ “รู ้จักคัมภีร ์
สําคัญในพระพุทธศาสนา” สําหรับ
วิชา “พุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม”
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "ปั จฉิมกาล
ของพระพุทธเจ ้าในมหาปรินพ
ิ พาน
สูตร" และเรือ
่ ง "ธัมมจักกัปปวัตน
สูตร" วันอาสาฬหบูชา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
1 มี.ค.58 เวลา
15.30 - 17.00
น.

กลุม
่ บ ้านเรียนปฐมธรรม

1 มี.ค.58 เวลา
11.30 - 12.30
น.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ
วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
สํานั กพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

20-25 ส.ค. 58

พ.ค.57 - ม.ค.
58
8-พ.ค.-58
16 และ 30 ต.ค.
57 เวลา 9.2512.05 น.

ิ
"อักษรสัญจร" สมาคมนิสต
เก่าอักษรศาสตร์
ฝ่ ายวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์

16-พ.ค.-58

"สวนอุศม" (สถานปฏิบต
ั ิ
ธรรมสําหรับเพศหญิง)

17 ม.ค.58 เวลา
13.00-14.30 น.

จัดโดยหอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ ร่วมกับสวนอุศม
สถานปฏิบต
ั ธิ รรมสําหรับ
ผู ้หญิง
ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

พ. 5 - ศ. 7
ส.ค. 58

28 มิ.ย.58

2-ก.ค.-58

หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ 26 ก.ค.58 และ
ร่วมกับสวนอุศมสถานปฏิบต
ั ิ 30 ก.ค.58
ธรรมสําหรับผู ้หญิง

62

อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 22 รายการ
่ อ.
ลําดับ ภาควิชา
ชือ
1
บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

2

3

4

5

6

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
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)
บรรณารักษศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
Program Committee งาน The
เปรมสมิทธ์
6th International Conference
on Asia-Pacific Library and
Information Education
andPractice ASIA-PACIFIC LIS:
EXPLORING UNITY AND
DIVERSITY ณ Manila ประเทศ
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
บรรณารักษศาสตร์ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม ประธาน Asia Pacific Chapter
ประยงค์
Association for Information
Science and Technology
(ASIS&T)
ประวัตศ
ิ าสตร์
รศ.ดร.สุเนตร ชุตน
ิ
วิทยากรกิตติมศักดิน
์ ํ าคณะ
ธรานนท์
นั กศึกษาหลักสูตร "ภูมพ
ิ ลัง
แผ่นดิน" รุน
่ ที่ 3 ศึกษาดูงานด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมศ
ิ าสตร์ และ
ประวัตศ
ิ าสตร์
ปรัชญา
รศ.ดร.สุวรรณา สถา กรรมการใน Steering Committee
อานั นท์
ของสมาพันธ์สมาคมปรัชญา
นานาชาติ (Council of
International Philosophical
Societies)
ภาษาตะวันตก/
รศ.ดร.วรรณา แสง
กรรมการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับ
เยอรมัน
อร่ามเรือง
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย
คัสเซิล ประเทศเยอรมนี

7

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

ศาสตราจารย์พเิ ศษ
ดร.อําภา โอตระกูล

8

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

บรรยายเรือ
่ ง “Der siamesische
König in Deutschland 1907” ให ้
สมาคมนั กการทูตนานาชาติ ณ
กรุงเบอร์ลน
ิ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และได ้อ่านบท
พระราชนิพนธ์ “ไกลบ ้าน” ฉบับ
แปลเป็ นภาษาเยอรมันให ้ในงาน
“Klassik im Kloster” ณ เมือง
Bad Herrenalb
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี โลห กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ อบ
ผล
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

9

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์

10

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.สิรม
ิ นพร
สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
“การศึกษาด ้านวรรณคดีญป
ี่ นใน
ุ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
วิทยากรบรรยายเกีย
่ วกับงานวิจัย
บทละครโน และให ้คําปรึกษาการ
ทําวิจัยแก่นักศึกษาด ้านญีป
่ นศึ
ุ่ กษา
จากสหรัฐอเมริกา ญีป
่ น
ุ่ และ
ประเทศต่างๆ ในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต ้ ในโครงการ The Japan
Foundation Summer Institute

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สํานั กหอสมุด
แห่งชาติ

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
2014-2015

A-LIEP Secretariat

28 - 30 ต.ค.58

ASIS&T

ต.ค.57-ก.ย.58

ประธานคณะกรรมการ
ภูมพ
ิ ลังแผ่นดิน รุน
่ ที่
3 ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาฯ

7-9 มี.ค. 58

การประชุม 23 World
Congress of
Philosophy

วาระ 5 ปี
(August 2013 August 2018

คณะกรรมการดุษฎี
บัณฑิตแห่ง
่
มหาวิทยาลัยคัสเซิล
(Universität Kassel)
สถานเอกอัครราชทูต
ไทยประจํากรุง
เบอร์ลน
ิ

University Rome II
Tor Vergata ประเทศ
อิตาลี
Hiroshima
University
The Japan
Foundation ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

13-พ.ค.-58

14-ก.ค.-58
7-11 ธ.ค. 57
25-31 ก.ค. 58
ณ Doshisha
University
Retreat Center
จังหวัดฌิงะ
ประเทศญีป
่ น
ุ่

63
ลําดับ ภาควิชา
11 ภาษาตะวันออก/
บาลี

่ อ.
ชือ
งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
่ วชาญเกีย
ผศ.ดร.ประพจน์ อัศว ผู ้เชีย
่ วกับไทยศึกษา
วิรฬ
ุ หการ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
School of Foreign
Languages, Peking
University

รศ.ดร.มนธิรา ราโท

นายกรัฐมนตรี
เวียดนาม
คณะรัฐมนตรี และ
คณะผู ้แทนไทย

12

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

ล่ามภาษาไทย-เวียดนาม ให ้แก่
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
คณะรัฐมนตรี และคณะผู ้แทนไทย
ในการมาเยือนประเทศไทยและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีรว่ มอย่างไม่
เป็ นทางการ ไทย-เวียดนาม ครัง้ ที่
3 ของนายเหวียน เติ๊ น สุง
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และคณะ
อ.ดร.ชานป์ วิชช์ ทัด อ่านบทความต ้นฉบับ
แก ้ว
รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ ผุ ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาคุณภาพ
มานะกุล
บทความทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์การประชุม
PACLING 2015
รศ.ปรีมา มัลลิกะ
ผู ้ประเมินบทความวารสาร LEARN
มาส
รศ.สุรภีพรรณ ฉั ตรา วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
ภรณ์
“Strategies of Student
Exchange at Chulalongkorn
University”
รศ.สุรภีพรรณ ฉั ตรา เป็ นผู ้แทนจากจุฬาลงกรณ์
ภรณ์
มหาวิทยาลัย เข ้าร่วมการประชุม
ประเมินผลการดําเนินโครงการ
AIMS “Follow-up on ASEAN
International Mobility for
Students (AIMS) Programme”

13
14

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้
ภาษาศาสตร์

15

ภาษาอังกฤษ

16

ภาษาอังกฤษ

17

ภาษาอังกฤษ

18

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร จิตติพลัง
ศรี

19

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

20

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์ พูล
ลาภ

21

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์ พูล
ลาภ

22

ศูนย์การแปลฯ

อ.ดร.ทองทิพย์ พูล
ลาภ

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
"Plagiarism, irony and incense
stick: a sketch of Thai
translation traditions" ในการ
สัมมนาด ้านการแปล
่ วชาญด ้านนาฏยศิลป์ เข ้า
ผู ้เชีย
ร่วมงานเทศกาล 2015 Asia
Pacific Dance Festival
กรรมการทีป
่ รึกษา (Advisory
Board) การจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ Language and the
Media ครัง้ ที่ 10
กรรมการทีป
่ รึกษา (International
Advisory Board) การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ InterMedia
กรรมการทีป
่ รึกษา (International
Advisory Board) การ
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
InterMedia

ศูนย์สง่ เสริมการวิจัย
ใน-ภูมภ
ิ าคเอเชียฯ
การประชุม PACLING
2015
สถาบันภาษา ม.
ธรรมศาสตร์
Hiroshima
University

ช่วงเวลาทีเ่ ชิญ
12-17 ต.ค. 57
ณ มหาวิทยาลัย
ปั กกิง่ ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
23-ก.ค.-58

3 ก.ค.58 และ
31 ส.ค.58
1-ก.พ.-58
23-เม.ย.-58
7-11 ธ.ค. 57

สํานั กงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา ร่วมกับ
ศูนย์ภม
ู ภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ว่า
ด ้วยการอุดมศึกษาและ
การพัฒนา (SEAMEO
Regional Centre for
Higher Education
and Development)
Centre for
Translation ของ
Hong Kong Baptist
University

23-28 ส.ค. 58
ณ กรุงมะนิลา
ประเทศ
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ และ
กรุง
กัวลาลัมเปอร์
ประเทศ
มาเลเซีย

สถาบัน East-West
Center และ
University of Hawaii
at Manoa
icwe

13-28 ก.ค.58

Institute of English
Studies
Department of
Translation Studies
University of Łódź
Institute of English
Studies
Department of
Translation Studies
University of Lodz

22 ม.ค. 58
18.00-20.00 น.

วันที่ 5-7 พ.ย.
57
พ.ศ.2559

งานจะจัดที่
เมืองพอซแนน
ประเทศ
โปแลนด์ พ.ศ.
2559
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 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 59 รายการ
ระดับชาติ
11 รายการ
ระดับนานาชาติ 48 รายการ
อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ 11 รายการ
ลําดับ

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

1

ภาษาตะวันตก/ อ.ดร.วรรณชัย
ฝรั่งเศส
คําภีระ

2

ภาษาตะวันตก/ อ.ดร.วิโรจน์
ั
ฝรั่งเศส
โกศลฤทธิชย

3

ภาษา
ตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

4

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรืองรักษ์ ลข
ิ ต
ิ

5

ภาษาไทย

6

ภาษาอังกฤษ

7

ภูมศ
ิ าสตร์

8

่ การประชุม
ชือ

สถานทีจ
่ ัด

การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสระดับ
ภูมภ
ิ าค BELC-ASEAN
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสระดับ
ภูมภ
ิ าค BELC-ASEAN

ณ โรงแรมไอบิส
กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์

การประชุมวิชาการนานาชาติเรือ
่ ง
การวิพากษ์ แบบทดสอบทักษะ
ภาษาอาหรับสําหรับผู ้เรียนทีไ่ ม่ใช่
ชาวอาหรับ
ร่วมเสวนาเรือ
่ ง “นิราศเมืองแกลง
กับ สุนทรภู่ มหากวีไร ้พรมแดน”
ในงาน “สุนทรภูส
่ ส
ู่ ากล ครัง้ ที่ 2”
เข ้าร่วมงานสัมมนา "60 พรรษา
รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์"

ณ โรงแรมไอบิส
กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์

โรงแรม ซี.เอส.
จังหวัดปั ตตานี

หน่วยงานทีจ
่ ัด

วันเวลาทีจ
่ ัด

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศ
ไทย
สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศ
ไทย

15-19 มิ.ย.58

15-19 มิ.ย.58

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สังกัดม.สงขลสนคริ
นทร์

9-11 ก.ย. 57

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

28 มี.ค.58
เวลา 9.0012.00 น.
30-31 มี.ค.58

ณ ห ้องประชุม 3
ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสริ ก
ิ ต
ิ ์
ศ.สุกญ
ั ญา สุจ
บ ้านวิทยาศาสตร์ส ิ
รินธร อุทยาน
ฉายา
วิทยาศาสตร์
อ.ดร.วริตตา ศรี ประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข ้อ
ณ โรงแรมอิมพิเรียล
รัตนา
“มนุษยศาสตร์ทแ
ี่ ปรเปลีย
่ นในโลก แม่ปิง อําเภอเมือง
ทีเ่ ปลีย
่ นแปลง (Changing
จังหวัดเชียงใหม่
Humanities in a Changing
World)” เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตร์
ไทย ครัง้ ที่ 8
ผศ.ดร.พรรณี
ภูมศ
ิ าสตร์และภูมส
ิ ารสนเทศ
ม.เชียงใหม่
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์
ระดับ ป.ตรี

ภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์ ม.
เชียงใหม่

25-27 ธค. 57

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธี ภูมศ
ิ าสตร์และภูมส
ิ ารสนเทศ
ระโรจนารัตน์
ระดับ ป.ตรี

ม.เชียงใหม่

ภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์ ม.
เชียงใหม่

25-27 ธค. 57

9

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

ภูมศ
ิ าสตร์และภูมส
ิ ารสนเทศ
ระดับ ป.ตรี

ม.เชียงใหม่

ภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์ ม.
เชียงใหม่

25-27 ธค. 57

10

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.มัลลิกา สุกจิ
ปาณีนจ
ิ

ภูมศ
ิ าสตร์และภูมส
ิ ารสนเทศ
ระดับ ป.ตรี

ม.เชียงใหม่

ภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์ ม.
เชียงใหม่

25-27 ธค. 57

ฝ่ ายทุนวิจัย สํานัก
บริหารวิจัย จุฬาฯ

6 มี.ค. 58
เวลา 13.30 น.

11

หน่วยวิชาอารย อ.สถาพร อรุณ
ธรรมไทย
วิลาศ

ประวัตศ
ิ าสตร์โบราณลุม
่ แม่นํ้าบาง
ห ้องประชุม 203
ปะกงกับโฉมหน ้าใหม่ของไทยใน
อาคารจามจุร ี 3
เวทีอาเซียน

บ ้านวิทยาศาสตร์สริ น
ิ
ธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27-29 พ.ย.
57

65

อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมระดับนานาชาติ 48 รายการ
ลําดับ
ภาควิชา
1 บรรณารักษ
ศาสตร์

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

2

บรรณารักษ
ศาสตร์

3

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

4

ประวัตศ
ิ าสตร์ ผศ.ดร.วิลลา
วิลย
ั ทอง

5

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

6

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

7

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

8

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

9

ภาษา
ตะวันตก/
รัสเซีย
10 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
11 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน
12 ภาษา
ตะวันตก/
อิตาเลียน
13 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

่ การประชุม
ชือ
การประชุมวิชาการ
นานาชาติ 77th ASIS&T
Annual Meeting
การประชุมนานาชาติ The 7
th International
Conference on
Qualitative and
Quantitative Methods in
Libraries
การประชุมวิชาการ
นานาชาติ Association for
Asian Studies Annual
Conference
เข ้าร่วมการประชุมระดับ
นานาชาติ เรือ
่ ง Fashion
through History:
Costume, Symbols,
Communication
ประชุมวิชาการเรือ
่ ง
“Networking and
Collaboration to Achieve
Gender Justice :
Challenges for the
Strategic Roles of
Women’s Studies
ประชุมทางวิชาการ เรือ
่ ง
Buddhist-Christian
Relation in Asia

ร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
"Th 4th International
Workshop
Bioethics,Multiculturalis
m and Religion"
อ.ดร.อารตี แก ้ว การประชุมวิชาการ
สัมฤทธิ์
นานาชาติ XIII Kongress
der Internationalen
Vereinigung Fur
Germanistik (IVG) (13th
Conference of the
International Association
for German Studies)
อ.ดร.รมย์ ภิร
การประชุมสมัชชาใหญ่
มนตรี
สามัญประจําปี มล
ู นิธริ ส
ุ กีมรี ์

อ.ดร.สุกจิ พูพ
่ วง การประชุมวิชาการ
นานาชาติของสมาคมครู
ภาษาสเปนแห่งยุโรป ครัง้ ที่
50
อ.ดร.สุกจิ พูพ
่ วง การประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 2rd
International Conference
on Language, Literature
and Cultural Studies
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี IALIC Conference 2014
โลหผล
อ.อิสริยา พาที งานสัมมนาวิชาการ
นานาชาติด ้านการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลี

สถานทีจ
่ ัด
Seattle

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด
สหรัฐ isast.org
อเมริกา

วันเวลาทีจ
่ ัด
31 ต.ค.-5
พ.ย.57

IUT Université
Paris
Descartes

ฝรั่งเศส

IUT Universite
Descartes

24-31 พ.ค.58

นครชิคาโก
มลรัฐอิลลินอยส์

สหรัฐ
อเมริกา

Association for
Asian Studies

26-29 มี.ค.
58

Sapienza
University of
Rome

20-21 พ.ค.
58

Koran-Asean
Cooperation
Project(KACP)

12-14 ก.พ.58

Rome

อิตาลี

Universitas
Indonesia

อินโดนี
เซีย

Archabbey of
St. Ottilien

เยอรมนี The European
25-29 มิ.ย.58
Network of
Christian Buddhist
Studies (ENBCS)
เม็กซิโก องค์การยูเนสโกและ 8-14 พย.57
มหาวิทยาลัย
Anahuac
University

มหาวิทยาลัย
Anahuac
University
่ งไฮ ้
เมืองเซีย

Sochi

จีน

Russia

International
Association for
German Studies

23-30 ส.ค.58

มูลนิธริ ส
ุ กีมรี ์

2-5 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยอิ
ซาเบลที่ 1

สเปน

สมาคมครูภาษา
สเปนแห่งยุโรป

20-24 ก.ค.
58

โรงแรมเอวัน
เดอะ รอยัลครูซ
พัทยา จังหวัด
ชลบุร ี

ไทย

20-21 ส.ค.
58

University of
Aveiro

โปรตุ
เกส

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
IALIC

คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

ไทย

สาขาวิชาภาษา
เกาหลี คณะอักษรฯ
จุฬาฯ

28-30 พ.ย.57
28-ส.ค.-58

66
ลําดับ
ภาควิชา
14 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.นํ้ าทิพย์
เมธเศรษฐ

15 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิ
ราสมบัต ิ

16 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิร ิ

17 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.Natsuki
Matsui

18 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

อ.ดร.อัษฎายุทธ
ชูศรี

19 ภาษา
ตะวันออก/
ภาษาเอเชีย
ใต ้
20 ภาษา
ตะวันออก/
ภาษาเอเชีย
ใต ้

อ.ดร.ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

21 ภาษาไทย

22 ภาษาไทย

23 ภาษาไทย

24 ภาษาไทย

่ การประชุม
ชือ
การประชุมวิชาการด ้าน
ภาษาญีป
่ นและญี
ุ่
ป
่ นศึ
ุ่ กษา
ของ Graduate School of
International Cultural
Studies
การประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 11th
International Conference
on Japanese Language
Education in Malaysia
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 10 th
International Symposium
on Oral Proficiency
Interview
ประชุมวิชาการนานาชาติ
The 55 th National
Conference of the Japan
Association for
Language Education and
Technology
การประชุมวิชาการด ้าน
ภาษาญีป
่ นและญี
ุ่
ป
่ นศึ
ุ่ กษา
ของ Graduate School of
International Cultural
Studies
นํ าเสนอในการประชุม
วิชาการนานาชาติ World
Sanskrit Conference XVI

อ.ดร.ชานป์ วิชช์ An International
ทัดแก ้ว
Conference on Buddhist
Studies in Honour of
H.R.H. Princess Maha
Chakri Sirindhorn:
Buddha's Biography
Buddhist Legends
ผศ.ดร.ธานีรัตน์ การประชุม "2015
จัตท
ุ ะศรี
International
Conference on Social
Science and
Psychology" (ICSSP
2015)
ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
การประชุมวิชาการระดับ
ภักดีผาสุข
นานาชาติ 14 th
International Pragmatics
Conference
ผศ.ดร.อาทิตย์ การประชุม The 19th
ชีรวณิชย์กล
ุ
Annual Conference of
the Institute of WonHyo Studies
ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

ประชุมวิชาการนานาชาติ
The EURO SEAS
conference 2015

สถานทีจ
่ ัด
มหาวิทยาลัย
Tohoku

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด
ญีป
่ น
ุ่
มหาวิทยาลัย
Tohoku

วันเวลาทีจ
่ ัด
27-29 ม.ค.
58

Universiti
Malaya

มาเล
เซีย

The Japan
11-12 ต.ค.57
Foundation, Kuala
Lumpur

โรงแรม
นานาชาติฮาโก
ดาเตะ

ญีป
่ น
ุ่

สมาคมญีป
่ นเพื
ุ่
อ
่
การศึกษาของ
การศึกษา

31 ก.ค.-2
ส.ค.58

Osaka

ญีป
่ น
ุ่

the Japan
Association for
Language
Education and
Technology

6-8 ส.ค.58

มหาวิทยาลัย
Tohoku

ญีป
่ น
ุ่

มหาวิทยาลัย
Tohoku

27-29 ม.ค.
58

Renaissance
Bangkok
Ratchaprasong
Hotel
Chulalongkorn
University

ไทย

Sanskrit Studies
Centre, Silpakorn
University

28 มิ.ย.- 2
ก.ค. 58

ไทย

Chulalongkorn
University

18-19 ก.ค.
58

Courtyard by สาธารณรัฐ Higher Education 27 - 29 มิ.ย.
Marriott Seoul เกาหลี Forum (HEF)
58
Times Square (เกาหลี
ใต ้)
University of
Antwerp
Won-Hyo
Studies
Bunhwangsa
Buddhist
Temple
the University
of Vienna and
the Austrian
Academy of
Sciences in
Vienna,
Austria

เบลเยีย
่ ม University of
Antwerp
เกาหลี

26 - 31 ก.ค.
58

The Institute of 6-9 พ.ย.57
Won-Hyo Studies,
Bunhwangsa
Buddhist Temple

ออสเตรีย The European
Association for
Southeast Asian
Studies
(EuroSEAS)

11-14 ส.ค.
58.

67
ลําดับ
ภาควิชา
25 ภาษาไทย

26 ภาษาไทย

27 ภาษาไทย

28 ภาษาไทย

29

30

31

32

33

34

35

่ อาจารย์
ชือ
รศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

่ การประชุม
ชือ
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 14 th
International Pragmatics
Conference
อ.ดร.ธีรนุช โชค ได ้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย
สุวณิช
Gukushuin ให ้เข ้าร่วมการ
ประชุมเชิงเทคนิคงานวิจัย
Text mining about the
East Japan Earthquake
Disaster
อ.ดร.อนั นต์
ประชุมวิชาการนานาชาติ
เหล่าเลิศวรกุล The Harmonious
Building of an Ethnic
Society: Inheritance
and Development of
Southeast and South
Asia Culture

อ.ดาวเรือง
วิทยารัฐ

ประชุมวิชาการนานาชาติ
ครัง้ ที่ 15 International
Conference of the
European Association of
Southeast Asian
Archaeologists
ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
The 28th Pacific Asia
วัฒน์ พิทยาภรณ์ Conference on
Language, Information
and Computation
(PALIC-28)
ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
การประชุมระดับนานาชาติ
วัฒน์ พิทยาภรณ์ "22 nd International
Conference on Historical
Linguistics
ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
การประชุมวิชาการระดับ
วัฒน์ พิทยาภรณ์ นานาชาติ Phonetics and
Phonology in Europe
2015
ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.กิง่
The 28th Pacific Asia
กาญจน์ เทพ
Conference on
กาญจนา
Language, Information
and Computation
(PALIC-28)
ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.กิง่
การประชุมระดับนานาชาติ
กาญจน์ เทพ
The 25th Annual
กาญจนา
Meeting of Southeast
Asian Linguistics Society
ภาษาศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์ การประชุมระดับนานาชาติ
เหลืองทองคํา The 25th Annual
Meeting of Southeast
Asian Linguistics Society
ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.คารินา
เข ้าร่วมการเสวนาวิชาการ
โชติรวี
นานาชาติ เรือ
่ ง “Cultural
Dimensions of ASEAN”

สถานทีจ
่ ัด
University of
Antwerp
มหาวิทยาลัย
Gukushuin

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด
เบลเยีย
่ ม University of
Antwerp
ญีป
่ น
ุ่

เมือง Kunming
มณฑล ฮุนหนํ า
(Yunnan)

จีน

Université
Paris Ouest
Nanterre la
Défense, Paris

ฝรั่งเศส

ภูเก็ต

University of
Naples
Federico II
มหาวิทยาลัย
Cambridge

ไทย

ไทย

มหาวิทยาลัย
พายัพ จังหวัด
เชียงใหม่

ไทย

มหาวิทยาลัย
พายัพ จังหวัด
เชียงใหม่

ไทย

20 - 23 ก.พ.
58

Yunnan Provincial 12 -14 ธ.ค.
Research Center 57
of Southeast
Asia, South Asia
and West Asia
and the School
of Languages
and Cultures of
Southeast Asia
and South Asia
of Yunna Minzu
University
Université Paris
6-10 ก.ค.58
Ouest Nanterre la
Défense, Paris

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
และ NECTEC และ
SIIT
อิตาลี Naples, Federico
II), University of
Chieti-Pescara,
Turin
สหราช มหาวิทยาลัย
อาณาจักร Cambridge

ภูเก็ต

College of
Liberal Arts,
De La Salle
University

มหาวิทยาลัย
Gukushuin

วันเวลาทีจ
่ ัด
26 - 31 ก.ค.
58

12-14 ธ.ค. 57

26 มิ.ย.- 2
ก.ค.58
29-30 มิ.ย. 58

ภาควิชา
12-14 ธ.ค. 57
ภาษาศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
และ NECTEC และ
SIIT
ทีม
่ หาวิทยาลัย
26-29 พ.ค.58
พายัพ จังหวัด
เชียงใหม่ (ทุนวิจัย
รัชดาภิเษกสมโภช)
มหาวิทยาลันพายัพ 26-29 พ.ค.58
จังหวัดเชียงใหม่

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ คณะสังคมศาสตร์
6 มี.ค.58 เวลา
และมนุษยศาสตร์
9.00-12.00 น.
มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ College of
Liberal Arts, De La
Salle University
ประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์

68
่ อาจารย์
ลําดับ
ภาควิชา
ชือ
36 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.นิรดา
จิตรกร

37 ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

38 ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์
39 ภาษาอังกฤษ อ.ดร.วริตตา ศรี
รัตนา

40 ภาษาอังกฤษ อ.ดร.วริตตา ศรี
รัตนา

41 วรรณคดี
เปรียบเทียบ

อ.ดร.แพร จิตติ
พลังศรี

42 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

43 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

44 ศิลปการละคร รศ.จารุณี หงส์
จารุ

่ การประชุม
ชือ
สถานทีจ
่ ัด
ประเทศ
ประชุมวิชาการ The 6th
University of
สหรัฐ
Biennial International
Wisconsin
อเมริกา
Conference on the
Linguistics of
Contemporary English
(B-ICLCE 6)
ประชุมนานาชาติ The
MGIMO
รัสเซีย
Magic of Innovation:
University
New Trends in Language เมืองมอสโก
Research and Teaching
Foreign Languages
ประชุม The 2nd
มหาวิทยาลัย
ญีป
่ น
ุ่
Evaluation Meeting of
ฮิโรชิมา
the AIMS-HU Program
การประชุมวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย
นิวซีแลนด์
นานาชาติ Space, Race,
Otago
Bodies: Geocorpographies
of the City, Nation and
Empire จัดโดย
Department of Media,
Film and Communication
(MFCO), the Postcolonial
Studies Research
Network (PSRN), the
Somatechnics Research
Network (University of
Arizona) และ the
Sexuality Research Group
การประชุมวิชาการ
University of ออสเตรเลี
นานาชาติ Translational
Sydney
ย
Modernisms: The 2nd
Australian Modernist
Studies Network
Conference
การประชุมวิชาการ
Quezon City,
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
นานาชาติ The 6th Asian Philippines
Traditions Conference,
Translating Asia:
Migration and
Transgressions
การประชุมวิชาการ
the city of
อิตาลี
นานาชาติ International
Marble Conference "Theatre
Carrara Between Tradition and
Tuscany, Italy
Contemporaneity"
เข ้าร่วมประชุมนานาชาติ
กรุงโซล
เกาหลี
“ROK-ASEAN Young
Artists’ Network for
Exchange-CreationDiffusion Official Letter
of Invitation”
ิ ไปเสนอผลงาน
นํ านิสต
Lasalle
สิงคโปร์
วิชาการในระดับนานาชาติ
College of the
ในงาน The 8th Asia
Arts
Pacific Bureau Theatre
School Festival &
Director Conference ไป
เผยแพร่ผลงานสร ้างสรรค์
ในรูปแบบการแสดงสัญจร
(Touring Production)

หน่วยงานทีจ
่ ัด
University of
Wisconsin

วันเวลาทีจ
่ ัด
19-23 ส.ค.58

MGIMO University 24-25 เม.ย.
58

มหาวิทยาลัยฮิโรชิ
มาเป็ นเจ ้าภาพ

7-11 ธ.ค. 57

มหาวิทยาลัย
Otago

8-10 ธ.ค.57

University of
Sydney

University of the
Philippines

15-17 ธ.ค.57

22-26 ต.ค.56

International
18-22 ธ.ค.57
University Global
Theatre
Experience
(IUGTE)
Korea National
24-28 มี.ค.
University of Arts 58

Lasalle College of
the Arts

5-12 มิ.ย. 58

69
่ อาจารย์
่ การประชุม
ลําดับ
ภาควิชา
ชือ
ชือ
45 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารุง ร่วมประชุมและสัมมนา
วิชาการนานาชาติ Tari
2014: Building The
Bridges เพือ
่ นํ าเสนอ
ผลงานวิจัยการทําโนราห์
ร่วมสมัย
46 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารุง ร่วมประชุมวิชาการ เรือ
่ ง
“Re-Inventing Japan
Project”

47 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสาริ ร่วมการประชุม World
นั นทน์
Congress of AICT-IATC
ครัง้ ที่ 27 ในฐานะประธาน
ชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง
(International
Association of Theatre
Critics-Thailand Center)
ณ Central Academy of
Drama
48 หน่วยวิชา
อ.ดร.เพิม
่ ทิพย์ 7th Thailand - Japan
อารยธรรม
บัวเพ็ชร์
International Academic
ไทย
Conference 2014

สถานทีจ
่ ัด
มาเลเซีย

มหาวิทยาลัย
Kyushu

กรุงปั กกิง่
ประเทศจีน

มหาวิทยาลัย
โตเกียว

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด
วันเวลาทีจ
่ ัด
มาเลเซีย ASWARA (National 11-15 พ.ย.
Academy oF Arts 57
Culture and
Heritage)
ญีป
่ น
ุ่

จีน

ญีป
่ น
ุ่

Faculty of Law
มหาวิทยาลัย
Kyushu ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่ และ
International
Research Center
for Intangible
Cultural Heritage
in Asia-Pacific
Region (IRCI)
International
Association of
Theatre CriticsChina Section

19-20 ธ.ค.
57

15-20 ต.ค.
57

สมาคมนั กเรียนไทย 22-พ.ย.-57
ในประเทศญีป
่ นใน
ุ่
พระบรมราชูปถัมภ์
(สนทญ.)
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 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ หรื ออื่นๆ 27 คน รวม 46 รายการ
่ อาจารย์
ลําดับ ลําดับ ภาควิชา
ชือ
1
1 ประวัตศ
ิ าสตร์ รศ.ดร.สุเนตร
ชุตน
ิ ธรานนท์

วัตถุประสงค์การไปเยือน
วิทยากรกิตติมศักดิน
์ ํ าคณะนั กศึกษา
หลักสูตร "ภูมพ
ิ ลังแผ่นดิน" รุน
่ ที่ 3
ศึกษาดูงานด ้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมศ
ิ าสตร์ และประวัตศ
ิ าสตร์
เข ้าร่วมโครงการจัดทําฐานข ้อมูล
จดหมายเหตุจากหลักฐาน
ต่างประเทศ

2

2

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา

3

3

ประวัตศ
ิ าสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

เข ้าร่วมโครงการจัดทําฐานข ้อมูล
จดหมายเหตุจากหลักฐาน
ต่างประเทศ

4

4

ปรัชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

5

5

ปรัชญา

รศ.ดร.โสรัจจ์
หงศ์ลดารมภ์

6

6

ปรัชญา

ศ.ดร.สมภาร
พรมทา

ประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข ้อ
Religion and Women ในการ
ประชุม 8Th Ewha Global
Empowerment Program (EGEP)
ประชุมวิชาการเรือ
่ ง"Identity and
Chang: Interdisciplinary
Perspectives"
เสนอบทความเรือ
่ ง “Theravada
Buddhist Attitudes to Islam”

7

7

ปรีชญา

รศ.ดร.สุวรรณา
สถาอานั นท์

8

8

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

ผศ.ดร.วิลต
ิ า
ศรีอฬ
ุ ารพงศ์

9

9

10

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
10 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

รศ.ชูศรี มีวงศ์
อุโฆษ
รศ.ดร.วรรณา
แสงอร่ามเรือง

11

11 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

อ.ดร.ภาสุร ี ลือ
สกุล

12

12 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

13 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

ร่วมประชุมเพือ
่ ปรับปรุงต ้นฉบับ
่ “Buddhadasa’s
บทความวิจัยชือ
Religious Pluralism Revisited”
ในการทํา Book Workshop เรือ
่ ง
“Towards a Buddhist
Understanding of Religious
Minority Rights”
เก็บข ้อมูลวิจัยเรือ
่ ง "วัจนลีลาและ
กลวิธท
ี างภาษาทีใ่ ช ้ในการนํ าเสนอ
บทความวิชาการเยอรมันและไทย
ด ้านวรรณคดี"
ไปเก็บข ้อมูลเพือ
่ ทําโครงการวิจัย
และแลกเปลีย
่ นความรู ้ด ้านวิชาการ
่ มสัมพันธ์ไมตรี
และเชือ
ได ้รับทุนจากองค์การแลกเปลีย
่ น
ทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (DAAD) เพือ
่ เก็บข ้อมูลวิจัย
เรือ
่ ง "ความสามารถด ้านตัวบท
สําหรับนั กศึกษาไทย"
ไปเก็บข ้อมูลสําหรับโครงการวิจัย
เรือ
่ ง การศึกษาเปรียบต่างอาณาจักร
อยุธยา และอินคาผ่านงาน
วรรณกรรม
สรุปงานโครงการอนุรักษ์ พระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั
เก็บข ้อมูลวิจัยและเจรจาทําความตก
ลงเรือ
่ งความร่วมมือในการดําเนิน
โครงการวิจัย

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน
กัมพูชา ประธานคณะกรรมการ
ภูมพ
ิ ลังแผ่นดิน รุน
่ ที่ 3
ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาฯ
เยอรมันนี ได ้รับเชิญจากกองวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียน
นายร ้อยพระ
จุลจอมเกล ้า
เยอรมันนี ได ้รับเชิญจากกองวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียน
นายร ้อยพระ
จุลจอมเกล ้า
เกาหลีใต ้ Asian Center For
Women’s Studies ,
Ewha Womans
University
อินเดีย Lady Keane College

วันเวลาทีจ
่ ัด
7-9 มี.ค. 58

9 พ.ค.-12
มิ.ย.58

10-30 พ.ค.
58

12-26 กค.58

7-10 สค.58

พม่า

ได ้รับเชิญจากศาสตร
2-6 สค.58
จารย์ Perry SchmidtLeukel มหาวิทยาลัย
Muenster ประเทศ
เยอรมนี
นอร์เวย์ Buddhist Federation 21-22 สค.58
of Norway
University of Oslo
ประเทศนอร์เวย์

เยอรมนี มหาวิทยาลัยซีเก ้น
4 ธ.ค.57- 3
(Universität Siegen)
ม.ค. 58
เมืองซีเก ้น
เยอรมนี

1 มิ.ย.-31
ก.ค.58

เยอรมนี มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ 1 ธ.ค.57-31
(Humboldtม.ค. 58
Universität zu
Berlin)
เปรู

กรุงลิมา

เบลเยีย
่ ม Salto Ulbeek

อิตาลี

Roberti Private
Arehive Besso
Foundation Chini
Private Arehive

31 พ.ค.14 มิ.ย.58
19-21 ม.ค.
58

3-11 ธ.ค.57
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14 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน
15 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน
13 16 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลียน
14 17 ภาษา
ตะวันออก/
จีน
15 18 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

16

่ อาจารย์
ชือ
ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

วัตถุประสงค์การไปเยือน
เจรจาเตรียมงานด ้านการพัฒนานวัต
กรม (โครงการคลังข ้อมูลฯ)

ผศ.ดร.หนึง่ ฤดี
โลหผล

เจรจาและเตรียมงานเบือ
้ งต ้นใน
โครงการคลังข ้อมูลของแผ่นดินฯ

อิตาลี

อ.เปาโล ยูรอน

่ การ
ไปเก็บข ้อมูลวิจัยเพือ
่ ผลิตสือ
สอนของสาขาวิชาฯ

อิตาลี

อ.ศันสนีย ์ เอก
อัจฉริยา

ไปเก็บข ้อมูลเพิม
่ เติมเพือ
่ นํ ามาเขียน
วิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.เดือน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท์

ไปประชุม “Evaluation Meeting of
the AIMS-HU Program” เพือ
่
ประเมินการดําเนินงานของโครงการ
ความร่วมมือระหว่างคณะอักษร
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
เสนอปั ญหา การปรับปรุง และ
แนวทางการดําเนินงานในอนาคต
เข ้าร่วมอบรม Japanese Language
Teaching Workshop 2015

19 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
20 ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

อ.ดร.
อัษฎายุทธ ชูศรี

18

21 ภาษาไทย

19

22 ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ใกล ้รุง่
อามระดิษ
ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

20

23 ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

21

24 ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

17

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

25 ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

26 ภาษาอังกฤษ รศ.สุรภีพรรณ
ฉั ตราภรณ์

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน
เบลเยีย
่ ม Salto Ulbeek
Private Archives
(Turin, Florence)

เดินทางไปปฏิบัตงิ านราชการ
กัมพูชา
ิ ไป
ต่างประเทศโครงการนํ านิสต
Travelling Classroom ณ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ให ้ไปราชการศึกษาดูงานแหล่ง
เมียนมา
โบราณคดีและประวัตศ
ิ าสตร์
ไปเก็บข ้อมูลภาคสนาม ใน
เวียดนาม
โครงการวิจัยเรือ
่ ง "การแปรทาง
สัทศาสตร์ของลักษณะนํ้ าเสียงของ
พยัญชนะกักในภาษาไทยถิน
่ กาวบัง่ "
ิ ในหลักสูตรศิลปศาสตร
นํ านิสต
แคนาดา
บัณฑิต/ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ
(สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
ไปร่วมทํากิจกรรมวิชาการ ณ
ประเทศแคนาดา
ไปประชุม “Evaluation Meeting of
ญีป
่ น
ุ่
the AIMS-HU Program” เพือ
่
ประเมินการดําเนินงานของโครงการ
ความร่วมมือระหว่างคณะอักษร
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
เสนอปั ญหา การปรับปรุง และ
แนวทางการดําเนินงานในอนาคต
ไปประชุม The 2nd Evaluation
ญีป
่ น
ุ่
Meeting of the AIMS Program at
Waseda University พร ้อมกับผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศ
อุทัย ผู ้ช่วยอธิการบดีจฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ด ้านวิเทศสัมพันธ์)
ร่วมกับผู ้แทนจากประเทศอาเซียน
โดยมหาวิทยาลัยวาเซดะเป็ น
เจ ้าภาพ ระหว่างวันที่
เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยและ
จีน
เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในมณฑลกวางซี Guangxi Normal
University, Guangxi University,
the Affiliated Middle School of
Guangxi University, Guangxi
University for Nationalities และ
Guangxi Overseas Chinese

22-28 ม.ค.
58
8 มิ.ย.-28
ก.ค.58

สาธารณรัฐ
จีน
(ไต ้หวัน)
ญีป
่ น
ุ่
Hiroshima
University

ญีป
่ น
ุ่

วันเวลาทีจ
่ ัด
19-21 ม.ค.
58

มหาวิทยาลัยฮอกไก
โด

1 มี.ค.-30
มิ.ย.58
7-11 ธ.ค.
57

27-31 ก.ค.
58
17-26 มิ.ย.
58

ราชบัณฑิตยสถาน

10-14 พ.ย.
57
1-7 มิ.ย.58

บัณฑิตวิทยาลัย

21-31 มี.ค.
58

มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา

7-11 ธ.ค.
57

ณ มหาวิทยาลัยวาเซ
่ น
ุ่
ดะ ประเทศญีป

29 ม.ค.1 ก.พ. 58

่ สาร
กลุม
่ ภารกิจสือ
ื่ สาร
นานาชาติ ศูนย์สอ
องค์กร จุฬาฯ (CICC)
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่ อาจารย์
ชือ

วัตถุประสงค์การไปเยือน
ประเทศ
School และพบปะหารือกับกงสุล
ใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยมีผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศ
อุทัย ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิรัชกิจ
เป็ นผู ้นํ าคณะ
ศึกษาเทคโนโลยระบบสารสนเทศ
แคนาดา
ภูมศ
ิ าสตร์เพือ
่ การจัดการข ้อมูลขนาด
ใหญ่ เพือ
่ วางระบบในการจัดการ
ทรัพยากรสิง่ แวดล ้อมและความ
มั่นคงของประเทศไทย
เพือ
่ สร ้างเครือข่ายและความร่วมมือ มาเลเซีย
ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ภูมภ
ิ าคอาเซียน ในด ้านระบบภูม ิ
สารสนเทศศาสตร์
ร่วมประชุมนานาชาติ International
อิตาลี
Conference “Theatre Between
Tradition and Contemporaneity”
ณ เมือง Carrara
เดินทางในโครงการสนั บสนุนการ
สิงคโปร์
สัมมนาทางวิชาการในต่างประเทศ
ของคณาจารย์ในหลักสูตร
ไปราชการในโครงการเจรจาความ
สกอตแลน
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ด์ และ
ต่างประเทศ
ไอร์แลนด์
โครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึ ก
ญีป
่ น
ุ่
ปฏิบต
ั งิ านต่างประเทศ ปี การศึกษา
2557

22

27 ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

23

28 ภูมศ
ิ าสตร์

อ.มัลลิกา สุกจิ
ปาณีนจ
ิ

24

29 ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

30 ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

31 ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

32 ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

33 ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ปี การศึกษา 2557

34 ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

โครงการเจรจาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ณ University of
Coimbra

35 ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์
จิวากานนท์

25

36 ศิลปการ
ละคร

รศ.จารุณี หงส์
จารุ

26

37 ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา
ธูปเทียน

27

38 ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์

ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
พานิสต
สาขาวิชาศิลปการละคร ไปศึกษาดู
งาน และชมการแสดงในเทศกาลการ
ละครนานาชาติ “2015 Singapore
International Festival of Arts”
ิ ไปเผยแพร่ผลงานสร ้างสรรค์
นํ านิสต
ในรูปแบบการแสดงสัญจร (Touring
Production) โดยเสนอผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติ ในงาน
The 8th Asia Pacific Bureau
Theatre School Festival &
Director Conference เสนอละคร
เรือ
่ ง "0110"
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
พานิสต
สาขาวิชาศิลปการละคร ไปศึกษาดู
งาน และชมการแสดงในเทศกาลการ
ละครนานาชาติ “2015 Singapore
International Festival of Arts”
ไปดูงานศิลปะการละครในเทศกาล
"Kyoto Experiment 2014" เมือง
เกียวโต

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

บริษัท Intermap

17-25 พค 58

ASEAN-European
University Network

17-22 พ.ย.
57

บัณฑิตวิทยาลัย

18-22 ธ.ค.
57

บัณฑิตวิทยาลัย

3-7 ก.พ. 58

หลักสูตรการจัดการ
8-13 เม.ย.
ทางวัฒนธรรม บัณฑิต 58
ฯ
หลักสูตรศิลปศาสตรม 27 พ.ค. –
หาบัณฑิต สาขาวิชา
3 มิ.ย. 58
การจัดการทาง
วัฒนธรรม บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาฯ เยือน
เมือ
่ งเกียวโต ญีป
่ น
ุ่
โปรตุเกส หลักสูตรศิลปศาสตรม
26 มิ.ย. –
หาบัณฑิต สาขาวิชา
2 ก.ค. 58
การจัดการทาง
วัฒนธรรม บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาฯ
โปรตุเกส หลักสูตรศิลปศาสตรม 2-5 ก.ค. 58
หาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทาง
วัฒนธรรม บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาฯ
สิงคโปร์ หลักสูตรอักษรศาสต
10-13 ก.ย.
รมหาบณฑิต
58
สาขาวิชาศิลปการ
ละคร
สิงคโปร์

Lasalle College of
the Arts

สิงคโปร์ หลักสูตรอักษรศาสต
รมหาบณฑิต
สาขาวิชาศิลปการ
ละคร
ญีป
่ น
ุ่

่
เจแปนฟาวน์เดชัน

5-12 มิ.ย. 58

10-13 ก.ย.
58

3-6 ต.ค. 57
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ลําดับ ลําดับ ภาควิชา
39 ศิลปการ
ละคร

่ อาจารย์
ชือ
อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์

วัตถุประสงค์การไปเยือน
ร่วมการประชุม World Congress of
AICT-IATC ครัง้ ที่ 27 ในฐานะ
ิ ปะการแสดง
ประธานชมรมวิจารณ์ศล
(International Association of
Theatre Critics-Thailand Center)

40 ศิลปการ
ละคร
41 ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์
อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์

ไปชมละครเวทีในเทศกาล Huayi:
Chinese Festival of Arts
ไปร่วมงานเทศกาลละครนานาชาติ
“Offene Welt”

42 ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์

ไปชมละครเวทีในเทศกาล “duna
Part 3 – Hungarian Showcase of
Contemporary Arts”

43 ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์

44 ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์

45 ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์

ไปชมการแสดงนาฎยศิลป์ เรือ
่ ง "Le
Corsaire" โดยคณะ English
National Ballet
ร่วมการประชุม Research
Workshop on Curatorial Practice
in Performing Arts/Performance
(Dance, Theatre, Performance)
ไปร่วมงานเทศกาล “2015 Asia
Pacific Dance Festival” ในฐานะ
่ วชาญด ้านนาฏยศิลป์
ผู ้เชีย

46 ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหาสา
รินันทน์

ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
พานิสต
สาขาวิชาศิลปการละคร ไปศึกษาดู
งาน และชมการแสดงในเทศกาลการ
ละครนานาชาติ “2015 Singapore
International Festival of Arts”

ประเทศ หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน
จีน
International
Association of
Theatre CriticsChina Section
Central Academy of
Drama กรุงปั กกิง่
สิงคโปร์ Esplanade: Theatres
on the Bay
เยอรมนี สถาบันเกอเธ่
(ประเทศไทย)
เมืองลุดวิกชาเฟน
(Ludwigshafen)
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
ฮังการี Trafo House of
Contemporary Arts
กรุงบูดาเปสต์
สาธารณรัฐฮังการี
สิงคโปร์ Esplanade: Theatres
on the Bay

วันเวลาทีจ
่ ัด
15-20 ต.ค.
57

20-22 ก.พ.
58
26 ก.พ. –
4 มี.ค. 58

5-10 มี.ค. 58

17-18 พ.ค.
58

สิงคโปร์ สถาบันเกอเธ่

25-28 มิ.ย.
58

สหรัฐ สถาบัน East-West
อเมริกา Center และ
University of Hawaii
at Manoa เมือง
โฮโนลูลู รัฐฮาวาย

11-30 ก.ค.
58

สิงคโปร์ หลักสูตรอักษรศาสต
รมหาบณฑิต
สาขาวิชาศิลปการ
ละคร

10-13 ก.ย.
58
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ทั้งนี้ ในจํานวนนี ้ เป็ นรายการที่ไปเยือนด้วยกัน 2 รายการ คือ
ลําดับ ลําดับ ภาควิชา
1
1
ประวัตศ
ิ าสตร์

2

่ อาจารย์
ชือ
อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา

วัตถุประสงค์การไปเยือน
เข ้าร่วมโครงการจัดทํา
ฐานข ้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ

ประเทศ
เยอรมันนี

2

ประวัตศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

เข ้าร่วมโครงการจัดทํา
ฐานข ้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ

เยอรมันนี

3

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

สิงคโปร์

4

ศิลปการ
ละคร

อ.ปวิตร มหา
สารินันทน์

5

ศิลปการ
ละคร

อ.พันพัสสา
ธูปเทียน

ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
พานิสต
สาขาวิชาศิลปการละคร ไป
ศึกษาดูงาน และชมการแสดง
ในเทศกาลการละคร
นานาชาติ “2015
Singapore International
Festival of Arts”
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
พานิสต
สาขาวิชาศิลปการละคร ไป
ศึกษาดูงาน และชมการแสดง
ในเทศกาลการละคร
นานาชาติ “2015
Singapore International
Festival of Arts”
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
พานิสต
สาขาวิชาศิลปการละคร ไป
ศึกษาดูงาน และชมการแสดง
ในเทศกาลการละคร
นานาชาติ “2015
Singapore International
Festival of Arts”

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน วันเวลาทีจ
่ ัด
9 พ.ค.ได ้รับเชิญจากกอง
วิชาประวัตศ
ิ าสตร์
12มิ.ย.58
ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร ้อยพระ
จุลจอมเกล ้า
ได ้รับเชิญจากกอง
10-30
วิชาประวัตศ
ิ าสตร์
พ.ค.58
ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร ้อยพระ
จุลจอมเกล ้า
หลักสูตรอักษรศาสต
10-13
รมหาบณฑิต
ก.ย. 58
สาขาวิชาศิลปการ
ละคร

สิงคโปร์

หลักสูตรอักษรศาสต
รมหาบณฑิต
สาขาวิชาศิลปการ
ละคร

10-13
ก.ย. 58

สิงคโปร์

หลักสูตรอักษรศาสต
รมหาบณฑิต
สาขาวิชาศิลปการ
ละคร

10-13
ก.ย. 58
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ดานนิสติ
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั
45 คน
นิสิตปั จจุบนั
18 คน
ศิษย์เก่า
14 คน
ศิษย์เก่า
- คน
นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

57 รายการ
18 รายการ
15 รายการ
- รายการ

นิสิต 45 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 54 รายการ

่ -นามสกุล
ชือ

วันทีป
่ ระกวด/ รายการประกวด/แข่งขัน
แข่งขัน
น.ส.จิตพิมล ศรี
24 ก.ค. 58 การประกวดสุนทรพจน์
ทองคํา
ภาษาอังกฤษประเภททีม
หัวข ้อ “Healthy Soils for
a Healthy Life” เนือ
่ งใน
โอกาสปี ดน
ิ สากล 2558
น.ส.ชนิกานต์ เลิศ 15-พ.ย.-57 การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
ศักดิว์ ม
ิ าน
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 9
ระดับอุดมศึกษา

1

1

ภาษาอังกฤษ

2

2

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

3

3

ภาษาตะวันตก/ น.ส.ชลสรวง พร
เยอรมัน
สุขสว่าง

7-ส.ค.-58

4

ภาษาตะวันตก/ น.ส.ชลสรวง พร
เยอรมัน
สุขสว่าง

7-ส.ค.-58

4

5

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ณั ฐชญา
กรรมารวนิช

5

6

6

7

ภาษา
ตะวันออก/จีน
ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ดรุณี ไพร
รมณีย ์
น.ส.ดีรักษ์ ตัง้ ปกา
ศิต

7

8

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ถิงถิง แซ่ซ ู

8

9

ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ทิพรดา ทิพย
บุญทอง

9

10 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ธนปั ฐว์ วงษ์
เสงีย
่ ม

การประกวดและการ
แข่งขัน ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher
Tag)

สือวีดท
ี ัศน์แสดง
ความสามารถ
ภาษาเยอรมัน
21-ต.ค.-57 การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนสิรน
ิ ธร ระดับอุดม
ศึกษาครัง้ ที่ 6 ภายใต ้
หัวข ้อ “ขงจือ
่ ในดวงใจ
ของข ้าพเจ ้า”
5-6 ก.ย. 58 การแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
9-ส.ค.-58 การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฎ
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12
27-ต.ค.-57 การประกวดการเขียน
เรียงความภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาครัง้ ที่ 2

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง ได ้รับโล่
ทุนการศึกษาพร ้อม
เกียรติบต
ั ร
ได ้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึง่ ในการ
่ วิดท
ประกวดสือ
ี ัศน์
แสดงความสามารถ
ในการใช ้
ภาษาเยอรมัน
ชนะเลิศอันดับ 1

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สถาบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คว ้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
โดยได ้รับ
ทุนการศึกษา 4,000
บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
ชนะเลิศ
สมาคมจงหัวแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลชมเชย
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

ได ้รับรางวัลชนะเลิศ
โดยได ้รับ
ทุนการศึกษา 4,000
บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
วันอังคารที่ 4 ประกวดร ้องเพลงภาษาจีน รางวัลชนะเลิศ โดย
พฤศจิกายน
ได ้รับทุนการศึกษา
2557
3,000 บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
5-6 ก.ย. 58 การแข่งขันสุนทรพจน์
รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา

สถาบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สมาคมจงหัวแห่ง
ประเทศไทย

76
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

10

11 ภาษาอังกฤษ

น.ส.ธรณ์วรัตน์
เลาจริยกุล

11

12 ภาษาตะวันตก/ น.ส.นภัสสร
เยอรมัน
นิมมานวุฒพ
ิ งษ์
13 ภาษาตะวันตก/ น.ส.นภัสสร
เยอรมัน
นิมมานวุฒพ
ิ งษ์

12

14 ภาษาอังกฤษ

น.ส.นิชานาถ
พรหมสวัสดิ์

13

15 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.ประภัสสรา
บุญบาล

14

16 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.พนิตาวีร ์ ลีลา
จารุวรรณ

15

17 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

น.ส.พันธ์ทพ
ิ ย์
เรืองอภิรักษ์

16

18 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.พิชญา ประชา
ธํารง

17

19 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.พิชญา ประชา
ธํารง

18

20 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
21 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.พิชญา
พิชญวรกุล

22 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

น.ส.ภาพพิมพ์
เจียรพิพัฒนกุล

19

20

น.ส.แพรสุคนธ์
ธณั ตไิ ตร

วันทีป
่ ระกวด/ รายการประกวด/แข่งขัน
แข่งขัน
24 ก.ค. 58 การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษประเภททีม
หัวข ้อ “Healthy Soils for
a Healthy Life” เนือ
่ งใน
โอกาสปี ดน
ิ สากล 2558
7-ส.ค.-58 การประกวดและการ
แข่งขัน ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher
Tag)
7-ส.ค.-58 อ่านข่าวภาษาเยอรมัน
24 ก.ค. 58 การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษประเภททีม
หัวข ้อ “Healthy Soils for
a Healthy Life” เนือ
่ งใน
โอกาสปี ดน
ิ สากล 2558
9-ส.ค.-58 การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฎ
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12
วันอังคารที่ 4 ประกวดร ้องเพลงภาษาจีน
พฤศจิกายน
2557
15-พ.ย.-57 การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 9
ระดับอุดมศึกษา
9-ส.ค.-58

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง
ในการแข่งขันอ่าน
ข่าวภาษาเยอรมัน
รองชนะเลิศอันดับ 2

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลชมเชย

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ได ้รับ
ทุนการศึกษา 1,000
บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
ได ้รับรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ
ได ้รับทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
รางวัลชมเชย

สถาบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฎ
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12
17-ม.ค.-58 การแข่งขันคัดลายมือ
ได ้รับรางวัลชมเชย
เขียนพูก
่ น
ั จีน โครงการ
โดยได ้รับ
การแข่งขันภาษาจีน
ประกาศนียบัตร
“Friendship Cup ครัง้ ที่ 7
ในหัวข ้อ ภาพยนตร์จน
ี ”
ระดับอุดมศึกษา

15-พ.ย.-57 การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 9
ระดับอุดมศึกษา
27-ต.ค.-57 การประกวดการเขียน
เรียงความภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาครัง้ ที่ 2

15-พ.ย.-57 การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 9
ระดับอุดมศึกษา

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ได ้รับรางวัลชมเชย
ได ้รับทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
โดยได ้รับ
ทุนการศึกษา 3,000
บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
ได ้รับรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ
ได ้รับทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
โรงเรียนภาษาสาย
สัมพันธ์ (Friendship
Language
Academy) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยภาษา
และการค ้า
ต่างประเทศกวางตุ ้ง
(Guangdong
University of
Foreign Studies)
และ China Radio
International
(CRI)
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
สถาบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
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23 ภาษาตะวันตก/ น.ส.ภารวี ขจรบุญ
เยอรมัน

24 ภาษาตะวันตก/ น.ส.ภารวี ขจรบุญ
เยอรมัน

วันทีป
่ ระกวด/ รายการประกวด/แข่งขัน
แข่งขัน
7-ส.ค.-58 การประกวดและการ
แข่งขัน ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher
Tag)

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

7-ส.ค.-58

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหนึง่
ในการแข่งขันตอบ
ปั ญหาความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับประเทศทีใ่ ช ้
ภาษาเยอรมันเป็ น
ภาษาราชการ
รองชนะเลิศอันดับ 1

สถาบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

9-ส.ค.-58

ได ้รับรางวัลชมเชย
โดยได ้รับ
ทุนการศึกษา 500
บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย

ตอบปั ญหาความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับประเทศทีใ่ ช ้
ภาษาเยอรมันเป็ นภาษา
ราชการ
27-ต.ค.-57 การประกวดการเขียน
เรียงความภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาครัง้ ที่ 2

22

25 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.เมวาณี คง
ปรีชา

23

26 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.เยาวเรศ จุฑา
ศิลปารัตน์

24

27 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.วนิดา จาง
ลิขต
ิ กุล

25

28 ภาษาไทย

น.ส.วริศรา อนั นต
โท

26

29 ภาษาตะวันตก/ น.ส.วิมลณั ฐ ทอง
ฝรั่งเศส
สะอาด

27

30 ภาษาตะวันตก/ น.ส.ศุภาพิชญ์
เยอรมัน
หล่อวงศ์กมล

7-ส.ค.-58

28

31 ภาษาตะวันตก/ น.ส.ศุภาพิชญ์
เยอรมัน
หล่อวงศ์มกล

7-ส.ค.-58

29

32 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่
33 ภาษา
ตะวันออก/จีน
34 ภาษา
ตะวันออก/จีน

30
31
32

35 ภาษา
ตะวันออก/
เอเชียใต ้

การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฎ
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12
21-ต.ค.-57 การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนสิรน
ิ ธร ระดับอุดม
ศึกษาครัง้ ที่ 6 ภายใต ้
หัวข ้อ “ขงจือ
่ ในดวงใจ
ของข ้าพเจ ้า”
ปี การศึกษา ทุนสนั บสนุนการเก็บ
58
ข ้อมูลภาคสนามทางคติ
ชนวิทยา
ปี การศึกษา ทุนการศึกษาปริญญาโท
58
ณ ประเทศฝรั่งเศส

อ่านข่าวภาษาเยอรมัน

การประกวดและการ
แข่งขัน ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher
Tag)
น.ส.สาธนี รักภักดี 15-พ.ย.-57 การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 9
ระดับอุดมศึกษา
น.ส.สิรยา จันทน์
5-6 ก.ย. 58 การแข่งขันสุนทรพจน์
เกษร
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
น.ส.สิรริ ัตน์ ตระกูล 9-ส.ค.-58 การแข่งขันภาษาจีนเพชร
บุญเดช
ยอดมงกุฎ
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12
ึ ษา 6 ประโยค
น.ส.สุกญ
ั ญา
31-ส.ค.-58 สอบบาลีศก
เจริญวีรกุล
(เทียบได ้กับเปรียญธรรม
6 ประโยคของพระภิกษุ )
ขัน
้ มหาบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คว ้ารางวัลชนะเลิศ
โดยได ้รับ
ทุนการศึกษา 5,000
บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษา

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
สถาบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยวิบล
ู ย์สวัสดิ-์
ั
แอนเดอร์สน

ทุนการศึกษา
สถานทูตฝรั่งเศส
ปริญญาโท (ค่าเล่า ประจําประเทศไทย
เรียน ค่าใช ้จ่ายราย
เดือน ทีพ
่ ัก ค่า
รักษาพยาบาล) ด ้าน
การวิจารณ์
ภาพยนตร์ท ี่
Université Paris
Ouest Nanterre La
Défense
รองชนะเลิศอันดับ 2 สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
ได ้รับรางวัลรอง
สมาคมครู
ชนะเลิศอันดับสอง ภาษาเยอรมันใน
ในการแข่งขันอ่าน
ประเทศไทย
ข่าวภาษาเยอรมัน
ได ้รับรางวัลชมเชย มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
ได ้รับทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
รองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมจงหัวแห่ง
ประเทศไทย
รางวัลชมเชย
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร
สอบผ่าน-รับพัดบาลี สํานั กสอบภาษาบาลี
ศึกษา6 รับพัดบาลี วัดสามพระยา
ศึกษาจากพระวิสท
ุ ธิ
วงศาจารย์ เจ ้าคณะ
ใหญ่หนเหนือ
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วันทีป
่ ระกวด/ รายการประกวด/แข่งขัน
แข่งขัน
น.ส.สุธม
ิ า ธงถาวร 15-พ.ย.-57 การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
สุวรรณ
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 9
ระดับอุดมศึกษา

33

36 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

34

37 ภาษาตะวันตก/ น.ส.อนั ญญา วัฒน
เยอรมัน
ภิญโญ

7-ส.ค.-58

การประกวดและการ
แข่งขัน ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher
Tag)

38 ภาษาตะวันตก/ น.ส.อนั ญญา วัฒน
เยอรมัน
ภิญโญ

7-ส.ค.-58

35

39 ศิลปการละคร

น.ส.อลิส ทอย

4 ก.พ. 58
(ภาคต ้น ปี
การศึกษา
2557)

36

40 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.อาทิตยา กิ
ตวงค์

4-พ.ย.-57

ตอบปั ญหาความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับประเทศทีใ่ ช ้
ภาษาเยอรมันเป็ นภาษา
ราชการ
โครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. ด ้าน
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ประจําปี
่ กลุม
งบประมาณ 2558 ชือ
่
หัวข ้อ "ความเข ้าใจด ้าน
ศิลปะการละครของวัยรุน
่
ในสังคมปั จจุบน
ั " หัวข ้อ
วิทยานิพนธ์ "กระบวนการ
จัดการความรู ้ด ้านศิลปะ
การลละครสําหรับนั กเรียน
ึ ษา
มัธยมศึกษา:กรณีศก
เว็บไซต์เพือ
่ การสอนผ่าน
ระบบการเรียนรู ้แบบ
ผสมผสาน"
ประกวดร ้องเพลงภาษาจีน

41 ภาษา
ตะวันออก/จีน

น.ส.อาทิตยา กิ
ตวงค์

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ได ้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง ได ้รับ
ถ ้วยรางวัล
พระราชทานจาก
สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร
ทุนการศึกษาพร ้อม
เกียรติบต
ั ร
ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหนึง่
ในการแข่งขันตอบ
ปั ญหาความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับประเทศทีใ่ ช ้
ภาษาเยอรมันเป็ น
ภาษาราชการ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ได ้รับทุนสนั บสนุน
การทําวิทยานิพนธ์
ครัง้ ที่ 1 จํานวนเงิน
10,000 บาท

ได ้รับรางวัลชมเชย
ได ้รับทุนการศึกษา
500 บาท พร ้อม
ประกาศนียบัตร
17-ม.ค.-58 การแข่งขันกล่าวสุนทร
รางวัลชนะเลิศ โดย
พจน์ภาษาจีน โครงการ
ได ้รับถ ้วยรางวัลและ
การแข่งขันภาษาจีน
เงินรางวัล 3,000
“Friendship Cup ครัง้ ที่ 7 บาท
ในหัวข ้อ ภาพยนตร์จน
ี ”
ระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย
(สกว.)

สถาบันขงจือ
่ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โรงเรียนภาษาสาย
สัมพันธ์ (Friendship
Language
Academy) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยภาษา
และการค ้า
ต่างประเทศกวางตุ ้ง
(Guangdong
University of
Foreign Studies)
และ China Radio
International
(CRI)
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น.ส.อาทิตยา กิ
ตวงค์

วันทีป
่ ระกวด/ รายการประกวด/แข่งขัน
แข่งขัน
2-เม.ย.-58 การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย
(Chinese Bridge) ครัง้ ที่
14 ภายใต ้หัวข ้อ "ความ
ฝั นเกีย
่ วกับประเทศจีน
ของฉั น"

ผลการประกวด/
แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
ได ้รับรางวัลชนะเลิศ
สํานั กงาน
โดยได ้รับถ ้วยรางวัล
คณะกรรมการ
และเงินรางวัล 5,000
อุดมศึกษา ร่วมกับ
บาท และได ้รับคัดเลือก
สํานั กงานสําหรับการ
ให ้เป็ นผู ้แทนเดินทาง
ไปประกวดสุนทรพจน์ เรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ
ภาษาจีนระดับ
่ ปั น
(ฮัน
้ ) ประจํา
นานาชาติ (Chinese
ประเทศไทย
Bridge) ณ มณฑลหู
หนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในเดือน
กรกฎาคม 2558 และ
ได ้รับทุนการศึกษาเพือ
่
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ณ
มหาวิทยาลัยปั กกิง่
สาธารณรัฐประชาชนจีน

37

43 ภาษาอังกฤษ

น.ส.อิสรีย ์ วิเยร
เนตร

38

44 ภาษาตะวันตก/ นายคมสัน สุวรรณ
ฝรั่งเศส
ประดิษฐ์

45 ภาษาตะวันตก/ นายคมสัน สุวรรณ
ฝรั่งเศส
ประดิษฐ์

39

46 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

นายคุณานนต์
ตัญญะเสถียรวงศ์

40

47 ศิลปการละคร

นายภานุวัฒน์
อินทวัฒน์

48 ศิลปการละคร

นายภานุวัฒน์
อินทวัฒน์

41

49 ภาษาอังกฤษ

นายยุคลธร ไตร
ทิพพิสมัย

42

50 ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

นายศตนนท์ วัฒน
ชัย

43

51 ภาษาตะวันตก/ นายศิรวิ ัฒน์ จง
ฝรั่งเศส
จิตรตระกูล

24 ก.ค. 58 การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษประเภททีม
หัวข ้อ “Healthy Soils for
a Healthy Life” เนือ
่ งใน
โอกาสปี ดน
ิ สากล 2558
30-พ.ย.-57 การแข่งขันบรรยายภาพ
เป็ นภาษาฝรั่งเศส ในงาน
กิจกรรมประจําปี หัวข ้อ A
vous de promouvoir le
francais
วันอาทิตย์ท ี่ หัวข ้อ « À vous de
30 พ.ย. 57 promouvoir le
ณ โรงเรียน français ! »
อัสสัมชัญ
กรุงเทพฯ
15-พ.ย.-57 การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 9
ระดับอุดมศึกษา
5-ก.ค.-58

รางวัล "สดใสอวอร์ด
2558"

ปี การศึกษา ผลงานกํากับการแสดง
2557
ยอดเยีย
่ ม จากละครเรือ
่ ง
"The Sims Perfect Life
ชีวต
ิ นี.้ .ดีออก"
24 ก.ค. 58 การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษประเภททีม
หัวข ้อ “Healthy Soils for
a Healthy Life” เนือ
่ งใน
โอกาสปี ดน
ิ สากล 2558
15-พ.ย.-57 การแข่งขันภาษาญีป
่ น
ุ่
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 9
ระดับอุดมศึกษา
30-พ.ย.-57 การแข่งขันตอบคําถาม
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ประเทศฝรั่งเศส-ไทย ใน
งานกิจกรรมประจําปี
หัวข ้อ A vous de
promouvoir le francais

ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1

กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

รางวัลชมเชย

สมาคมครูฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย

ได ้รางวัลชมเชย การ สมาคมครูภาษา
แข่งขันบรรยายภาพ ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
เป็ นภาษาฝรั่งเศส
ไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ
ได ้รับรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ
ได ้รับทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
ผลงานกํากับการ
แสดงยอดเยีย
่ ม จาก
ละครเรือ
่ ง "The
Sims Perfect Life
ชีวต
ิ นี.้ .ดีออก"
รางวัล "สดใสอวอร์ด
2558"

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

ได ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1

กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ได ้รับรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ
ได ้รับทุนการศึกษา
พร ้อมเกียรติบต
ั ร
รางวัลยอดเยีย
่ ม

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

บริษัท ดรีมบอกซ์
จํากัด

บริษัท ดรีมบอกซ์
จํากัด

สมาคมครูฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย

80
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

52 ภาษาตะวันตก/ นายศิรวิ ัฒน์ จง
ฝรั่งเศส
จิตรตระกูล

44

53 ภาษา
ตะวันออก/จีน

นายสหภูม ิ ศรีธนา
ดล

45

54 ภาษาไทย

นายอภิวัฒน์ สุ
ธรรมดี

วันทีป
่ ระกวด/
แข่งขัน
วันอาทิตย์ท ี่
30 พ.ย. 57
ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ
กรุงเทพฯ
9-ส.ค.-58

รายการประกวด/แข่งขัน
หัวข ้อ « À vous de
promouvoir le
français ! »

การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฎ
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12
ปี การศึกษา ทุนสนั บสนุนการเก็บ
58
ข ้อมูลภาคสนามทางคติ
ชนวิทยา

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ได ้รางวัลยอดเยีย
่ ม
การแข่งขันตอบ
คําถามความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับประเทศ
ฝรั่งเศส-ไทย
รางวัลชมเชย

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ

ทุนการศึกษา

ทุนวิจัยวิบล
ู ย์สวัสดิ-์
ั
แอนเดอร์สน

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ได ้รับทุนการศึกษา

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
Sculoa di Italiano

ได ้รับทุนการศึกษา

สถาบันสอนภาษา
Parolz

ได ้รับทุนการศึกษา

สถาบันสอนภาษา
Parolz

ได ้รับทุนการศึกษา

Sculoa di Italiano

ได ้รับทุนการศึกษา

สถาบันสอนภาษา
Parolz

ได ้รับทุนการศึกษา

CALCIF – Centro
d’Ateneo per la
promozione della
lingua e della
cultura italiana
CALCIF – Centro
d’Ateneo per la
promozione della
lingua e della
cultura italiana
องค์การแลกเปลีย
่ น
ทางวิชาการเยอรมนี
(DAAD)
มิวนิค เยอรมนี

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร

นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล นิสิต 18 คน ได้ รางวัลระดับนานาชาติ 18 รายการ
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

วันทีป
่ ระกวด/ รายการประกวด/แข่งขัน
แข่งขัน
ภาษาตะวันตก/ Booyawee
ปี การศึกษา ทุนการศึกษาไปศึกษาที่
อิตาเลียน
Soodprasert
57
สถาบัน Scuola di
Italliano Dante
Alighieri (Camerino)
ภาษาตะวันตก/ Chalita
ปี การศึกษา ทุนการศึกษาไปศึกษาที่
อิตาเลียน
Charoenpornlert
57
สถาบันสอนภาษา Parolz
ณ เมือง ฟลอเรนซ์
ภาษาตะวันตก/ Jurarat
ปี การศึกษา ทุนการศึกษาไปศึกษาที่
อิตาเลียน
Chokdamrongsu
57
สถาบันสอนภาษา Parolz
k
ณ เมือง ฟลอเรนซ์
ภาษาตะวันตก/ Natthawee
ปี การศึกษา ทุนการศึกษาไปศึกษาที่
อิตาเลียน
Itthipassanan
57
สถาบัน Scuola di
Italliano Dante
Alighieri (Camerino)
ภาษาตะวันตก/ Palin Malikhzo
ปี การศึกษา ทุนการศึกษาไปศึกษาที่
อิตาเลียน
57
สถาบันสอนภาษา Parolz
ณ เมือง ฟลอเรนซ์
ภาษาตะวันตก/ Pusuda
ปี การศึกษา ทุนการศึกษาไปศึกษาที่
อิตาเลียน
Manassewee
57
Università degli Studi
di Milano (Gargnano)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7 ภาษาตะวันตก/ Sarita Seyanon

ปี การศึกษา
57

ทุนการศึกษาไปศึกษาที่
Università degli Studi
di Milano (Gargnano)

ได ้รับทุนการศึกษา

8

8 ภาษาตะวันตก/ น.ส.กนกขวัญ

7-ส.ค.-58

ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา

9

9 ภาษาตะวันตก/ น.ส.กุลวิกา อ ้วน

ปี การศึกษา
57

ทุนการศึกษาแลกเปลีย
่ น
ณ มหาวิทยาลัย LudwigMaximitian
ทุนนั กศึกษาแลกเปลีย
่ น
ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ณ
มหาวิทยาลัย LudwigMaximilian
ทุนสมาคมเยอรมัน-ไทย
เพือ
่ ฝึ กงานระยะเวลา 2
เดือน ณ ประเทศเยอรมนี
ทุนเรียนภาษา ณ
ประเทศเยอรมนี
ระยะเวลา 1 เดือน

อิตาเลียน

เยอรมัน
เยอรมัน

แก ้วแท ้
ดวงดี

10 10 ภาษาตะวันตก/ น.ส.ญาณิน

ปี การศึกษา
57

11 11 ภาษาตะวันตก/ น.ส.ฐิตริ ัตน์ อุไร

ปี การศึกษา
57

เยอรมัน
เยอรมัน

พรหมมลมาศ

สินธว์

ได ้รับทุนการศึกษา

ได ้รับทุนการศึกษา

สมาคมเยอรมันไทย

ได ้รับทุนการศึกษา

DAAD

81
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

12 12 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

13 13 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

14 14 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

15 15 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

16 16 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

17 17 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

18 18 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

่ -นามสกุล
ชือ

วันทีป
่ ระกวด/ รายการประกวด/แข่งขัน
แข่งขัน
น.ส.พิชญา จรูญ
ปี การศึกษา ทุนนั กศึกษาแลกเปลีย
่ น
ั ดิ์
พงษ์ ศก
57
ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ณ
มหาวิทยาลัย LudwigMaximilian
น.ส.ภารวี ขจรบุญ 7-ส.ค.-58 ทุนการศึกษาแลกเปลีย
่ น
ณ มหาวิทยาลัย LudwigMaximitian
น.ส.สุพช
ิ ญา
7-ส.ค.-58 ทุนการศึกษาแลกเปลีย
่ น
เปล่งปลัง่
ณ มหาวิทยาลัย LudwigMaximitian
น.ส.อชุญาภ์ ลา
ปี การศึกษา ทุนฝึ กงานจากสถานทูต
กูล
57
ไทยประจํากรุงเบอร์ลน
ิ
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ณ
ประเทศเยอรมนี
นายนฤเบศ บุญ
ปี การศึกษา ทุนเรียนภาษา ณ
ฤทธิ์
57
ประเทศเยอรมนี
ระยะเวลา 1 เดือน
นายอรรถพล เต
7-ส.ค.-58 ทุนการศึกษาแลกเปลีย
่ น
ชะพันธุ์
ณ มหาวิทยาลัย LudwigMaximitian
นายอัครวัฒน์
7-ส.ค.-58 ทุนการศึกษาแลกเปลีย
่ น
โฆษิตบุณยวัชร์
ณ มหาวิทยาลัย LudwigMaximitian

ผลการประกวด/
แข่งขัน
ได ้รับทุนการศึกษา

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
มิวนิค เยอรมนี

ระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา

องค์การแลกเปลีย
่ น
ทางวิชาการเยอรมนี
(DAAD)
องค์การแลกเปลีย
่ น
ทางวิชาการเยอรมนี
(DAAD)
สถาทูตไทยประจํา
กรุงเบอร์ลน
ิ

ระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา
ได ้รับทุนการศึกษา

ได ้รับทุนการศึกษา

DAAD

ระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา

องค์การแลกเปลีย
่ น
ทางวิชาการเยอรมนี
(DAAD)
องค์การแลกเปลีย
่ น
ทางวิชาการเยอรมนี
(DAAD)

ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา

82

ศิษย์ เก่าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 14 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 15 รายการ
ิ รางวัล ภาควิชา
นิสต

่ -นามสกุล
ชือ

ประวัตศ
ิ าสตร์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
ศูนย์การแปล คุณบัญชา
สุวรรณานนท์

วันทีป
่ ระกวด/ รายการประกวด/
แข่งขัน
แข่งขัน
19-เม.ย.-58 รางวัลสุรน
ิ ทราชา นั ก
แปลดีเด่น

ผลการประกวด/
แข่งขัน
นั กแปลดีเด่น

1

1

2

2

3

3

ศิษย์เก่า

ชมัยภร แสง
กระจ่าง

4

4

ศิษย์เก่า

ดร.วารุณี อรรจน์
สาธิต

5

5

ศิลปการละคร น.ส.อําไพพร
จิตต์ไม่งง

เมษายน 58

6

ศิลปการละคร น.ส.อําไพพร
จิตต์ไม่งง

มิ.ย.-58

6

7

ศิษย์เก่า

7

8

ศิลปการละคร นายนวพล ธํารง
รัตนฤทธิ์

8

9

ศิลปการละคร นายนั กรบ มูล
มานั ส

9

10 ภาษา

นายบัญชา
สุวรรณานนท์

19-เม.ย.-58

10

11

รศ.ทองสุก เกตุ
โรจน์

19-เม.ย.-58 รางวัลสุรน
ิ ทราชา นั ก
แปลดีเด่น

นั กแปลดีเด่น

11

12 ภาษา

สิรวิ รรณ จุฬากรณ์ 19-เม.ย.-58 รางวัลสุรน
ิ ทราชา นั ก
แปลดีเด่น

นั กแปลดีเด่น

12

13

น.ส.พิชญา เวทย์
วิทยวัฒนา

พ.ศ. 2558

ได ้รับรางวัล

13

14 ภาษา

น.ส.มิตรา อินทรา
รัตน์

ธ.ค.-57

14

15 ภาษา

น.ส.วนิมมาล เล็ก
สวัสดิ์

พ.ศ. 2558

ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ศิษย์เก่า

ตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษา
ตะวันตก/
สเปน

ตะวันออก/
เกาหลี

ตะวันตก/
สเปน

นางชมัยภร บาง
คมบาง หรือแสง
กระจ่าง

19-เม.ย.-58 นั กแปลดีเด่น

สมาคมนั กแปล
และล่ามแห่ง
ประเทศไทย

27-ก.พ.-58

สพฐ งานสัปดาห์
หนั งสือแห่งชาติ

6-ต.ค.-57

20-ม.ค.-58

เม.ย.58
31-ส.ค.-58

รับรางวัลประกาศ
เกียรติคณ
ุ นั กแปล
ดีเด่น “รางวัลสุรน
ิ ท
ราชา” พ.ศ. 2558
ประกวดหนั งสือดีเด่น รางวัลชมเชยประเภท
นวนิยาย เรือ
่ งหยาด
นํ้ าค ้างพันปี
นั กบริหารดีเด่นแห่งปี ได ้รับรางวัล นั กบริหาร
ดีเด่นแห่งปี 2557
สาขาบริหารองค์กร
รางวัลคมชัดลึก
ได ้รับรางวัลผู ้กํากับ
อวอร์ด ครัง้ ที่ 12
การแสดงยอดเยีย
่ ม
ประเภทละครโทรทัศน์ จาก "สามีตต
ี รา"
รางวัลนาฏราช ครัง้ ที่ รางวัลผู ้กํากับยอด
6 ประเภทละคร
เยีย
่ ม จาก "สามีต ี
โทรทัศน์ รางวัลผู ้
ตรา"
กํากับยอดเยีย
่ ม
การคัดเลือกเป็ นศิลปิ น ได ้รับการคัดเลือกให ้
แห่งชาติ ประจําปี 57 เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ
ประจําปี 57 สาขา
วรรณศิลป์
ภาพยนตร์เรือ
่ ง "The ผู ้กํากับภาพยนตร์ยอด
Master"
เยีย
่ ม คมชัดลึกอวอร์ด
ครัง้ ที่ 12
ประกวด TIFA 2015 รางวัลชนะเลิศสาขา
เครือ
่ งหนั งและรองเท ้า
ประเภท Young
Talent
รางวัลสุรน
ิ ทราชา นั ก ในฐานะล่ามดีเด่น
แปลดีเด่น

หน่วยงานที่
จัดการประกวด
สมาคมนั กแปล
และล่ามแห่ง
ประเทศไทย

บัณฑิตอักษรศาสตร์
เอกภาษาสเปนทีม
่ ี
แต ้มเฉลีย
่ เฉพาะวิชา
ภาษาสเปนสูงสุด

งานประกวดสุนทร
รางวัลที่ 2
พจน์ภาษาเกาหลี
ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 8
ทุนพระราชทานมูลนิธ ิ ได ้รับทุนไปศึกษาต่อ
อานั นทมหิดล
ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงาน
รางวัลไทย
่ บรอดแค
เนชัน
สติง้
สมาพันธ์ผู ้
ประกอบวิชาชีพ
วิทยุโทรทัศน์
ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
กระทรวง
วัฒนธรรม(วธ.)
่ บรอดแค
เนชัน
สติง้
กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
กระทรวง
อุตสาหกรรม
สมาคมนั กแปล
และล่ามแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมนั กแปล
และล่ามแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมนั กแปล
และล่ามแห่ง
ประเทศไทย
สถาน
เอกอัครราชทูต
กลุม
่ ประเทศ
ลาตินอเมริกาใน
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
บูรพา

มูลนิธอ
ิ านั นท
มหิดล
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 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 129 คน
นิสิตได้ รับทุนไปต่ างประเทศ
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
1
น.ส.ณั ฐชยา อังสถิตย์
อนั นต์

้
ระดับชัน
สาขาวิชา
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ปี 4

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

2

นายปั ณณ์พัฒน์ จันทร์
สว่าง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Seol national University
ประเทศเกาหลี

Seol national
University
ประเทศเกาหลี

3

น.ส.ณิชา สิงห์น ้อย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Saitama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Saitama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

4

น.ส.ศศิภา จินทรทัต

ป.ตรี
ปี 4

ประวัตศ
ิ าสตร์

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kamasawa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kamasawa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

5

น.ส.สิรยา จันทน์เกษร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

6

น.ส.ดรุณี ไพรรมณีย ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

7

น.ส.กัลยาทรรศน์ วงษ์
จันทร์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyoeiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

8

น.ส.บุญญาพร วรรณศิร ิ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

9

น.ส.พรพิศท
ุ ธ์ คุณเพชร
นาค

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

10

ิ เผือ
น.ส.พิชญ์สน
่ นงู
เหลือม

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

JASSO (Japan
Student
Services
Organization)
ประเทศญีป
่ น
ุ่
Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

11

น.ส.สาวิณี โอฬารศิร ิ
ศักดิ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kyoto Notre Dame
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kyoto Notre Dame
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

84
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
12 นายสายัณห์ ทิพรส

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Doshisha
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

13

น.ส.พิรญาณ์ มากพูน

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyoeiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

14

น.ส.ญาดา โคสุย ี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Gakuchuin University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Gakuchuin
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

15

น.ส.พิมพ์ชนก สุวช
ิ น
ชิดชู

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kansai University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kansai University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

16

น.ส.แจน นิมต
ิ โสภณ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Nanzan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

TOYOTA -NANZAN
ประเทศญีป
่ น
ุ่

17

น.ส.รัตนพร เฮียวโดะ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ryukyus University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Ryukyus
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

18

น.ส.จุฑารัตน์ ฐาน
พงศ์พันธุ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toko University of
Foreign Student
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toko University
of Foreign
Student
ประเทศญีป
่ น
ุ่

19

น.ส.ชุตน
ิ ั นท์ ธีมะ
สมบัต ิ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kumamoto Gakuen
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kumamoto
Gakuen
ประเทศญีป
่ น
ุ่

20

น.ส.ปฐมพร แย ้มสุข
เสรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

21

น.ส.เกศญาพร รัตน
พิภพ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

World of
Japanese
Contemporary
culture program
(WJC)

22

น.ส.พิชญา จารุเกียรติ
กุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Fukuoka women's
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

23

น.ส.ฐิตารัตน์ ดีรอด

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

85
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
24 น.ส.เบญจา ดาวมาศ
รัศมี

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 3

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Okayama University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Okayama
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

25

น.ส.มนั สวี อิสรธํารง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

26

น.ส.ปุณยนุช ขุนเหล็ง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

27

นายปิ ยวัฒน์ ชาติ
พิทักษ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

28

นายธนบัตร ประเทือง
ชัยศรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Tohoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

29

นายสุทธากร คีรแ
ี ก ้ว

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอิตา
เลียน

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Jiba University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Jiba University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

30

ิ ี ประคัลภ์
น.ส.สัณห์สน
กุล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Tohoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

31

น.ส.ธัญชนก นววงศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

32

น.ส.อัญชิสา อุจจาภิ
มุข

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Tokyo University of
Foreign Studies
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

33

น.ส.สุธรี า ศรีตระกูล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Doshisha
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

34

น.ส.ภาวิณี เจนนพ
กาญจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Seoul National University
ประเทศเกาหลีใต ้

รัฐบาลประเทศ
เกาหลีใต ้

35

น.ส.ณั ฐธิดา จันทร์
เอีย
่ ม

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)
1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ York University ประเทศ
แคนาดา

โครงการแลกเปลีย
่ น
นั กศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ
สํานั กงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)

86
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
36 น.ส.พิชญา จรูญพงษ์
ศักดิ์

้
ระดับชัน
สาขาวิชา
ป.ตรี ภาษาเยอรมัน
ปี 3

ระยะเวลา
1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา
Ludwig-Maximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Ludwig-Maximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

37

น.ส.กุลวิกา อ ้วนดวงดี

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาเยอรมัน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ludwig-Maximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

Ludwig-Maximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

38

น.ส.ณิชาภัทร ทองว
นิชนพคุณ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Doshisha
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

39

น.ส.ฐิตพ
ิ ร ทองทิพย์
เจริญ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Hokkaido University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Hokkaido
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

40

น.ส.ธนพร สุทธินพรัต
นกุล

ป.ตรี
ปี 2

ภูมศ
ิ าสตร์

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ritsumeikan Asia Pacific
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Ritsumeikan Asia
Pacific University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

41

น.ส.ธนั ชชา เศาช
ยะนั นท์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคปลาย
2557 - ต ้น
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Kokushikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Kokushikan
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

42

น.ส.กวิสรา ลิมอักษร

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nottingham Trent
University ประเทศสหราช
อาณาจักร

Nottingham Trent
University
ประเทศสหราช
อาณาจักร

43

น.ส.ชุตภ
ิ า เจริญสุข

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hankuk University of
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต ้

Hankuk University
of Foreign Studies
ประเทศเกาหลีใต ้

44

น.ส.ฑิตยา วัฒนนาวิน

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

45

นายณภัทร ฉั ตรรุง่ รังษี

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ National Taiwan
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

National Taiwan
University
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

46

่
น.ส.ณฐวรรณ์ พนาชืน
วงศ์สกุล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Sophia University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Sophia University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

87
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
47 น.ส.ทิฎฐิยา ชุมวงศ์

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 3

สาขาวิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hiroshima University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Hiroshima
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

48

น.ส.นิชา กําเนิดมณี

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hiroshima University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Hiroshima
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

49

น.ส.ปณิตา ทุง่ ทอง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Seoul National
University ประเทศเกาหลีใต ้

Seoul National
University
ประเทศเกาหลีใต ้

50

นายปพล วุฒไิ กร
เกรียง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hiroshima University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Hiroshima
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

51

น.ส.ปิ ยพร ไทเมืองพล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hankuk University of
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต ้

Hankuk University
of Foreign Studies
ประเทศเกาหลีใต ้

52

นายพิชญะ เภตราไชย
อนั นต์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ National Taiwan
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

National Taiwan
University
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

53

น.ส.ภารดี อุตรานุสรณ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hiroshima University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Hiroshima
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

54

น.ส.วิภาวี ตัง้ วงศ์ยอด
ยิง่

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hankuk University of
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต ้

Hankuk University
of Foreign Studies
ประเทศเกาหลีใต ้

55

น.ส.สาธิตา ปั่ นเจริญ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Ritsumeikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Ritsumeikan
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

56

น.ส.สุกาญจนา จารุ
ทัศน์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

88
ิ
่ นิสต
้
ลําดับ
ชือ
ระดับชัน
57 น.ส.หทัยรัตน์ ศรีวงษา
ป.ตรี
ปี 3

สาขาวิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hiroshima University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Hiroshima
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

58

น.ส.อริสรา คณา
ประเสริฐกุล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

59

น.ส.อุษณียพ
์ ัฒน์ เทพ
กาญจนา

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ National Taiwan
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

National Taiwan
University
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

60

นายณั ฐชนน อ่องจุ ้ย

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ National Taiwan
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

National Taiwan
University
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

61

น.ส.เจมิกา ศิรบ
ิ ญ
ุ ญะ
สุข

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Ritsumeikan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Ritsumeikan
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

62

น.ส.ซันผิง หลิง

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

63

น.ส.จารุวัลย์ โรจน์
ปริญญาวุฒ ิ

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

64

น.ส.จารุวัลย์ โรจน์
ปริญญาวุฒ ิ

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Waseda University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

65

น.ส.ณั ทธร วิชญสกุล
วงศ์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Sophia University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Sophia University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

66

น.ส.ชลิดา วงศ์ใหญ่

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Sophia University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Sophia University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

89
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
67 น.ส.ลลิล สถิรากร

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 2

สาขาวิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hiroshima University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Hiroshima
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

68

่ ม
น.ส.อัญชิสา เอีย
ทอง

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Hiroshima University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Hiroshima
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

69

น.ส.อาทิมา กรีมหา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค
ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Sophia University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Sophia University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

70

น.ส.ขวัญดาว แซ่เจีย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

71

น.ส.มาลิน อุตตโมบล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

72

นายชลัฐศร ไม ้สกุลดี

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

73

นายภูเบศ พิรกุลวานิช

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

74

น.ส.เชลิตา ธนะรัชต์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

75

น.ส.กมลลักษณ์ บุญมา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

76

น.ส.นั ทธมน ณ ระนอง

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

77

น.ส.หทัยภัทร คงโพธิ์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

78

น.ส.ทิพยรัตน์ ลิม
้ สาย
สุข

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

90
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
79 นายเทพดล ปั ญญาธิ
ปั ตย์

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 2

สาขาวิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

80

น.ส.ทักษณา เมฆไตร
รัตน์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

81

นายเคียราน ชัยธัช ชี
วมงคล

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

82

้ ว
นายธนวัต จันทร์เสีย
รัศมี

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

83

น.ส.ชาลิดา เตชะเพิม
่
ผล

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

84

น.ส.นทีรา นาประดิษฐ์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

85

นายนนทกร นพนาคร

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

86

น.ส.ปาณิศา เสนียว์ งศ์
ณ อยุธยา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

87

นายพงศวัต ตันสกุล

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

88

น.ส.พริมา จุลวัลลิ

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

89

น.ส.พิชญาภา มณีรัตน์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

90

นายภวินท์ พงษ์ ไกร
กิตติ

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

91
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
91 น.ส.ลลินา ธรรมรักษ์

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 2

สาขาวิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

92

น.ส.วาสิตา ทัพภะสุต

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

93

นายศักดิธัช ขวัญใจ
ธัญญา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

94

น.ส.อันนา หล่อวัฒน
ตระกูล

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela
Universidad ประเทศสเปน

Santiago de
Compostela
Universidad
ประเทศสเปน

95

น.ส.ศรีวรรณ เสียง
จันทร์

ป.ตรี
ปี 1

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร ้อน 2557)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน

96

น.ส.ธิดาวรรณ พราน
เสรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้น
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย

ทุนแลกเปลีย
่ น
(AUN-ACTS)

97

น.ส.ชุตช
ิ ล เอมดิษฐ

ป.เอก

ภาษาศาสตร์

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้น
2558)

ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก ไปศึกษาวิจัย
ณ
Humboldt University,
Germany

สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย
(สกว.)

98

น.ส.กมลชนก หงษ์
ทอง

ป.เอก

ภาษาศาสตร์

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้น
2558)

ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก ไปศึกษาวิจัย
ณ
Stanford University, USA

สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย
(สกว.)

99

น.ส.พิชญ์ธด
ิ ี รอดรัก
ขวัญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้น
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Universidad de Alcala
ประเทศสเปน

Universidad de
Alcala
ประเทศสเปน

100

น.ส.วายามะ เรืองฤทธิ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้น
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Universidad de Alcala
ประเทศสเปน

Universidad de
Alcala
ประเทศสเปน

101

น.ส.อภิษฎา สุวรรณ
สุขโรจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้น
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Universidad de Alcala
ประเทศสเปน

Universidad de
Alcala
ประเทศสเปน

102

นายธนาพงษ์ คงเซ็น

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้น
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Universidad de Alcala
ประเทศสเปน

Universidad de
Alcala
ประเทศสเปน

92
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
103 น.ส.ธวัลยา พวกน ้อย

้
ระดับชัน
สาขาวิชา
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ปี 4

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ประเภททุน
ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
Nagoya
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

104

่ ชนา
น.ส.นั ยน์ปพร ชืน
วุฒพ
ิ งศ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Fukuoka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Fukuoka
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

105

น.ส.กานต์ธด
ิ า เมฆ
วงศ์ตระการ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Aoyama Gakuin University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Aoyama Gakuin
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

106

น.ส.ฐิตก
ิ านต์ ประภา
พันธ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyoeiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

107

น.ส.ณั ฐมน เครือหิรัญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Toyoeiwa University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Toyoeiwa
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

108

น.ส.ณิชา อนั นต์
วทัญญู

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Nanzan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Nanzan University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

109

น.ส.ธาวินี เต่าทอง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Rikkyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

110

น.ส.ปานเนตร โรจนา
ศรีรัตน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Aoyama Gakuin University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Aoyama Gakuin
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

111

น.ส.รัตนาภรณ์ วานิชย์
หานนท์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ryukoku University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

Ryukoku
University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

112

น.ส.ชุตก
ิ าญจน์ เนียม
สกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Doshisha University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

113

น.ส.ชวิศา ไทรงาม

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

114

น.ส.นีรชา เนียมเจริญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Yamagata University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

93
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
115 น.ส.ปวิตรา โรจน์วา
ธรรม

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 4

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ประเภททุน
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

116

น.ส.อรณิชา งาม
เศรษฐมาศ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Tokyo University of
Foreign Studies
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

117

น.ส.วรรษรินทร์
ปั ทมวรคุณ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Nagoya University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

118

น.ส.ฐิตก
ิ าญจน์ ชัยภูว
ภัทร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

119

น.ส.ประภัสสรา บุญ
บาล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

120

น.ส.อริสรา ปิ่ นกระจาย

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Tsinghua University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Tsinghua
University
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

121

น.ส.ภารวี ขจรบุญ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาเยอรมัน

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ludwig-Maximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

Ludwig-Maximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

122

น.ส.ลภัสรดา ลักขณา

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาเยอรมัน

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษา ณ
Ewha Women University
ประเทศเกาหลี

Ewha Women
University
ประเทศเกาหลี

123

ั จ
น.ส.ทิพภา ศิรส
ิ จ
วัฒน์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Tokyo University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

124

น.ส.ภริดา จิรวุฒน
ิ ั นท์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

125

น.ส.ภัทรสร คูรพ
์ พ
ิ ัฒน์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

126

น.ส.มัทลิกา อินทรห
อม

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญีป
่ น
ุ่

1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Chiba University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

94
ิ
่ นิสต
ลําดับ
ชือ
127 น.ส.วิธารณี จงสถิตย์
วัฒนา

้
ระดับชัน
ป.ตรี
ปี 3

สาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่

ระยะเวลา
1 ปี
( ภาคต ้น ปลาย
2558)

ประเภททุน
ทุนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่ ไปศึกษา ณ
Osaka University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

หน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
รัฐบาลญีป
่ น
ุ่

128

นายธนาพงษ์ คงเซ็น

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้นปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Universidad de Nebrija
ประเทศสเปน

Universidad de
Nebrija
ประเทศสเปน

129

น.ส.ชนิสรา
สร ้อยทองรดา

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต ้นปลาย
2558)

ทุนแลกเปลีย
่ น ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nottingham Trent
University ประเทศสหราช
อาณาจักร

Nottingham Trent
University
ประเทศสหราช
อาณาจักร
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2558 นิสิตที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม มีจาํ นวน 14 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที่ 11 นิสิตรุ่ น
ที่ 8 จํานวน 6 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2557 รายละเอียดดังนี้
1. นางสาววิลาสิ ณี
ศิริบูรณ์ พพิ ฒ
ั นา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ปัจจุบัน : ศึกษาต่ อ : ระดับปริ ญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลี่ย 3.78

2. นายภาณุวฒ
ั น์ อินทวัฒ น์
ภาควิชาศิลปการละคร
คะแนนเฉลี่ย 4.00
ปัจจุบัน : ทํางาน : ผูช้ ่วยผูก้ าํ กับละครเวที สังกัดค่ายจีทีเอช และเป็ นนักเขียนบทละครทีวใี ห้กบั ค่ายชลลัมพี
3. นางสาวชนิดา
สงสาร
สาขาวิชาภาษาจีน
ปัจจุบัน : ทํางาน : บริ ษทั ไทยแลนด์ พริ วเิ ลจ การ์ด จํากัด แผนกบริ หารข้อมูลสมาชิก

คะแนนเฉลี่ย 3.76

4. นางสาวปราณชนก ตรีรัตนวารีสิน สาขาวิชาภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย 3.78
ปัจจุบัน : ศึกษาต่ อ : ระดับปริ ญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ ณ Fudan University , Shanghai
สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. นางสาวเมวาณี
คงปรีชา
สาขาวิชาภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย 3.91
ปัจจุบัน : ได้รับทุน Asean University Network-China ไปศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขา Business
Adminnistraion ณ Shanghai Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. นางสาววทันยา
พวงไพโรจน์
สาขาวิชาภาษาจีน
ปัจจุบัน : ทํางาน : บริ ษทั Exxon Mobil จํากัด ตําแหน่ ง Customer Service

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิย มรุ่ นที่ 8 - รุ่ นที่ 11 มีจํานวนทั้งหมด 26 คน

คะแนนเฉลี่ย 3.76
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 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาเอก

29 คน จํานวน
20 คน จํานวน

29 รายการ
20 รายการ

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 29 คน จํานวน 29รายการ
ลําดับ
1
2

3
4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

ิ
่ สกุลนิสต
ชือ

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่
ไทยศึกษา
น.ส.หยาเหมิง exploring the motivation of นานาชาติ The 8th thai&Southeast
จาง
Young Thai Social
Asian studies graduate
Entrepreneurs
symposium 2015
ไทยศึกษา
นายโจนั ส โฮฟ Kai Yang and Kuaitiao to
นานาชาติ the 8th thai&Southeast
ด็อกเตอร์
fatbirds and pocupines :
Asian studies graduate
Changes in the culinary
symposium 2015
landscape of a bangkok
neighborhood
ไทยศึกษา
นายเตรือง
Commodity trade structure นานาชาติ the 8th thai&Southeast
กวาง ฮวาน
between Thailand and
Asian studies graduate
Vietnam (2004-2013)
symposium 2015
ภาษาไทย
นายคชาธิป
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ชาติ วารสารมนุษยศาสตร์
พาณิชตระกูล
อุดมการณ์วา่ ด ้วยชายรักชาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในหนั งสือพิมพ์รายวัน
ปี ท ี่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมภาษาไทย
ธันวาคม พ.ศ.2557
ภาษาไทย
น.ส.ปิ ยรัตน์
"เรือ
่ งเล่า" กับ "ตัวละคร" ใน
ชาติ ศิลปากรวิจัยและสร ้างสรรค์
แซ่องึ้
กวีนพ
ิ นธ์เกีย
่ วกับความไม่สงบ
ครัง้ ที่ 8 : บูรณาการศาสตร์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
และศิลป์
ั
ภาษาไทย
นายศักดิช
์ ย
ภาพของพระบาทสมเด็จพระ
ชาติ ภาษา วรรณคดีไทยและการ
ตระกูลเลิศงาม จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ใน
สอนภาษาไทยในฐานะ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
ภาษาต่างประเทศ : การ
เรียนรู ้
ภาษาไทย
น.ส.ศิลป์ ศุภา
กลวิธแ
ี ละบทบาทของการ
ชาติ การประชุมวิชาการและ
แจ ้งสว่าง
สร ้างบทตลอดในการ์ตน
ู
นํ าเสนอผลงานวิจัย
รามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้
ที่ 6
ภาษาไทย
น.ส.โศภิษฐา
กลวิธก
ี ารตอบคําถามแบบอ ้อม
ชาติ ภาษาและวรรณคดีไทย
่ มวลชน
ไชยถาวร
ในการตอบคําถามสือ
ของดารานั กแสดงชาย-หญิง
ึ ษารายการ "ทีว ี
ไทย : กรณีศก
พูลไลฟ์ "
ภาษาไทย
นายสัณห์ธวัช
ความสัมพันธ์ระหว่างการร์
ชาติ วิชญทรรศน์ภาษา
ธัญวงษ์
ลักษณะประจําคํา และ
วรรณกรรมและวัฒนธรรม
ความหมายทางไวยกรณ์ของ
ไทย
คําหลังกริยา "ไว ้"
ภาษาไทย
นายอวยพร
ลักษณะเด่นของนวนิยายไทย
ชาติ ภาษาและวรรณคดีไทย
แสงคํา
ทีม
่ ต
ี วั ละครเป็ นครุฑและนาค
ั
ภาษาอังกฤษ
นายศักดิช
์ ย
David Copperfield And The นานาชาติ MANUSYA 18.1
ลุนลาพร
Bildungsroman And Their
Contribution to Charles
Dickens's Reputation
บรรณารักษศาสตร์ น.ส.ธนพรรณ
Searh Effectiveness and
นานาชาติ ICADL 2014 - The 16th
และสารนิเทศ
ธนั นทา
Efficiency of Facet-based
International Conference
ศาสตร์
Online Catalog: A Crossover
on Asia-Pacific Digital
Study of Novice Users.
Libraries
บรรณารักษศาสตร์ น.ส.รัชฏาพร
ความต ้องการกิจกรรมพัฒนา
ชาติ วลัยลักษณ์วจิ ัยทางการ
และสารนิเทศ
เจริญสุข
บุคลากรของบรรณารักษ์
จัดการครัง้ ที่ 4
ศาสตร์
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ในห ้องสมุดมหาวิทยาลัย
บรรณารักษศาสตร์ น.ส.ลมัย ประ การจัดการวารสารอิเล็กหรอ
ชาติ รังสิตสารสนเทศ
และสารนิเทศ
คอนสี
นิกส์ทเี่ ปิ ดให ้เข ้าถึงได ้อย่าง
ศาสตร์
เสรีในห ้องสมุดมหาวิทยาลัย
หลักสูตร

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ระดับ

วันเดือนปี ท ี่
ตีพม
ิ พ์
11-พ.ค.-58
11-พ.ค.-58

11-พ.ค.-58
ธ.ค.57

13-ก.พ.-58
26-มิ.ย.-58

28 เม.ย.58

มิ.ย.-58

2558

มิ.ย.-58
2015

5-7 พ.ย. 57

8 พ.ค. 2558

ก.ค.-ธ.ค.
2558
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ลําดับ

หลักสูตร

ิ
่ สกุลนิสต
ชือ

15

บรรณารักษศาสตร์ น.ส.อิสริย
์ า
และสารนิเทศ
หมีเงิน
ศาสตร์

16

บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศน์
ศาสตร์

17

ปรัชญา

18

ปรัชญา

19

ภาษาศาสตร์

20

ภาษาศาสตร์

21

ภาษาศาสตร์

22

ภาษาศาสตร์

23

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

24

ภาษาจีน

25

ภาษาจีน

26

ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส

27

ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส

28

ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส

29

การแปลและการ
ล่าม (สายการ
แปล)

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ระดับ

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่
วารสารวิจัยสมาคมห ้องสมุด
แห่งประเทศไทย

การตระหนั กรู ้จริยธรรม
ชาติ
สารสนเทศในการใช ้เฟซบุก
๊
ิ ปริญญาตรี
ของนิสต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
่
น.ส.วิรย
ิ า
การประเมินตนเองของ
ชาติ อินฟอร์เมชัน
สมบูรณ์ผล
บรรณารักษ์ ห ้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ เรือ
่ ง
สมรรถนะทางเทคโนโลยี 2.0
นายกฤตภาศ
ปั จเจกบุคคลร่วมในสังคม
ชาติ วารสารสมาคมปรัชญาและ
ศักดิษฐานนท์ การเมืองและบทบาทของเสียง
ศาสนาแห่งประเทศไทย
ข ้างมากในทฤษฎีพันธสัญญา
ของจอห์น ล็อค
น.ส.ชลลดา
ทุนนิยม : ปั ญหาความไม่
ชาติ วารสารสมาคมปรัชญาและ
นาคใหญ่
เสมอภาคและวิถแ
ี ห่งการกดขี่
ศาสนาแห่งประเทศไทย
ขูดรีด
น.ส.จินต์ชต
ุ า
วรรณยุกต์ภาษาจีนฮากกา
ชาติ วารสารอักษรศาสตร์
่ ผู ้พูดทวิ
ศาสตร์สมัย
(แคะ) ถิน
่ เฟิ งซุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาจีนฮากกา-ไทยถิน
่
น.ส.ตุลยา นคร คําพ ้องรูปพ ้องเสียงใน
ชาติ วารสารสมุษยศาสตร์
จินดา
ภาษาไทย : การอ ้างอิง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คลังข ้อมูลภาษาและการตัดสิน
ของผู ้ใช ้ภาษา
นายวิชญะ ศรี
การแปรเปลีย
่ นของวรรณยุกต์
ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม
พิพัฒนกุล
ภาษาไทยอีสาน จังหวัดศรีสะ
เกษ ใน 5 ชุมชนภาษา
น.ส.อลิษา อิน คํานามประสมแบบเท่าเทียม
ชาติ มนุษยศาสตร์
จันทร์
ในภาษาไทย
นายสุรัฐ เพชร การเติบโตและการเรียนรู ้ :
ชาติ ตามรอยพระยุคลบาท
นิรันดร
การศึกษาผ่านการดัดแปลงเท
เกษตรศาสตร์กําแพงแสน
วตํานานกรีกและโรมันในนว
ี ์ แจ็คสัน
นิยายชุดเพอร์ซย
ของ ริค ไรเออร์แดน
น.ส.วรีสรา
การศึกษา อาฝานถี ในฐานะ
ชาติ วารสารจีนศึกษา ม.
จารย์ปัญญา
นิทานมุขตลกแนวเสียดสี
เกษตรศาสตร์
น.ส.อังศุธร
การศึกษาเปรียบเทียบคําว่า
นานาชาติ วารสารจีนศึกษา
จ ้าวกวีพงศ์
"" "" และ "ทีแ
่ ท ้"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับปี ท ี่ 1 ปี 2558
น.ส.ตะวัน
other in the adventures of นานาชาติ สัมมนาวิชาการนานาชาติ
ปทุมเพชร
Tintin
เครือข่ายความร่วมมือ
วิชาการ-วิจัยสาย
มนุษยศาสตร์
นายวิทยา
le paradis terrestre author
ชาติ วารสารสมาคมครูฝรั่งเศส
คุณธรรม
da l'unnivers christianise
แห่งประเทศไทย
สถาพร
dans atala de
Chateaubriand
น.ส.ดามาร์ รัก L'INFANTICIDE
ชาติ วารสารสมาคมครูภาษา
ขมายาสตรี
AMOUREUSE DANS LE
ฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยใน
MALENTENDU D'ALBERT
พระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที่ 129
CAMUS
เล่ม 1
น.ส.สุชาดา
การประเมินหน ้าทีด
่ ้านความ
ชาติ วารสารภาษาและวัฒนธรรม
แสงสงวน
เรียงในบทแปลภาษาไทยสอง
Journal of Language and
สํานวนของหนั งสือเรือ
่ ง เดอะ
Culture
โพรเฟ็ ท ของคาอิล ยิบราน
โดยใช ้รูปแบบของยูลอ
ี าเนอ
เฮาส์

วันเดือนปี ท ี่
ตีพม
ิ พ์
ก.ค.-ธ.ค.
2558
ปี ท ี่ 12 ฉบับ
ที่ 2 (ก.ค.ธ.ค. 2558)
ฉบับที่ 2 ปี
2557
2558
มิ.ย.-58
2 พ.ค.-ส.ค.
2558
ม.ค.-มิ.ย.
58
ม.ค.-มิ.ย.
58
8-ธ.ค.-57

ต.ค. 2557
เม.ย.58
18-ธ.ค.-57

ก.ค.-ธ.ค.
2557
ม.ค.-มิ.ย.
58
2557
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ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 20 คน จํานวน 20 รายการ
ลําดับ

หลักสูตร

่ สกุลนิสต
ิ
ชือ

1

ไทยศึกษา

นางลฎาภา พูล
โพธิท
์ อง

2

ไทยศึกษา

นางทรายแก ้ว
ทิพยากร

3

ไทยศึกษา

น.ส.อังคณา
กมลเพ็ชร์

4

ไทยศึกษา

5

ภาษาไทย

นางโซ ทูซาร์
มินท์
น.ส.ชนกพร
พัวพัฒนกุล

6

ภาษาไทย

น.ส.จตุพร มี
สกุล

7

ประวัตศ
ิ าสตร์

นายนนทพร อยู่
มั่งมี

8

ประวัตศ
ิ าสตร์

นายนนทพร อยู่
มั่งมี

9

ประวัตศ
ิ าสตร์

10

ปรัชญา

นายอาวุธ ธีระ
เอก
นางปิ ยฤดี ไชย
พร

11

ภาษาศาสตร์

12

ภาษาศาสตร์

13

ภาษาศาสตร์

นายสุรย
ิ ะ ศรี
พรหม

14

ภาษาศาสตร์

น.ส.มนสิการ
เฮงสุวรรณ

15

ภาษาศาสตร์

น.ส.รุง่ อรุณ
วณิชธนะชากร

16

ภาษาศาสตร์

น.ส.นิดา จําปา
ทิพย์

นางศิรริ ัตน์ ชู
พันธ์
อรรถพลพิพัฒน์
น.ส.ณิชา กลิน
่
ขจร

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่
Western Acculturation ans
นานาชาติ Rian Thai:
the Translation of Culinary
International Journal
Culture in the Court of King
of Thai Studies Vol.
Rama the Fifth
7/2014
Japan's Culture Diplomacy นานาชาติ วารสาร Rian Thai:
and Its Influence in Thai
Internatioal Journal of
society
Thai Studies Vol.
8/2015
envisaging the contemporary นานาชาติ Asian Review journal
Thai government's measures
and intenventions toward
Refugee Repatration plan :
impacts on durable Solution
and Protection issues
SIGNIFICANCE OF
นานาชาติ MANUSYA
AYEDAWBON TREATISES
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ชาติ
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่
อุดมการณ์ในวาทกรรมการ
44 ฉบับที่ 1
พยากรณ์ดวงชะตา: การ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์
พัฒนาการของวรรณคดีโศกาลัย
ชาติ
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปี ท ี่
ในสมัยรัตนโกสินทร์ (The
29 ฉบับที่ 90
development of the poetry
of sorrow in the rattanakosin
period)
การจัดการท ้องถนนใน
ชาติ
วารสารสมาคม
กรุงเทพฯ: ภาพสะท ้อนอํานาจ
ประวัตศ
ิ าสตร์ฯ ฉบับที่ 36
รัฐเหนือวิถช
ี วี ต
ิ ราษฎรในสมัย
พ.ศ. 2557
รัชกาลที่ ๕
Management of 'Public
นานาชาติ หนั งสือรวมบทความ
Space' : Case-study of roads
วิชาการ "Sites of
in Bangkok in the reign of
Modernity"
King Rama V
รัฐสยามกับการจัดการศึกษา
ชาติ
วารสารรัฐศาสตร์สาร
ภาษาอังกฤษอย่างจํากัด
พหุนย
ิ มทางคุณค่ากับข ้อเสนอ
ชาติ
วารสารสมาคมปรัชญา
สามรูปแบบ: อิสยาห์ เบอร์ลน
ิ
และศาสนาแห่งประเทศ
จอห์น รอลส์ และโทมัส
ไทย
สแคนลอส
การแปรของเสียงพยัญชนะท ้าย
ชาติ
วารสารสงขลานครินทร์
ในภาษากระเหรีย
่ งสะกดตามถิน
่
ฉบับสังคมศาสตร์ฯ ปี ท ี่
ทีอ
่ ยูแ
่ ละอายุของผู ้พูด
21 ฉบับที่ 1
Directives in English and
ชาติ
วารสาร NIDA Journal
Thai Dialogues: A
of Language and
Comparative Study of
Communication
English source Texts and
Thai Target Texts
Lexical aspect and the use of
ชาติ
Manusya
simple past tense by thai
learners of english
คําเรียกและมโนทัศน์ "มี" ของผู ้
ชาติ
วารสารวิชาการ
พูดภาษาพม่า : การจัดจําพวก
มนุษยศาสตร์และ
แบบชาวบ ้าน
สังคมศาสตร์
An ethnosemantic study of
ชาติ
วารสารศิลปศาสตร์ฯ
terms representing anger in
southern thai
พัฒนาการของคําปฏิเษท "ไม่"
ชาติ
ภาษาและวรรณคดีไทย
่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ระดับ

วันเดือนปี ท ี่
ตีพม
ิ พ์
พ.ย. 2557

พฤศจิกายน
2015

Vol.28/2015

No.18.2
(2015)
ม.ค.-มิ.ย.58

เม.ย.-มิ.ย.
2558

2557

2014

ม.ค. - เม.ย.
58
2557

ม.ค.-มี.ค.
2558
2014

2558
ปี ท ี่ 10 ฉบับ
1 2557
ก.ค. - ธ.ค.
2558
มิ.ย.-58
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่ สกุลนิสต
ิ
ชือ

ลําดับ

หลักสูตร

17

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นางภัทร์อร
พิพัฒนกุล

18

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

นายณั ชพล บุญ
ประเสริฐกิจ

19

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

น.ส.รัญวรัชญ์
พูลศรี

20

วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

น.ส. จิราภรณ์
อัจฉริยะประ
สิทธ์

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่
วารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN 01252690 ปี ท ี่ 36 เล่ม2

วันเดือนปี ท ี่
ตีพม
ิ พ์
ก.ค. - ธ.ค.
2557

ชาติ

วารสารดํารงวิชาการ ปี
ที่ 14 ฉบับที่ 1

ม.ค-มิ.ย.58

ชาติ

วรรณคดีเปรียบเทียบ

มี.ค.-58

ชาติ

วรรณคดีเปรียบเทียบ

ม.ค.-มิ.ย.
58

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ระดับ

"บทบาททางวัฒนธรรมของ
ตํานานเทพญีป
่ นในปั
ุ่
จจุบน
ั :
ระหว่างความหลากหลายกับ
ความเป็ นหนึง่ เดียว"
สองมือมนุษย์จะกําหนดอนาคต
ตน : มนุษย์และการใช ้
เทคโนโลยีในบันเทิงคดีแนว
วิทยาศาสตร์เรือ
่ ง Makers ของ
Cory Doctorow
้ : อัตลักษณ์
คําลวงและผีเสือ
้ the lies
สิงคโปร์ในรอมเรือ
่ งสัน
that build a marriage ของซู
เฉิน คริสธีน ลิมและบทละคร
butterflies don't cry ของส
เตลลา กง
จิตสํานึกของปั จเจกกับ
อุดมการณ์ชาติยค
ุ สงครามและ
การปฎิวัตใิ นบันทึกของดัง่ ถุย
่
เจิม
่ และปวดร ้าวแห่งสงคราม

ชาติ

100

ดานกิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 10 ครั้ง
ระดับชาติ
5 ครั้ง
ระดับนานาชาติ 5 ครั้ง
 การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 69 กิจกรรม
 กิจกรรมอื่นๆ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 299 กิจกรรม
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 5 ครั้ง
ลําดับ
ภาควิชา
ิ (ฝ่ ายวิจัย ร่วมกับ
1
นิสต
ิ ฝ่ าย
ฝ่ ายกิจการนิสต
วิชาการ และก.อศ.)

่ การประชุม
ชือ
จัดการประชุมวิชาการด ้าน
มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2 (2nd
Arts Undergraduate
Humanities Symposium)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
18 เม.ย.58 ณ ห ้อง
ั ้ 9 และ
อเนกประสงค์ชน
ห ้อง 303 304 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

2

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

การสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติด ้านภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส ประจําปี
2557 หัวข ้อ “Lire, voir les
pièces de théâtre / บทละคร
: อ่านและดู”

29-31 ต.ค. 57 ณ ห ้อง
ประชุม 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

3

วรรณคดีเปรียบเทียบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3
Transgression and
Translation in Literature

23-24 เม.ย.58 ห ้อง 303304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

4

วรรณคดีเปรียบเทียบ

24 เม.ย.58 ห ้อง 303-304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

5

ศูนย์ไทยศึกษา

เวทีเสวนา "หนึง่ ศตวรรษนว
นิยายไทย หนึง่ ร ้อยปี จน
ิ ตกรรม
ความเรียง" เนือ
่ งในโอกาส
100 ปี นวนิยายไทยเรือ
่ งแรก
"ความไม่พยาบาท" โดยหลวง
วิลาสปริวัตร
The8th Thai & Southeast
Asian Studies Graduate
Symposium 2015
TRADE-TOURISMIDENTITY
Navigating the Self in the
Era of Global Capitalism

11 พ.ค.58 เวลา 8.00 16.30 น ห ้อง 401/18-19
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรศาสตร์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ศิษย์
คณาจารย์ นิสต
เก่า และ
บุคคลภายนอก เข ้า
ร่วมงานประมาณ 150
คน
ิ นํ าเสนอผลงาน
นิสต
วิชาการจํานวน 13 คน
- อาจารย์ 10 คน
ิ 50 คน
- นิสต
ิ ป.โท 5 คน
- นิสต
- ศิษย์เก่า 4 คน
- บุคคลภายนอกและ
อาจารย์ 8 คน
- นั กศึกษา 16 คน
- ชาวต่างประเทศ 3 คน
ิ ป.ตรี 42
นิสต
ิ ป.โท 38
นิสต
ิ ป.เอก 14
นิสต
อาจารย์ 24
บุคคลภายนอก128
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 8
มีศษ
ิ ป.ตรี 27
นิสต
ิ ป.โท 19
นิสต
ิ ป.เอก 7
นิสต
อาจารย์ 13
บุคคลภายนอก 76
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.โท 18 คน
นิสต
ิ ป.เอก 5 คน
นิสต
อาจารย์ 10 คน
บุคลากร 6 คน
บุคคลภายนอก 8 คน
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ
คน

รวม
163

96

254

147

50

101

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริ ญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (2nd Arts

Undergraduate Humanities Symposium) 18 เม.ย.58 ณ ห้องอเนกประสงค์ช้ นั 9 และห้อง 303 304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

102

การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5 ครั้ง
ลําดับ
ภาควิชา
1
ปรัชญา

2

ภาษาตะวันตก/
สเปน

3

ภาษาไทยและ
สาขาวิชาบาลีและ
สันสกฤต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก

4

ภาษาศาสตร์

5

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

่ การประชุม
ชือ
International Symposium
Philosophies in Dialogue:
Bridging the Great
Philosophical Devides
โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติระหว่างผู ้สอนภาษา
สเปนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ครัง้ ที่ 4

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
26-28 มี.ค. 58

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
371 คน (ประกอบด ้วย
ิ ป.โท ป.เอก,
อาจารย์,นิสต
ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก)

รวม
371

12-13 ธ.ค. 57

60

ประชุมวิชาการนานาชาติพม
ุ ธ
ึ ษา "พุทธประวัต-ิ
ศาสน์ศก
พุทธตํานาน" เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ
่ งใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕
รอบ
the 28th Pacific Asia
Conference on Language
Information and
Computing (PACLIC)
การจัดสัมมนาวรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 7
"หมุดหมายแห่งทศวรรษ :
ทิศทางวรรณกรรมไทยใน
กระแสความเปลีย
่ นแปลง"

18-19 ก.ค.58
โรงแรมเลอเมอรอ
เดียน

การนํ าาเสนอผลงานวิชาการ
กว่า 30 ผลงาน
มีผู ้เข ้าร่วมงานประชุมกว่า
60 คนจากสถาบันการศึกษา
ในหลากหลายประเทศ อาทิ
ไทย จีน ญีป
่ น
ุ่ เกาหลี
มาเลเซีย อียป
ิ ต์ สเปน
โคลอมเบีย เม็กซิโก เป็ นต ้น
นั กวิชาการไทยและ
ต่างประเทศ 120

120

ผู ้นํ าเสนอผลงานจากคณะฯ
อาจารย์ 3
ิ ป.เอก 4
นิสต
12-14 ธ.ค. 57 โรง
แรมเคปพันวา จังหวัด
ภูเก็ต

ิ ป.เอก 12
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 103

125

1 ก.ย.58 707 อาคาร
บรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก 13
นิสต
อาจารย์ 18
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก 2
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

91

International Symposium Philosophies in Dialogue: Bridging the Great Philosophical Devides 26-28 มี.ค. 58

103

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างผูส้ อนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4 12-13 ธ.ค. 57

104

การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สั มมนา
่ การประชุม/บรรยาย/
ชือ
อบรม/สัมมนา
เสวนาเรือ
่ ง "บรรณาธิการ
นิตยสารกับบรรณาธิการ
หนั งสือ"
เสวนาเรือ
่ ง อนาคตวงจร
ชีวต
ิ หนั งสือในประเทศไทย
โครงการประชุมทางวิชาการ
เรือ
่ ง "มนุษยสารสนเทศ:
พรมแดนการวิจัย"

69 กิจกรรม

ลําดับ

ภาควิชา

1

บรรณารักษศาสตร์

2

บรรณารักษศาสตร์

3

บรรณารักษศาสตร์

4

บรรณารักษศาสตร์

5

ประวัตศ
ิ าสตร์

6

ฝ่ ายวิจัย

7

ฝ่ ายวิจัย

8

ฝ่ ายวิจัย

9

ฝ่ ายวิจัย

10

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

11

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

12

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

การอ่านวรรณกรรมและ
บรรยายเกีย
่ วกับอาชีพ
นั กเขียน

12 มี.ค.58 เวลา 14.30 16.00 น. ห ้อง 707 BRK

13

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

13 มี.ค.58 เวลา 9.00-16.30
น. สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ

14

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

การจัดการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมันผ่านการแสดง
ละครเวที
โครงการสัมมนาและอบรม
ิ
ภาษาเยอรมันสําหรับนิสต
นั กศึกษาและอาจารย์ผู ้สอน
ภาษาเยอรมันรุน
่ ใหม่จาก
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
สนั บสนุนค่าใช ้จ่ายโดย
DAAD

โครงการประชุมทางวิชาการ
เรือ
่ ง "Publishing in
Interational Journals :
You can do it"
โครงการประชุมทางวิชาการ
100 ปี สงครามโลกครัง้ ที1
่
การเสวนาอาศรมวิจัย เรือ
่ ง
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
ประเภทต่างๆ
จัดเสวนาในโครงการอาศรม
วิจัยเรือ
่ งเทคนิคการสืบค ้น
ฐานข ้อมูลผลงานวิชาการ
อย่างเป็ นระบบ
จัดการเสวนาในโครงการ
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง การใช ้
โปรแกรม SCIVAL ในระดับ
คณะ
อาศรมวิจัย เรือ
่ ง แหล่ง
สารสนเทศและบริการ
สารสนเทศเพือ
่ การทําวิจัย
ในสาขามนุษยศาสตร์
โครงการบรรยายพิเศษ
วรรณกรรมอําพรรณ โอ
ตระกูล ซาลส์ ในหัวข ้อเรือ
่ ง
"Lettres du Siam: กระจก
วิเศษบอกข ้าเถิด ใครงาม
เลิศในปฐพี"
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
320 คน

320

74 คน

74

ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์8
บุคลากร 2
บุคลากรภายนอก
22
ศิษย์เก่า 3
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์10

40

14 พ.ย. 57 เวลา 08.3016.30 น. ห ้อง 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 20 พ.ย. 57 ณ ห ้อง
708 อาคารบรมราชกุมารี

80 คน

80

อาจารย์ 22
จนท.18

40

29 ม.ค. 58 เวลา 12.0014.00 น.

อาจารย์14
จนท.6
ิ 2
นิสต
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์13
จนท.19
บุคคลภายนอก 3

24

อาจารย์23
จนท.3
ิ 2
นิสต

28

14 ส.ค. 58 เวลา 13.0015.00 น.ห ้องประชุม 707
อาคารบรมราชกุมารี

ิ 12
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก16

43

29 ม.ค.58 เวลา 11.0012.00 น. ห ้อง 512 BRK

ิ ป.ตรี 30 คน
นิสต
ิ ป.โท 2 คน
นิสต
อาจารย์ 3 คน
ิ ป.ตรี 35 คน
นิสต
ิ ป.โท 3 คน
นิสต
ิ ป.เอก 2 คน
นิสต
อาจารย์ 8 คน
บุคคลภายนอก 20
คน

35

31 ต.ค. 57 ห ้อง 303-304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
2 พ.ค. 58 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
7 ส.ค.58 คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ

28 ก.ย.58 คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ

วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา
12.00-13.00 น. ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์คณะอักษร
้ 2 อาคารบรมราช
ศาสตร์ ชัน
กุมารี
21 เม.ย.58 เวลา 12.0013.30 น.707 อาคารบรมฯ

21 ก.ค.-7 ส.ค. 58

ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
บุคคลภายนอก 35

รวม

30

35

48

20
40

105
ลําดับ

ภาควิชา

15

ภาษาตะวันตก/
สเปนร่วมกับ
ภาควิชา
บรรณารักษ์ ศาสตร์
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

16
17
18
19

20
21

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/
จีน

่ การประชุม/บรรยาย/
ชือ
อบรม/สัมมนา
อดีต ปั จจุบน
ั และอนาคต
ของการอ่าน : มุมมองของ
สํานั กพิมพ์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
25-มี.ค.-58

บรรยายพิเศษหัวข ้อ "La
condizione della donna
บรรยายพิเศษหัวข ้อ
"Bilinguismo a
Capodistria"
บรรยายพิเศษหัวข ้อ "The
market of Art"
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเกาหลี
ศึกษา

9 ต.ค. 57 ห ้อง 309 BRK

สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเกาหลี
ศึกษา ประจําปี 2558
่ วชาญ
โครงการเชิญผู ้เชีย
กับต่างประเทศมาบรรยาย
ในรายวิชา 2222702 เรือ
่ ง
คัดเฉพาะทางภาษาจีน
กลาง
โครงการบรรยายความรู ้ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
หัวข ้อ "การรักษาจิตเดิม"
โครงการเพือ
่ พัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ
โครงการ "วิชญมาลา ภาษา
และวรรณคดีไทย
โครงการ "สืบสานวิทยา
พฤฒาจารย์ 2558"

26-28 ส.ค. 58

10 ต.ค. 57 ห ้อง 401/16
MCS
24 พ.ย. 57 ห ้อง 401/18
MCS
20-29 ต.ค. 57 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
ิ ประมาณ 20
นิสต
อาจารย์ 7
ผู ้สนใจจากภายนอก
5
ิ และอาจารย์
นิสต
จํานวน 14 คน
ิ และอาจารย์
นิสต
จํานวน 30 คน

รวม

ิ อาจารย์
นิสต
จํานวน 15 คน
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 50

15

32

14
30

110

0

10-19 พ.ย.57 อาคารมหา
จักรีสริ ธิ ร

ิ 30 อาจารย์
นิสต
10

40

2-มิ.ย.-58

86 คน

86

27 , 29 พ.ค. 2558 และ 2
มิ.ย. 2558

12 คน

12

14 - 15 ส.ค. 2558 ห ้อง
304 อาคารมหาจักรีฯ
2 ก.ย. 2558 เวลา 13.00 16.00 น. ณ ห ้อง 707
อาคารบรมฯ

115 คน

115

68 คน

68

อาจารย์ 15
ิ 55
นิสต
บุคคลภายนอก 50
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก13
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 7
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก25
นิสต
อาจารย์ 5
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก18
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก18
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก30
นิสต
อาจารย์ 12
บุคคลภายนอก6
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก21
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 8

120

22

ภาษาตะวันออก/
จีน

23

ภาษาไทย

24

ภาษาไทย

25

ภาษาไทย

26

ภาษาไทย

โครงการมณีปัญญา 2558

27

ภาษาศาสตร์

20 ต.ค.57 ห ้อง 401/5 มหา
จักรีสริ น
ิ ธร

28

ภาษาศาสตร์

29

ภาษาศาสตร์

30

ภาษาศาสตร์

31

ภาษาศาสตร์

บรรยายพิเศษเรือ
่ ง "Word
prosodic structures in
Berber, English, and
Malay
บรรยายเรือ
่ ง Word Prosodic
structures in Berber,
English, and Malay
บรรยายเรือ
่ ง Linguistic
Universals and
Linguistics Variation
บรรยายเรือ
่ ง Linguistic
Universals and
Linguistics Variation
บรรยายเรือ
่ ง Rethinking
Relative Clauses

32

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง What is
Nominalization? Toward
the Theoretical
Foundations of
Nominalization

21-พ.ย.-57

20-ต.ค.-57
31 ต.ค.57 เวลา 10.0012.00 น.
31 ต.ค.57 เวลา 10.0012.00 น.
20-พ.ย.-57

36

41
22
22
59

41
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33

ภาษาศาสตร์

34

ภาษาศาสตร์

35

ภาษาศาสตร์

36

ภาษาศาสตร์

37

ภาษาศาสตร์

38

ภาษาศาสตร์

39

40

ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ ภาค
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาฯ
ศิลปการละคร

41

ศิลปการละคร

42

ศิลปการละคร

43

ศิลปการละคร

44

ศิลปการละคร

่ การประชุม/บรรยาย/
ชือ
อบรม/สัมมนา
บรรยายเรือ
่ ง Classifiers
and Nominalization
การบรรยายเรือ
่ ง “Learning
words and syntax: The
origins of sentence
comprehension”
การบรรยายเรือ
่ ง Structural
divergence in Burmese
Varieties
การบรรยายเรือ
่ ง Can We
identify speakers based
on their rhythm?
มาบรรยายเรือ
่ ง Publishing
in Internatonal Academic
Journals Potential Pitfalls
for Asian Scholars
บรรยายเรือ
่ ง “ภาษากับการ
รวมกลุม
่ ประเทศอาเซียน+
3: โอกาสและความท ้า
ทาย” (เป็ นส่วนหนึง่ ของ
รายวิชา 2209375 ภาษาใน
กลุม
่ ประเทศอาเซียน+3)
ประชุมวิชาการเรือ
่ ง "ทํา
อย่างไรจะพูดภาษาไทย
ชัด"

การเสวนาหลังการแสดง
ละครเรือ
่ ง "เลิก!"
การเสวนาหลังฉาย
ภาพยนตร์นานาชาติ ภาค
ต ้น ปี การศึกษา 2557
เรือ
่ ง "The Great
Passage" (ญีป
่ น),
ุ่
"Cutie
and the Boxer" (อเมริกา,)
"Museum Hours"(
ออสเตรเลีย), "Emest
and Celestine" (ฝรั่งเศส),
In Bloom" (จอร์เจีย),
"We Are the Best"
(สวีเดน), "Metro Manila"
(ฟิ ลป
ิ ปิ นส์), "The Missing
Picture" (กัมพูชา) และ "A
Touch of Sin" (จีน)
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
โดยคณะ B-Floor Theatre
ศิลปิ นจากเรือ
่ ง “สถาปนา:
Iceberg”
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
โดยคณะ Hanchu-Yuei
ศิลปิ นจากเรือ
่ ง “Girl X”
(ญีป
่ น)
ุ่
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
โดยอาจารย์ Asa Palomera
และคณะ GenerAsia ศิลปิ น
จากเรือ
่ ง “The Curious
Lives of Shakespeare
and Cervantes” (สิงคโปร์)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
21-พ.ย.-57
พฤ. 8 ม.ค. 58
เวลา 13.30-15.00 น.
ห ้องประชุม 707 อาคารบรม
ราชกุมารี
30 ม.ค.58 เวลา 10.0011.00 น. ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
30 ม.ค.58 เวลา 11.0012.00 น. ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
6 มี.ค. 58 เวลา 9.30-12.00
น.
พ. 22 เม.ย. 58 เวลา 14.00
้ 3
- 16.00 น. ห ้อง 304 ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
ิ ป.เอก25
นิสต
อาจารย์ 3
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 12
นิสต
อาจารย์ 2

รวม

ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก20
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.โท 3
นิสต
ิ ป.เอก20
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก16
นิสต
อาจารย์ 3

25

ิ ป.ตรี 56
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 4

ิ ป.โท 12
5 มิ.ย.58 เวลา 8.30-12.15 น. นิสต
ิ ป.เอก15
ห ้อง 301 มหาจักรีสริ น
ิ ธร
นิสต
อาจารย์ 17
บุคคลภายนอก85

ิ ปการ 170
ส. 11 ต.ค. 57 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 600
29 และ 31 ต.ค. 57 (9 เรือ
่ ง
เฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์)
้ 9
ณ ห ้องอเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร และ
ห ้อง 503 อาคารบรมราช
กุมารี

28
19

25
27

62

129

170
600

ิ ป
พ.29 ต.ค. 57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

25

25

พฤ. 6 พ.ย. 57 เวลา 13-16
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 13 พ.ย. 57 เวลา 13-16
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

30

30

28

28
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่ การประชุม/บรรยาย/
ชือ
อบรม/สัมมนา
การเสวนาหลังการแสดง
“The Curious Lives of
Shakespeare and
Cervantes” โดยอาจารย์
Asa Gim Palomera และ
คณะ GenerAsia (ประเทศ
สิงคโปร์)
การเสวนาหลังการแสดง
เรือ
่ ง“Two-Room
Apartment”
การเสวนาหัวข ้อ “วิกฤตคน
จนเมือง ปั ญหาของใคร” ใน
งานเสวนา“เวทีวจิ ัยจุฬา
พัฒนาสังคม” (Chula
Social Research
Communication
Platform) ครัง้ ที่ 2 เรือ
่ ง
“คนจนเมือง: การปรับตัวต่อ
ค่าครองชีพของผู ้มีรายได ้
น ้อยในเขตเมือง” จัดโดย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ร่วมกับภาควิชาศิลปการ
ละคร
เสวนาหลังการแสดงละคร
เรือ
่ ง "EXTension(-)"

45

ศิลปการละคร

46

ศิลปการละคร

47

ศิลปการละคร

48

ศิลปการละคร

49

ศิลปการละคร

50

ศิลปการละคร

51

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละคร
เรือ
่ ง “Alpha”

52

ศิลปการละคร

53

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การออกแบบแสงด ้วยระบบ
LED โดยคณะ อัลแตร์ เซส
ซิโอ [A.lter S.essio]
(ฝรั่งเศส)
เสวนาหลังการแสดงละคร
เรือ
่ ง “สุภาพบุรษ
ุ "

54

ศิลปการละคร

55

ศิลปการละคร

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การ
แสดงเรือ
่ ง "EXTension(-)"
โดยคณะ อัลแตร์ เซสซิโอ
[A.lter S.essio] (ฝรั่งเศส)
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารชุด
“Alpha” โดยคณะ Kobalt
Works

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
โดยคณะ Pichet
Klunchun Dance
Company (ไทย)
โครงการเสวนาวิชาการและ
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารละคร
หัวข ้อ "หม่อมน ้อย คนเล่า
เรือ
่ ง"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
300

300

ิ ป
27-28 พ.ย.57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 15 ม.ค. 58 เวลา 14.30
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
ิ ธร
มหาจักรีสริ น

220

220

150

150

พ. 20 ม.ค. 58 เวลา 20.30ิ ปการละคร
21 น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
21-25 ม.ค. 58 เวลา 13-18
้ 3 อาคาร
น. ณ ห ้อง 304 ชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

95

95

15

15

พฤ. 22 ม.ค. 58 เวลา 13-15
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
ศ. 23 -ส. 24 ม.ค. 58 เวลา
ิ ป
20.30-21 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
26-27 ม.ค. 58 เวลา 10-13
ิ ปการ
น. ณ โรงละคร ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

25

25

125

125

30

30

400

400

40

40

70

70

14-15 พ.ย. 57 เวลา 21.00
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ศ. 30, ส. 31 ม.ค. และ อา.
1 ก.พ. 58 เวลา 20.30-21
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
31 ม.ค. 58 เวลา 13-17 น.
ิ ปการ
ณ โรงละคร ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ิ ปการ
7 ก.พ. 58 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

รวม
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่ การประชุม/บรรยาย/
ชือ
อบรม/สัมมนา
่
จัดบรรยายพิเศษ หุน
่ เชิดสือ
ประสม สําหรับเด็ก เรือ
่ ง
"แต่บ แตบ ตะแล ้บ แตบ
แตบ" ให ้กับคณะครู
ผู ้ปกครองและนั กเรียน
ระดับประถม ของกลุม
่ บ ้าน
เรียนปฐมธรรม
การเสวนาหลังฉาย
ภาพยนตร์นานาชาติ ภาค
ปลาย ปี การศึกษา 2557
เรือ
่ ง "Ida" (โปแลนด์,
"Two Days, One Night"
(เบลเยีย
่ ม), "Gett: The
Trial of Viviane
Amsalem" (อิสราเอล,)
"Keep on, Keepin' On"
(สหรัฐ,) "Why Don't You
Play in Hall?" (ญีป
่ น,
ุ่
"Norte: The End of
History" (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์,)
"Goodbye to Language"
(ฝรั่งเศส), "Human
Capital" (อิตาลี) และ
"Winter Steep" (ตุรกี)
การเสวนาหลังการแสดง
ละครเรือ
่ ง “วัยรุน
่ ไวรัส วัย
เลิฟ” หัวข ้อเกีย
่ วกับ "แม่วัย
ใส" และ "สุขภาวะทางเพศ
ของวัยรุน
่ " ในงานเสวนา
“เวทีวจิ ัยจุฬาพัฒนาสังคม”
(Chula Social Research
Communication
Platform) ครัง้ ที่ 4 จัดโดย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ร่วมกับภาควิชาศิลปการ
ละคร
การเสวนาหลังการแสดง
ละครเรือ
่ ง "The Sims
Perfect Life ชีวต
ิ นี.้ .ดี
ออก""
การเสวนาหลังการแสดง
ละครเรือ
่ ง "DA CAPO""

56

ศิลปการละคร

57

ศิลปการละคร

58

ศิลปการละคร

59

ศิลปการละคร

60

ศิลปการละคร

61

ศิลปการละคร

การเสวนาหลังการแสดง
ละครเรือ
่ ง
"BeatboxMime"

62

ศิลปการละคร

63

ศิลปการละคร

การเสวนาหลังการแสดง
ละครเรือ
่ ง “Hamlet” โดย
คณะ Shakespeare’s
Globe จากกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร (ใน
โครงการเทศกาลศิลปะการ
ละครนานาชาติ)
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร
ร่วมกับนั กศึกษาจาก Pace
University New York"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
58

รวม

จ.9-ศ.27 มี.ค. 58 (9 เรือ
่ ง)
้ 9
ณ ห ้องอเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

230

230

พฤ. 12 มี.ค. 58 เวลา 14.00
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

200

200

21 มี.ค. 58 เวลา 15.30 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
28 มี.ค. 58 เวลา 15.30 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
26 พ.ค. 58 เวลา 15.30 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
พฤ. 21 พ.ค. 58 เวลา 22
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

120

120

100

100

100

100

110

110

40

40

1 มี.ค.58 เวลา 11.30 12.30 น.

26 พ.ค. 58 เวลา 14-18 น.
และ 29 พ.ค. 58 เวลา 1016 น. ณ ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร

58
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่ การประชุม/บรรยาย/
ชือ
อบรม/สัมมนา
การเสวนาหลังการแสดง
Devising Theatre เรือง
“Gathering Sparks” โดย
นั กศึกษาจาก Pace
University New York" ใน
โครงการ "แหวกม่านงาน
ละคร ครัง้ ที่ 16" ภาคปลาย
2557
เสวนาหลังการแสดงร่วม
สมัยเรือ
่ ง “Notte” โดย
Compagnie 14:20

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ิ ปการ
27 พ.ค. 58 ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

64

ศิลปการละคร

65

ศิลปการละคร

66

ศิลปการละคร

67

ศูนย์การแปลฯ

68

ศูนย์ไทยศึกษา

เสวนาวิชาการเรือ
่ ง Present
Continuous: Thai Studies
in Transition

22 ต.ค.57 เวลา 13.00 16.00 น.
ห ้อง 205 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ คณะอักษร
ศาสตร์

69

ศูนย์วรรณคดี
ศึกษา

การสัมมนาวิทยานิพนธ์
ประจําภาคปลาย ปี
การศึกษา 2557

17 ก.พ.58 , 24 ก.พ.58 708
อาคารบรมราชกุมารี

เสวนาหลังการแสดงร่วม
สมัยเรือ
่ ง “Standards”
โดย Compagnie Pierre
Rigal
โครงการจัดบรรยายทาง
วิชาการ เรือ
่ ง From
Macartney Mission
(1792-93) to the First
Opium War (1840-42):
Historical approach to
translation studies

13 มิ.ย. 58 เวลา 21.00 น.
ิ ปการละครสดใส
ณ ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
19 มิ.ย. 58 เวลา 21.00
ิ ปการละคร
น.. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
25 เม.ย. 58 เวลา 13.00 –
15.30 น. ณ ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง
130

รวม
130

200

200

180

180

อาจารย์ในคณะ
จํานวน 4 คน
ศิษย์เก่าสายการ
แปล จํานวน 3 คน
ิ สายการแปล
นิสต
จํานวน 5 คน
บุคคลภายนอก
จํานวน 20 คน
รวม 32 คน
ิ ป.โท 14
นิสต
ิ ป.เอก 14
นิสต
อาจารย์ 13
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 9
มีศษ
ิ ป.เอก 13
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 8
บุคคลภายนอก 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

32

58

40

110

เสวนาเรื่ อง "บรรณาธิการนิตยสารกับบรรณาธิการหนังสื อ" 31 ต.ค. 57 ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

เสวนาเรื่ อง อนาคตวงจรชีวิตหนังสื อในประเทศไทย 2 พ.ค. 58 อาคารมหาจักรี สิรินธร

111

โครงการประชุมทางวิชาการ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่1 วันที่ 14 พ.ย. 57 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

เสวนาในโครงการอาศรมวิจยั เรื่ อง เทคนิคการสื บค้นฐานข้อมูลผลงานวิชาการอย่างเป็ นระบบ

29 ม.ค. 58 เวลา 12.00-14.00 น.

112

สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเกาหลีศึกษา ประจําปี 2558 26-28 ส.ค. 58

โครงการ "วิชญมาลา ภาษาและวรรณคดีไทย

14 - 15 ส.ค. 2558 ห้อง 304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

113

โครงการ "สื บสานวิทยาพฤฒาจารย์ 2558"

โครงการมณี ปัญญา 2558

2 ก.ย. 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

114

กิจกรรมอื่นๆ ด้ านวิชาการ กีฬ า นันทนาการ ศิลปวัฒ นธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และด้ านคุณธรรมจริยธรรม ที่จดั ให้นิสิตทุก
ระดับ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 299 กิจกรรม
่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
BALAC
เรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมของ
สเปน นอกห ้องเรียน

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
7 ต.ค.57 ณ สํานั กข่าย
EFE

2

BALAC

โครงการ Cu Intergame 2014

3

BALAC

โครงการศึกษานอกสถานที่

13-29 ต.ค.57 ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 ต.ค.57 จังหวัด
สมุทรสงคราม

4

BALAC

เรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมของ
สเปน นอกห ้องเรียน

5

BALAC

่ นร่วม
เรียนรู ้เรือ
่ งวัฒนธรรมเอเชีย
สมัย

6

BALAC

การแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง "สถาปนา
Iceberg , Girl X , The Cruious
Lives of Shakwpeare and
Cervantes , Two-Room
Apartment"

7

BALAC

โครงการจัดนิทรรศการในเทศกาล
วัฒนธรรม่ญป
ี่ น
ุ่

30-31/10/25571/11/2557,78/11/2557,1415/11/2557,2728/11/2557 ณ อาคาร
ิ รินธร
มหาจักรีสน
31 ต.ค.57 อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

8

BALAC

โครงการศึกษานอกสถานที่

2 พ.ย.57 จังหวัดราชบุร ี

9

BALAC

เรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมของ
สเปน นอกห ้องเรียน

10

BALAC

โครงการศึกษานอกสถานที่

4 พ.ย.57 Hola Spanish
Food@the Eight
Thonglor
16 พ.ย.57 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

11

BALAC

สัมมนาผู ้ประสานงานรายวิชาของ
หลักสูตร

29 พ.ย.57 ณ โรงแรมหัว
ช ้าง

12

BALAC

การแสดงแหวกม่านการละครครัง้
ที่ 15

16-19 ธ.ค.57 ณ อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

13

BALAC

โครงการปั จฉิมนิเทศ

28 มี.ค.58 โรงแรม S 31
สุขม
ุ วิท

14

BALAC

15

คณะอักษรศาสตร์

ิ ใหม่พร ้อม
จัดงานปฐมนิเทศนิสต
กับงานพบผู ้ปกครอง ประจําปี
การศึกษา 2558
คณาจารย์อาวุโสของคณะอักษร
ศาสตร์มาเยือนคณะอักษรศาสตร์
เพือ
่ มอบเงินให ้แก่มล
ู นิธม
ิ หาจักรีส ิ
รินธร คณบดีได ้นํ าคณาจารย์
อาวุโสชมห ้องต่างๆ ของห ้องสมุด
คณะฯ ซึง่ ได ้รับการปรับปรุงใหม่
รวมทัง้ นํ าชมประติมากรรม รูปภาพ
ประวัตศ
ิ าสตร์ และงานศิลปะ ซึง่
จัดแสดงในห ้องต่างๆ ด ้วย

24 ก.ค.58 เวลา 9.0016.00 น. ณ ห ้อง 301302 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
9 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น.

ลําดับ
1

20 ต.ค.57 ณ Hola
Spanish Food@the
Eight Thonglor
24 ต.ค.57 ณ ศูนย์
วัฒนธรรมประเทศไทย

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 38
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 39 คน
ิ 96
นิสต
จํานวน 96 คน
ิ 30
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 3
จํานวน 37 คน
ิ 32
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 33 คน
ิ 40
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 41 คน
ิ 213
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 214 คน

ิ 100
นิสต
อาจารย์ 5
จํานวน 105 คน
ิ 32
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 3
จํานวน 38 คน
ิ 16
นิสต
อาจารย์ 1
จํานวน 17 คน
ิ 32
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 3
อาจารย์ 15
บุคลากร 15
จํานวน 30 คน
ิ 75
นิสต
อาจารย์ 3
จํานวน 78 คน
ิ 350
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 3
จํานวน 363 คน

N/A

รวม
39

96
37

33

41

214

105

37

17

38

30

78

363

115
่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
คณะอักษรศาสตร์ โครงการทํานุบํารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวัน
สงกรานต์ (ปี ใหม่ไทย)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
29 เม.ย.58 ณ โถงอาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

17

คณะอักษรศาสตร์

23 ก.ค.58 ห ้อง 301-302
อาคารมหาจักรี

18

คณะอักษรศาสตร์

19

คณะอักษรศาสตร์

จัดงานเกษี ยณอายุราชการ

20

ชมรมบาลี-สันสกฤ
และหอพระไตรฯ

21

บรรณารักษศาสตร์

22

บรรณารักษศาสตร์

23

บรรณารักษศาสตร์

24

บรรณารักษศาสตร์

25

บรรณารักษศาสตร์

จัดบรรยาย เรือ
่ ง มุขปาฐะกับ
การศึกษาปฏิบัตธิ รรม : กรณี
คุณหญิงใหญ่ ดํารงธรรมสาร
(2429-2487)
LIS Journal Club เรือ
่ ง The
retrieval perspective
LIS Journal Club เรือ
่ ง Slam
the Boards
LIS Journal Club เรือ
่ ง The
Internet’s Influence on the
Production and Consumption
of Culture
LIS Journal Club เรือ
่ ง Personal
Experience on Personal
Information Management
Research คุณจิรบดี เตชะเสน
นั กศึกษาปริญญาเอกจาก Wee
Kim Wee School of
Communication and
Information, Nanyang
Technological University
ประเทศสิงคโปร์
ิ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของนิสต
เพือ
่ พัฒนาสังคม (รายวิชา
2206211 สารนิเทศในปริบท
สังคม)

26

บรรณารักษศาสตร์

ลําดับ
16

สัมมนาคณาจารย์ : ปวารณาอําลา
จาก/สืบเนือ
่ งเรือ
่ งคณะ สืบสาน
งานอักษร
่
โครงการออกกําลังกายเต ้าเต๋อซิน
ซี เพือ
่ สุขภาพกาย ใจ ความอ่อน
วัย และเพือ
่ พัฒนาสมอง

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรือ
่ ง
นิตยสารกับหนั งสือ: a day of
butterfly, butterfly in a day.
โครงการเสาวนาฯ นี้ เป็ นส่วนหนึง่
ของการเรียนการสอนรายวิชา
2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ
ประจําภาคต ้น ปี การศึกษา 2557
แต่ได ้เปิ ดโอกาสให ้บุคคลใน
วงการสิง่ พิมพ์ และบุคคลทั่วไปที่
สนใจเข ้าร่วม

ทุกวันจันทร์ ตัง้ แต่เวลา
13.15-14.30 น. ณ ห ้อง
401/11 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
18 ก.ย.58 ระหว่างเวลา
13.00-16.00 น. ณ ห ้อง
111 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์
27 ส.ค.58 เวลา 13.0015.00 น.ณ หอ
้ 2
พระไตรปิ ฎกฯ ชัน
อาคารมหาจุฬาฯ
1-ต.ค.-57

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์อาวุโส 15
ท่าน
อาจารย์-เจ ้าหน ้าที่
ในคณะ 200
อาจารย์ 92

รวม
215

อาจารย์10

10

อาจารย์60
เจ ้าหน ้าที่ 50

110

92

อาจารย์ 1

1

อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 8

3

29-ต.ค.-57

อาจารย์ 1
ป.โท 3
บุคคลภายนอก 5

9

โครงการค่ายพัฒนา
ห ้องสมุดโรงเรียนโคก
กระท ้อนกิตติวฒ
ุ วิ ท
ิ ยา จ.
สระบุร ี 8-9 พ.ย. 57

ิ และ
นิสต
คณาจารย์ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
ิ และ
ร่วมกับนิสต
คณาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จํานวน 50 คน
บุคคลภายนอก
191 คน

50

8-ต.ค.-57
15-ต.ค.-57

30 พ.ย. 57 เวลา 13.00 –
้
16.00 น. ห ้อง ประชุมชัน
9 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

191

116
ลําดับ
27

28
29
30
31
32

33
34
35

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
บรรณารักษศาสตร์ พิธรี ับมอบเงินสมทบทุน
ศาสตราจารย์สท
ุ ธิลก
ั ษณ์ อําพัน
วงศ์ เพือ
่ ให ้ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์จัดสรรเป็ น
ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา
บรรณารักษศาสตร์ LIS Journal Club เรือ
่ ง New
generation of documents
บรรณารักษศาสตร์ LIS Journal Club เรือ
่ ง RMI and
TPMs for Libraries and
Archives
บรรณารักษศาสตร์ LIS Journal Club เรือ
่ ง ACRL's
Framework for Information
Literacy for Higher Education
บรรณารักษศาสตร์ โครงการเสริมสร ้างประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ บรรยายวิชาการเรือ
่ ง อดีต
ปั จจุบน
ั และอนาคตของการอ่าน:
มุมมองจากสํานั กพิมพ์ โดยได ้รับ
เกียรติจาก Mr. José Manuel
Gómez ประเทศสเปน
บรรณารักษศาสตร์ โครงการประชุมทางวิชาการ เรือ
่ ง
"มนุษยสารสนเทศ:พรมแดนการ
วิจัย"
บรรณารักษศาสตร์ โครงการสัมมนาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์ พิธท
ี ําบุญอุทศ
ิ ส่วนกุศลให ้แด่
อาจารย์ผู ้ล่วงลับ
่ วิ าส บรรณารักษศาสตร์ 60
"คืนสูน
ปี " (คลังภาพดิจท
ิ ัลอักษรศาสตร์
ิ ย์
บรมราชกุมารี และสังสันท์ศษ
เก่า) เนือ
่ งในโอกาสครบรอบ 60
ปี ภาควิชาฯ
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช ้
ห ้องสมุดโรงเรียน

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
26-ม.ค.-58

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์
บุคคลคลภายนอก
รวม 17

11-ก.พ.-58

อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 6
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 8

18-ก.พ.-58

รวม
17

7
12

25-ก.พ.-58

อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 3

4

ปลายเดือน มี.ค.กลางเดือน พ.ค.58
พุธที่ 25 มี.ค. 58 เวลา
13.30 น. – 15.30 น. ณ
ห ้อง 708 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ 18 คน
นิสต

18

ิ อาจารย์
นิสต
บุคคลภายนอก
รวม 30

30

7 ส.ค.58 เวลา 9.0012.00 น. ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีฯ
15 มิ.ย. และ 4 ส.ค. 58

ิ 4
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 25
อาจารย์ 9 คน

37

5 ส.ค. 58 เวลา 10.0012.00 น. ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
8 ส.ค. 58 เวลา 9.0015.00 น. ห ้อง 304 และ
้ 9 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ
ธร

อาจารย์ 8
อาจารย์อาวุโส 4
บุคคลภายนอก 4
อาจารย์ 8
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์อาวุโส 7
ศิษย์เก่า 120
บุคคลภายนอก 2
บุคคลภายนอก 22
อาจารย์ 3

16

36

บรรณารักษศาสตร์

37

บรรณารักษศาสตร์

38

บรรณารักษศาสตร์

ิ ภาควิชา
โครงการปฐมนิเทศนิสต
บรรณารักษศาสตร์

39

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษาหัวข ้อ "ค่า
เวลา/ฆ่าเวลา: รัฐไทยกับเวลาว่าง
ช่วงต ้นรัตนโกสินทร์ถงึ พ.ศ.
2475"

6 ต.ค. 57 เวลา 13.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

40

ประวัตศ
ิ าสตร์

20 ต.ค. 57 เวลา 13.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

41

ประวัตศ
ิ าสตร์

42

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษาหัวข ้อ
"กระบวนการและขัน
้ ตอนการสอบ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกใน
ต่างประเทศ: มาตรฐานที่
แตกต่าง"
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์เรือ
่ ง "ประวัตศ
ิ าสตร์
การประกวดศิลปกรรมในประเทศ
ไทย ตัง้ แต่ทศวรรษ 2480 ถึง
ทศวรรษ 2530"
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ เหตุใดขุนนางต ้อง
‘ขอหนี’ หากพระเจ ้าเชียงใหม่ ‘จัก
เป็ นม่าน’: แนวคิดทางชาติพันธุก
์ บ
ั
การสร ้างความรู ้ทางการเมืองแบบ
ใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต ้น

21-22 ส.ค.58 สรรพ
ศาสตร์สโมสรและ711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
31 ส.ค.58 ณ ห ้อง
501/18 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

3 พ.ย. 57 เวลา 13.30 น.

9 ก.พ. 58 เวลา 13.3016.30 น.

ิ ป.ตรี 57
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 8
ศิษย์เก่า 1
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ

9

142

25

70

31

24

21

7

117
่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ประวัตศ
ิ าสตร์
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
ิ ระดับ
วิทยานิพนธ์ของนิสต
ปริญญาโทและปริญญาเอก

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
23 ก.พ.58 เวลา 13.0016.15 น.ห ้อง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี

44

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ เรือ
่ ง การสร ้าง
ภาพลักษณ์ผา่ นการเสด็จพระราช
ดําเนินของในหลวง

2 มี.ค. 58 เวลา 13.3016.30 น.708 อาคารบรม
ราชกุมารี

45

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ใหม่ระดับ
ปฐมนิเทศนิสต
บัณฑิตศึกษา

46

ประวัตศ
ิ าสตร์

47

ประวัตศ
ิ าสตร์

โครงการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารวิจัยเพือ
่
วิชาสัมมนาประวัตศ
ิ าสตร์และ
ค่าใช ้จ่ายต่างๆ
โครงการสัมมนาภาควิชา

29 มี.ค. 58 เวลา 09.0012.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
22 - 24 พ.ค.58

48

ประวัตศ
ิ าสตร์

“เสวนาสัญจรย ้อนรอยประวัตศ
ิ าสตร์
ครัง้ ที่ 1” ในหัวข ้อ “กรุงเทพฯ เมือ
่
ศตวรรษแรก” เพือ
่ ร่วมเฉลิมพระ
เกียรติในวาระทีส
่ มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์อป
ุ ภัมภ์การศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์
ไทย ทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา

49

ประวัตศ
ิ าสตร์

โครงการ “เสวนาสัญจรย ้อนรอย
ประวัตศ
ิ าสตร์ ครัง้ ที่ 1 ” ในหัวข ้อ
“กรุงเทพฯ เมือ
่ ศตวรรษแรก”

50

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "การจัดการ
ศึกษาภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาล
ที่ 5 และปั ญหาประวัตศ
ิ าสตร์
นิพนธ์การศึกษาไทย"

51

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "แนวคิด
เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (New
Institutioal Economics) กับ
การศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์"

7 ก.ย. 58 เวลา 13.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

52

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "วรรณคดีใน
ประวัตศ
ิ าสตร์ ฤา ประวัตศ
ิ าสตร์ใน
ั และยุโรป
วรรณคดี: โฮเซ ริซล
กลาง

14 ก.ย. 58 เวลา 13.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

53

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "ทฤษฎีแอฟ
เฟกต์ (Affect Theory) กับ
การศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์:
ึ ษาตัวอย่างจากเอเชีย
กรณีศก
ตะวันออกเฉียงใต ้"

21 ก.ย. 58 เวลา 13.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

54

ประวัตศ
ิ าสตร์

การบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง
"ประวัตศ
ิ าสตร์มารยาทสังคม
ออนไลน์ และภูมค
ิ ุ ้มกันในโลกไซ
เบอร์"

23 ก.ย. 58 เลา 16.0018.30 น. ห ้อง 501/25
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ลําดับ
43

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 7
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 7
ิ 7
นิสต
อาจารย์ 2

รวม
23

17-19 มิ.ย.58 ห ้อง704
อาคารบรมฯ
22 ส.ค.58 ณ ห ้อง
นิทรรศการ อาคาร
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ถ.ราชดําเนิน

อาจารย์ 10

10

46 คน

46

22 ส.ค. 58 เวลา 10.0016.30 น
ณ ห ้องประชุมนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ ถนนราช
ดําเนินกลาง แขวงวัดบวร
นิเวศ เขตพระนคร
24 ส.ค. 58 เวลา 13.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

ิ -นั กศึกษา 15
นิสต
คน
อาจารย์ 8 คน
บุคคลภายนอก
25 คน
ศิษย์เก่า 4 คน
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ ป.ตรี 0
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 3
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 8
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 0
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 7
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 7
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 0
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 7
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 8
มีศษ

52

10

18

9

18

22

24

25

28

118
ลําดับ
55

56

57

58

59

60

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ประวัตศ
ิ าสตร์
การปาฐกถาพิเศษชุด วีชรชนทีถ
่ ก
ู
ร่วมกับไทยศึกษา
สร ้าง-วีรชนทีถ
่ ก
ู ลืม กับโลกทัศน์
อันบิดเบีย
้ วของสังคมภายใต ้ลัทธิ
บูชาตัวบุคคล หัวข ้อ "โมฮัมหมัด
เรซา ชาห์ ปาลวี: พระเอกของรัฐ
ชาติอห
ิ ร่านสมัยใหม่ทเี่ ป็ นผู ้ร ้ายใน
การปฏิวัตอ
ิ ส
ิ ลาม"
ประวัตศ
ิ าสตร์
การปาฐกถาพิเศษชุด วีชรชนทีถ
่ ก
ู
ร่วมกับไทยศึกษา
สร ้าง-วีรชนทีถ
่ ก
ู ลืม กับโลกทัศน์
อันบิดเบีย
้ วของสังคมภายใต ้ลัทธิ
บูชาตัวบุคคล หัวข ้อ "ความเป็ น
ั ว์ในทศ
anti-hero ของพระโพธิสต
ชาติชาดก"
ประวัตศ
ิ าสตร์
การปาฐกถาและเสวนาวิชาการ
ร่วมกับไทยศึกษา
การทูตศิลปะและศิลปะแห่งการทู
: ห ้าศตวรรษแห่งการเดินทางของ
โปรตุเกสในเอเชีย
ประวัตศ
ิ าสตร์
การปาฐกถาพิเศษชุด วีชรชนทีถ
่ ก
ู
ร่วมกับไทยศึกษา
สร ้าง-วีรชนทีถ
่ ก
ู ลืม กับโลกทัศน์
อันบิดเบีย
้ วของสังคมภายใต ้ลัทธิ
บูชาตัวบุคคล หัวข ้อ "จินตภาพ
แห่งการสูญเสียกับชาตินย
ิ มแนว
รักโรแมนติกใน ทวิภพ ของทมยัน
ตี"
ปรัชญา
โครงการเสวนาปรัชญา หัวข ้อ
The Experience of Bodies,
Emotions and Selves" โดย
Prof. Phillip Gerrans จาก
ประเทศออสเตรเลีย
ปรัชญา
โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

61

ปรัชญา

โครงการติดตามความก ้าวหน ้าการ
ทําวิทยานิพนธ์

62

ปรัชญา

โครงการเสวนาปรัชญา

63

ปรัชญา

64

ปรัชญา

65

ปรัชญา

จัดโครงการเสวนาปรัชญา ภาค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา
2557 หัวข ้อ "Teaching How to
Extract Arguments" โดย
Prof.Jonathans Berg จาก
อิสราเอล
บรรยายพิเศษของ Univ.Prof.Dr.
Friedrich Wallner จาก
University of Vienna ซึง่ เป็ น
ศาสตราจารย์อาคันตุกะภายใต ้
โครงการ Thai-Austrian
Cooperation on Science,
Technology and Art Project
ประจําปี 2557
โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาคปลาย 57

66

ปรัชญา

โครงการติดตามความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์ ภาคปลาย 57

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
18 มี.ค. 58 เวลา 16.3018.30 น. ห ้อง 401/1819 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 21
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก
12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
4
ิ ป.ตรี 12
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
65 คน

รวม
46

ิ ป.ตรี 18
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก
15
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
4
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก9
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 2

42

ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 7
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 8
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก10
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก2

21

วันศุกร์บา่ ยเป็ นเวลา 4
ครัง้ ในวันที่ 27 ก.พ., 6,
13 และ 20 มี.ค.58

ิ ป.ตรี 4
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก9
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 2

29

10 เม.ย.58 708 อาคาร
บรมฯ

ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 1
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 8

18

11 มี.ค. 58 เวลา 16.3018.30 น. ห ้อง 401/1819 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

12 มี.ค.58 เวลา 8.3017.00 น. ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
25 มี.ค. 58 เวลา 16.3018.30 น. ห ้อง 401/18ิ ธร
19 อาคารมหาจักรีสริ น

ศ. 10 ต.ค. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
7 พ.ย. 57 เวลา 12.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
14, 18 พ.ย. 57 เวลา
12.30-16.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
21 พ.ย. 57 เวลา 13.0016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี
6 และ 13 ก.พ. 58 เวลา
13.30-16.30 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

17 และ 24 เม.ย.58 ห ้อง
708 อาคารบรมฯ

35

65

26

20

25

30

22

119
ลําดับ
67

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ปรัชญา
โครงการสัมมนาภาควิชาปรัชญา

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
21 ก.ค.58 รร.สยาม๑
สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ
27-29 ก.ค.58

68

ปรัชญา

โครงการค่ายปรัชญา

69

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

70

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

ปั จฉิมนิเทศคณะอักษรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557
จัดโครงการพิธก
ี ตเวทิตา

27 มี.ค. 58 คณะอักษร
ศาสตร์
20 พ.ค.58 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีฯ

71

ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต

22–23, 25-26 และ 28
ก.ค. 58

72

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

โครงการอักษรใหม่ใจอาสา เพือ
่
ิ ใหม่มจ
ปลูกฝั งให ้นิสต
ี ต
ิ อาสา ได ้
รู ้จักกันผ่านการเรียนรู ้และการ
ิ ทํากิจกรรม
ทํางาน หลังจากทีน
่ ส
ิ ต
ิ ยังได ้
อาสาแล ้ว ฝ่ ายกิจการนิสต
ิ ไปทัศนศึกษาในสถานที่
นํ านิสต
ทางวัฒนธรรมอีกด ้วย
โครงการฝึ กอบรมนาฏศิลป์ ไทย

73

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

โครงการฝึ กอบรมดนตรีไทย

74

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

โครงงานอักษรใจอาสา พัฒนา
น ้องนิคมทับกวางฯ 2

75

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

ิ ตัวใหม่ให ้ ก.อศ.
กระโปรงนิสต

77

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

78

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

โครงการวันลอยกระทง 2557
"คืนวันเพ็ญ เล่นรําวง ลอยกับ
กระทง ลอยกับเธอ"
ระดมพลคนทํากิจกรรม (Staff
Recruitment 2014)
วันสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์นานาชาติ
ประจําปี 2557 GIS DAY 2014

76

79

โครงการ"พัฒนาห ้องสมุดเพือ
่
น ้อง"

80

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

โครงงานสัมนากลางปี
ิ อักษรศาสตร์
คณะกรรมการนิสต
ประจําปี การศึกษา 2557

81

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

โครงการฝึ กอบรมดนตรีไทย

8 ต.ค.-19 พ.ย. 57 ห ้อง
ชมรมนาฏศิลป์ ไทย อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
9 ต.ค.-20 พ.ย. 57 ห ้อง
ชมรมดนตรีไทย อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
10-12 ต.ค. 57 โรงเรียน
นิคมทับกวางสงเคราะห์
ตําบลทับกวาง อําเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุร ี
13-17 ต.ค.57 คณะ
อักษรศาสตร์
8-9 พ.ย.57 โรงเรียนโคก
กระท ้อนกิตติวฒ
ุ วิ ท
ิ ยา
ตําบลงิว้ งาม อําเภอเสาไห ้
จังหวัดสระบุร ี

6 พ.ย.57 โถงอาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
13 พ.ย. 57 โถงอาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
19 พ.ย.57 ห ้อง
ั ้ 9 และ
เอนกประสงค์ชน
ห ้อง 708 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร คณะอักษรศาสตร์
18-19 ธ.ค.57 ห ้องประชุม
ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ สุทธิ
้ M1
ลักษณ์ อําพันวงศ์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
8 ม.ค.-23 เม.ย. 58 ห ้อง
ชมรมดนตรีไทย คณะ
อักษรศาสตร์ อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ 11 คน

รวม
11

ิ 16
นิสต
อาจารย์ 3
ิ 300 คน
นิสต

19

ิ 33 คน
นิสต
อาจารย์ 7 คน
เจ ้าหน ้าที่ 3
บุคคลภายนอก
13

300
56

0

ิ 30 คน
นิสต

30

ิ 30 คน
นิสต

30

ิ 70 คน
นิสต

70

ก.อศ. 20 คน

20

ิ และ
นิสต
คณาจารย์ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
ิ และ
ร่วมกับนิสต
คณาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จํานวน 50 คน
ิ 65 คน
นิสต

50

65

ิ 1600 คน
นิสต

1600

นั กเรียน 200 คน

200

ิ 20 คน
นิสต

20

ิ 30 คน
นิสต

30

120
ลําดับ
82

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ปั จฉิมนิเทศ อักษรศาสตร์ รุน
่ ที่
ก.อศ.
79

83

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

กิจกรรมฮาล์ฟกลาส

84

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ิ อักษรศาสตร์
กิจกรรมดนตรีนส
ิ ต
2557 (Arts Concert 2014)

85

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

สํารวจค่ายสร ้างฝายสานฝั น
วิศวฯ-อักษรฯ

86

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ค่ายสร ้างฝายสานฝั น วิศวฯอักษรฯ

87

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

88

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
ิ อักษรศาสตร์ ภาคการศึกษา
นิสต
ปลาย GOZ'57's Meeting
Supports for Second Semester
ิ อักษร
เส ้นทางสู ้อาชีพของนิสต
ศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557

89

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

แข่งขันกีฬารวมใจอักษรศาสตร์
Arts League

90

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

นํ าร่องสวัสดิการพิมพ์งาน Arts
Free Printing (Pilot Project )
เสียงจริง อักษรฯ (The Voice of
Arts)
ิ
อบรมการป้ องกันตัวสําหรับนิสต
อักษรฯ
สานสัมพันธ์อก
ั ษรฯ-ศิลป์ ฯ
ประจําปี การศึกษา 2557

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

ชมภาพยนต์ "The way he looks
มอง เห็น รัก"
ิ อักษร
เลือกตัง้ คณะกรรมการนิสต
ศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2558
ลงเรือล่องคลอง ย ้อนมอง
วรรณกรรม (ART AND CULTURE
TRIP)
โครงงานถนนคนศิลป์ Art Street

91
92
93
94
95
96
97

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

98

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

99

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

100

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

จัดโครงงานเครือข่ายอาสาสมัคร
สถานีตํารวจภูธรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
ิ อักษร
พืน
้ ฐานธุรกิจ สําหรับ นิสต
ศาสตร์ (Tentative) ธุรกิจ
ท่องเทีย
่ ว (หัวหน ้าทัวร์
มัคคุเทศก์ บริษัททัวร์)
ิ อักษร
พืน
้ ฐานธุรกิจ สําหรับ นิสต
ศาสตร์ (Tentative) Arts
Designer

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
26-27 ม.ค. 58 คณะ
อักษรศาสตร์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 1600 คน
นิสต
และคณาจารย์ 20
ท่าน
ิ 70 คน ,
28 ม.ค.-8 เม.ย.58
นิสต
ห ้องเรียน อาคารมหาจักรีส ิ อาจารย์ 10 คน
รินธร และศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์
ิ 400 คน
13 ก.พ.58 โถงอาคาร
นิสต
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์
ิ 13 คน
21 ก.พ. 58 อุทยาน
นิสต
แห่งชาติพเุ ตย จ.
สุพรรณบุร ี และอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ จ.กาญ
จบุร ี
ิ 60 คน
22-24 ก.พ. 58 อุทยาน
นิสต
แห่งชาติพเุ ตย จ.
สุพรรณบุร ี และอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ จ.กาญ
จบุร ี
25 ก.พ.-31 พ.ค.58 คณะ เลขานุการ ก.อศ.
อักษรศาสตร์
3 คน ก.อศ. 40
คน
16-20 มี.ค.58 โถงอาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร และห ้อง
304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
9-13 มี.ค.58 โถงอาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร และลาน
หน ้าอาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
9 มี.ค.-20 พ.ค. 58 ศูนย์
คอมพิวเตอร์
9 และ 16 มี.ค. 58 โถง
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
26 มี.ค.58 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
28 มี.ค.58 ห ้อง 304
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬา
สถาน
31 มี.ค. 58 ห ้อง 304 โรง
ภาพยนต์ลโิ ด สยามสแวร์
31 มี.ค.58 ห ้อง 304 โถง
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
6 เม.ย.58 เส ้นทางตาม
แม่นํ้าเจ ้าพระยา

รวม
1620

30

400

13

600

43

ิ 2000 คน
นิสต

2000

ิ 1600 คน
นิสต

1600

ิ 1600 คน
นิสต

1600

ิ 200 คน
นิสต

200

ิ 50 คน
นิสต

50

ิ 100 คน
นิสต

100

ิ 80 คน
นิสต

80

ิ 1600 คน
นิสต

1600

ิ 30 คน
นิสต

30

8-9 เม.ย.58 ทางเดิน
บริเวณหน ้าคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
30 เม.ย.-1 พ.ค.58

ิ 30 คน
นิสต

30

18 พ.ค.58 ห ้อง 501/5
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรศาสตร์

ิ 30 คน
นิสต

30

20 พ.ค. 58 ห ้อง 501/5
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
คณะอักษรศาสตร์

ิ 30 คน
นิสต

30

0

121
่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ิ /
ิ
ฝ่ ายกิจการนิสต
สัมมนาปลายปี คณะกรรมการนิสต
ก.อศ.
อักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ประจําปี
การศึกษา 2557 The Arts
Student Committee's End-ofthe-year Seminar 2014

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
28-30 พ.ค.58 เบย์ววิ บีช
รีสอร์ท 13 หมู่ 9 ต.ธงชัย
อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77190

102

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

ิ
สัมมนาต ้นปี คณะกรรมการนิสต
อักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ประจําปี
การศึกษา 2558

6-8 มิ.ย.58 คณะอักษร
ศาสตร์

103

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

จัดค่ายติวโอเน็ ตอังกฤษให ้น ้อง
ต่างจังหวัด
การจัดทํานิตยสารสีเทา ฉบับ Old
Arts ประจําปี การศึกษา 2557
(Grey Magazine, Old Arts
Issue)
สัมมนาประจําปี เจ ้าหน ้าที่ เรือ
่ ง
บริหารคนให ้ได ้ทัง้ ใจและได ้ทัง้
งาน
จัดโครงการออกกําลังกายโยคะ
เพือ
่ สุขภาพ ปี งบประมาณ 2558

ลําดับ
101

104

105

ฝ่ ายบริหาร

106

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

107

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

108

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

109

จัดอบรมความรู ้ด ้านประกัน
คุณภาพสําหรับเตรียมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.
ใหม่ ปี การศึกษา 2557
โครงการ “อักษร Biggest Loser”

ิ 80 คน
นิสต

80

11-12 มิ.ย.58 จ.ระยอง

จนท.110
อาจารย์ 6

116

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา
17.15 -18.15 น. ตลอด
ปี งบประมาณ 2558
30 มิ.ย.58 เวลา 10.3013.30 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

อาจารย์ 8
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 5
อาจารย์ 1
เจ ้าหน ้าที่ 26

18

ส.ค.-ก.ย.58

อาจารย์ 10
เจ ้าหน ้าที่ 77
อาจารย์ 15
เจ ้าหน ้าที่ 5
ิ 4
นิสต
บุคคลภายนอก 2
ิ 74
นิสต
อาจารย์ 22
บุคลากร 22

87

4 พ.ย.57
9.00-10.00 น. สําหรับ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์และจนท.
หลักสูตร
10.00-12.00 น. สําหรับ
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
นิสต
20 ก.พ.58 ณ ห ้องประชุม
ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ สุทธิ
ลักษณ์

อบรมเรือ
่ ง "การใช ้งานระบบการ
เขียนวิทยานิพนธ์อเิ ล็กทรอนิกส์
(CU e-thesis)"

111

ฝ่ ายวิชาการ

112

ฝ่ ายวิชาการ

113

ฝ่ ายวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
การเขียนบทความวิชาการเพือ
่ การ
ิ ระดับ
ตีพม
ิ พ์ของนิสต
บัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์
โครงการนํ าร่องการพัฒนานั ก
อักษรศาสตร์รน
ุ่ ใหม่ ตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัต
นราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ิ ใน
มหาวิทยาลัย ได ้นํ านิสต
โครงการฯ เข ้าพบผู ้บริหารมูลนิธ ิ
ออมสินเพือ
่ สังคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
การเขียนบทความวิชาการเพือ
่ การ
ิ ระดับ
ตีพม
ิ พ์ของนิสต
บัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์

114

ฝ่ ายวิชาการ

โครงการบรรยายพิเศษ ครัง้ ที่ 1
ประจําปี การศึกษา 2558 ให ้แก่
ิ โครงการนํ าร่องการพัฒนานั ก
นิสต
อักษรศาสตร์รน
ุ่ ใหม่

24

15 ก.ค.-9 ก.พ. 58

28 ก.ย. 58 ณ สํานั ก
คณบดี

ฝ่ ายวิชาการ

รวม
22

0

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตาม
เกณฑ์ สกอ. ปี การศึกษา 2557

110

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
รองประธานฝ่ าย
และผู ้ช่วยฝ่ าย
ต่างๆ ของก.อศ
20 คน และ
เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ าย
ิ 2 คน
กิจการนิสต
รองประธานฝ่ าย
และผู ้ช่วยฝ่ าย
ต่างๆ ของก.อศ
23 คน และ
อาจารย์ 1 ท่าน

27

26

118

13 คน

13

12 มี.ค. 58 ณ ธนาคาร
ออมสิน (สํานั กงานใหญ่)
สะพานควาย

ิ 6 คน
นิสต

6

27 มี.ค.58 8.30-11.00น.
ห ้องประชุมศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ สุทธิลก
ั ษณ์ห ้อง
ประชุมศาสตราจารย์กต
ิ ติ
คุณสุทธิลก
ั ษณ์
30 มี.ค.58 16.00-18.30
้ M1 อาคารมหาจักรีส ิ
ชัน
รินธร

12 คน

12

ิ 17 คน
นิสต

17

122
ลําดับ
115

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ฝ่ ายวิชาการ
โครงการเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง การ
ป้ องกันภัยคุกคามจากไวรัส
คอมพิวเตอร์

116

ฝ่ ายวิชาการ

ิ ใหม่
ปฐมนิเทศนิสต

117

ฝ่ ายวิชาการ

118

ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ าย
วิจัย ฝ่ ายกิจการ
ิ
นิสต
ฝ่ ายวิชาการ
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์

ิ ระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด ้รับ
พานิสต
ทุนในโครงการพัฒนากําลังคน
ด ้านมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) ไปทัศนศึกษาและดู
งาน ณ เมืองเสียมราฐ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
จัดประชุมโครงการพัฒนางานครัง้
ที่ 1/58

119

120

ฝ่ ายวิชาการ
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์

121

ฝ่ ายวิชาการ
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์

122

ฝ่ ายวิชาการ
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์

123

ฝ่ ายวิชาการ
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์
ฝ่ ายวิชาการ
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์

124

โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 1 เรือ
่ ง
่ สารกันอย่างไร:
"นั กวิชาการสือ
มุมมองเชิงคุณค่าและทางเลือกใน
ปั จจุบน
ั " โดยอาจารย์ ดร.ทรง
พันธ์ เจิมประยงค์
โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 2 เรือ
่ ง
ประเด็นทางลิขสิทธิใ์ นการขาย
หนั งสือมือสองโดยคุณนุสรา กาญ
จนกูล นั กวิชาการพาณิชย์ชํานาญ
ิ ทาง
การพิเศษ กรมทรัพย์สน
ปั ญญา
โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 3 เรือ
่ ง
ความสําคัญและกลยุทธ์ในการ
สร ้างเครือข่ายทางวิชาการโดย
ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สรุ วัฒน์ อ.ดร.
ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อ ดร.วริต
ตา ศรีรัตนา
โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 4 เรือ
่ ง
"Publishing in International
Academic Journals" โดย
Professor Jan Servaes, City
University of Hong Kong ซึง่
เป็ น Editor-in-Chief ในวารสาร
นานาชาติหลายฉบับ
โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 5 เรือ
่ ง
การประเมินนั กวิจัยในสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดย อ.ดร.ทรงพันธื เจิมประยงค์
โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 6 เรือ
่ ง
"การทําวิจัยหลังปริญญาเอก
(postdoc research): มุมมองจาก
สาขามนุษยศาสตร์และสาขา
วิทยาศาสตร์" โดยวิทยากรดังนี้
-ผ.ศ.ดร.วาสนา วงศ์สรุ วัฒน์
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
-อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
-ผ.ศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
10 เม.ย.58 เวลา 9.0011.00 น. ศูนย์
คอมพิวเตอร์ อาคารบรม
ราชกุมารี
้ 9 อาคาร
18 ก.ค.58 ชัน
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
5 - 7 ส.ค. 58

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์และ
เจ ้าหน ้าที่ 32 คน

รวม
32

ิ 300 คน
นิสต

300

ิ ระดับบัณฑิต
นิสต
12 คน เจ ้าหน ้าที่
1 คน และ
วิทยากร 1 คน
ค ้า

14

26-มิ.ย.-58

เจ ้าหน ้าที่ 19 คน

19

23 ม.ค. 58 เวลา 9.3012.00 น.ทีห
่ ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
บุคลากร
บุคคลภายนอก
56 คน
ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
37 คน

56

20 ก.พ.58 ห ้อง 401 /18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
บุคลากร
28 คน

28

6 มี.ค. 58 ทีห
่ ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
เวลา 9.30-12.00

ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
45 คน

45

20 มี.ค. 58 ทีห
่ ้อง
401/18 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร เวลา 9.30-12.00

ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
บุคลากร
26 คน
ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
27 คน

26

6 ก.พ.58 9.30-12.00น.
ห ้อง 401/18 อาคารมหา
จักรีฯ

3 เม.ย. 58 9.30-12.00น.
ห ้อง 401/18 อาคารมหา
จักรีฯ

37

27

123
ลําดับ
125

ภาควิชา/หน่วยงาน
ฝ่ ายวิชาการ
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์

126

127

ฝ่ ายวิชาการ
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์
ฝ่ ายวิรัชกิจ

128

ฝ่ ายวิรัชกิจ

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 7 เรือ
่ ง
ประเด็นลิขสิทธิใ์ นบริบทของ
จุฬาลงกรณ์ โดย รศ.ดร.อรพรรณ
พนั สพัฒนา และ นส.นุสรา กาญ
จนกูล อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 8 เรือ
่ ง
แนวโน ้มการขอทุนวิจัยในปั จจุบัน

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
24 เม.ย.58 เวลา 9.0012.00 สํานั กงาน
้ 7
ทรัพยากร ชัน

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
บุคลากร
96 คน

รวม
96

1 พ.ค.58 9.30-12.30
ห ้อง 401/18 อาคารมหา
จักรีฯ

ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
30 คน

30

พิธม
ี อบทุนพุทธศาสนา มูลนิธ ิ
Khyentse ปี 2557

17 พ.ย. 57 เวลา 11.00น.
ณ ห ้องสมุดคณะอักษรฯ

10

งานบรรยายทุนก.พ.ทุนฟุลไบรท์
และทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ปี
2558

18 มี.ค. 58 เวลา 13.3015.30 น. ณ ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.ตรี 90
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 2

120

ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ

129

ฝ่ ายวิรัชกิจ

130

ฝ่ ายวิรัชกิจ

131

ภาษาตะวันตก

132

ภาษาตะวันตก

133

ภาษาตะวันตก

134

ภาษาตะวันตก

135

ภาษาตะวันตก/
โปรตุเกส

“2015 Guangxi University’ s
Experiencing Chinese Camp
for Students from ASEAN
Countries”
้ สาน
โครงการทัศนศึกษาระยะสัน
สัมพันธ์จฬ
ุ าฯ-มหาวิทยาลัยฮอก
ไกโด ประเทศญีป
่ น
ุ่
โครงการบรรยายพิเศษเรือ
่ ง "I
Roam Alone ตอนแบกเป้ ทอ
่ ง
โลกลาตินอเมริกา" โดย
คุณมฑณล กสานติกล
ุ
โครงการสัมมนาคณาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
จัดโครงการต ้นแบบในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ิ ทางด ้านภาษา
สําหรับนิสต
วรรณคดี และวัฒนธรรม ภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์
เป็ นโครงการนํ าร่องซึง่ ได ้รับ
อนุมัตงิ บประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยผ่านศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู ้แห่งจุฬาลงกรณ์
่
มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพือ
จัดทําต ้นแบบในการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(critical thinking) อย่างเป็ น
ิ ระดับปริญญาตรี
ระบบสําหรับนิสต
ทางด ้านภาษา วรรณคดี และ
วัฒนธรรม ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
ในปี 2558
โครงการบรรยายพิเศษ"
ประสบการณ์การสอนและการวิจัย
ในภาควิชาภาษาตะวันตก"
โครงการประกวดภาพถ่าย

20-26 ก.ค. 58 ณ
มหาวิทยาลัยกวางสี
ประเทศจีน

16
ิ ป.ตรี 7 คน
นิสต

7

21 ส.ค. 58 เวลา 9.0016.00 น. ณ ห ้อง 501/13
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร และ
ห ้อง 304 อาคารบรมราช
กุมารี
29 ต.ค. 57 ห ้อง 403
อาคารบรมราชกุมารี

ิ ป.ตรี 31
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก
18
150

150

2-ก.ค.-58

อาจารย์ 24

24

ตลอดปี การศึกษา 2557
้ เรียนนิสต
ิ
จัดกิจกรรมในชัน
วิชาเอกภาษาอิตาเลียน
สเปน และเยอรมัน

70 คน

70

17 ส.ค. 58 ห ้อง 102
อาคารมหาจุฬฯ

อาจารย์ 40
บุคคลภายนอก 9

49

20 ก.พ.- 24 เม.ย.58

ิ 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 20

50

53

124
ลําดับ
136
137

138
139

140

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ภาษาตะวันตก/
โครงการศึกษาชุมชนโปรตุเกส
โปรตุเกส
ภาษาตะวันตก/
โครงการสัมมนาวิชาการด ้าน
ฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ประจําปี 2557 เรือ
่ ง Lire, voir
les pièces de théâtre / บท
ละคร: อ่าน และดู
ภาษาตะวันตก/
โครงการพัฒนาทักษะการพูด
ฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์จริง
ภาษาตะวันตก/
กิจกรรมเสริมการเรียนรู ้ภาษาและ
ิ สาขาวิชา
ฝรั่งเศส
วัฒนธรรมฯให ้แก่นส
ิ ต
ภาษาฝรั่งเศส ด ้วยการนํ าชมการ
แสดง “โขนพระราชทาน ชุด ศึก
อินทรชิต ตอน นาคบาศ”
ภาษาตะวันตก/
โครงการทัศนศึกษาร่วม 4 ภาษา
ฝรั่งเศส
ภาษาสําหรับการท่องเทีย
่ ว

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
14 มี.ค.58 โบสถ์แม่พระ
ลูกประคํา
29-31 ต.ค. 57 เวลา
9.00-15.00 น.ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
พ.ย.57-ก.ค.58
11 พ.ย.57 ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย
15 ก.พ.58 คลองบางกอก
น ้อย-อูพ
่ ระราชพิธ-ี วัด
ชลอ-เกาะเกร็ด
1 มี.ค.58 วัดราชนั ดดาราม
วรวิหาร และนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์
จ. 2 มี.ค. 58 ณ อาคาร
บรมราชกุมารี ห ้อง 707

141

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

โครงการกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้

142

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

143

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

จัดโครงการบรรยายพิเศษเสริม
การเรียนการสอน เรือ
่ ง พบ
นั กเขียนประชาคมโลกภาษา
ฝรั่งเศสทีเ่ ขียนเกีย
่ วกับประเทศ
ไทย
ิ ภาษาฝรั่งเศส
โครงการค่ายนิสต

144

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

โครงการเสริมการเรียนรู ้ภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย
โครงการค่ายภาษาเยอรมัน

8 ส.ค.58 จ.ลพบุรแ
ี ละ
อยุธยา
23-25 ม.ค.58 ณ โกลเด ้น
ฮัลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก

146

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

จัดงานอีสเตอร์เพือ
่ เฉลิมฉลอง
การมาถึงของฤดูใบไม ้ผลิ

2 เม.ย.58 / ห ้อง 401/5
MCS เวลา 16.30-18.30
น.

147

ภาษาตะวันตก/
สเปน

จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ด ้านการสอนภาษาสเปนในฐานะ
ภาษา ต่างประเทศ ครัง้ ที่ 4 (IV
Jornadas ELE en Bangkok) มี
การนํ าเสนอผลงานวิชาการกว่า
30 ผลงาน

12-13 ธ.ค. 57 ณ อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์

148

ภาษาตะวันตก/
สเปน

ค่ายภาษาสเปน

30 ม.ค. - 1 ก.พ.58 /
สระมะนาว รีสอร์ท

149

ภาษาตะวันตก/
สเปน

เปิ ดชมรมภาษาสเปน

8 ก.พ. 58 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

150

ภาษาตะวันตก/
สเปน
ภาษาตะวันตก/
สเปน

โครงการทัศนศึกษาร่วม 4 ภาษา
ภาษาสําหรับการท่องเทีย
่ ว
โครงการสัปดาห์วัฒนธรรมผู ้ใช ้
ภาษาสเปน

15 มี.ค.58 หมูบ
่ ้านควาย
จ.สุพรรณบุร ี
16-19 มี.ค.58

145

151

21-22 มี.ค.58 แก่งคอย
จ.สระบุร ี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 8
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 27
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ
ิ 40
นิสต
วิทยากร 10
ิ ป.ตรี 41
นิสต
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 13
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 2
ิ 15
นิสต
อาจารย์ 3

รวม
10

ิ 15
นิสต
อาจารย์ 2

17

ิ 3
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลทั่วไป 20

29

ิ 47
นิสต
อาจารย์ 2
วิทยากร 8
30 คน

57

ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.ตรี 45
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 3
มีผู ้เข ้าร่วมงาน
ประชุมกว่า 60 คน
จาก
สถาบันการศึกษา
ในหลากหลาย
ประเทศ อาทิ
ไทย จีน ญีป
่ น
ุ่
เกาหลี มาเลเซีย
อียป
ิ ต์ สเปน
โคลอมเบีย
เม็กซิโก เป็ นต ้น
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 10
ิ ป.ตรี 100
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 7
ศิษย์เก่าเข ้าร่วม 10
ิ 10
นิสต
อาจารย์ 1
ิ 80
นิสต
อาจารย์ 10

49

96

50
60

18

30

61

60

52

126

11
90

125
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาษาตะวันตก/
สเปน
ภาษาตะวันตก/
สเปน

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประกอบการศึกษา
โครงการมนุษยกวี เซซาร์ บา
เยโฆ เปิ ดโลกวรรณกรรมเปรู

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
2-เม.ย.-58

154

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

โครงการสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
ิ ในสังกัด
พบศิษย์เก่าและนิสต

155

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน

โครงการสัปดาห์ภาษาอิตาเลียน
ภาคต ้น 2557
โครงการทัศนศึกษาร่วม 4 ภาษา
ภาษาสําหรับการท่องเทีย
่ ว

ภาคต ้น ปี การศึกษา 2557
(ต.ค.57-ธ.ค.57)
ภาคปลาย ปี การศึกษา
2557 (ม.ค.58-พ.ค.58)
ภาคต ้น ปี การศึกษา 58
(มิ.ย.58-ก.ย.58)
ภาคต ้น 57

ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันตก/
อิตาเลียน
ภาษาตะวันออก

โครงการค่ายภาษาอิตาเลียน

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน

เทศกาลเกาหลี ครัง้ ที่ 5

ลําดับ
152
153

156
157
158
159
160
161
162
163

โครงการสัมมนาภาษาและ
วัฒนธรรมอิตาเลียน
โครงการสัมมนาคณาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันออก

30 ก.ย.58 เวลา 15.0018.00

ิ 11
นิสต
อาจารย์3

14

55 คน

55

ก.ค.58 รร.โซฟิ เทล

อาจารย์ 5

5

9 มิ.ย. 58 เวลา 9.0015.00 น. ณ โรงแรมหัว
ช ้างเฮอริเทจ
14 ส.ค.58 อาคารบรมฯ

29

29

ิ อาจารย์
นิสต
เจ ้าหน ้าที่ 173
บุคคลภายนอก
230
ิ ป.ตรี 15
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 12
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 14
บุคคลภายนอก 36
อาจารย์ 10

173

ิ ป.ตรี 105
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก50

157

ิ ป.ตรี 31
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 1

33

ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 7
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก
10

30

1-3 ก.ค.58

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

166

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ วชาญ
จัดบรรยายพิเศษโดยผู ้เชีย
ด ้าน Media Communication

167

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ วชาญ
จัดบรรยายพิเศษโดยผู ้เชีย
ด ้านภาษาญีป
่ น
ุ่

168

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

169

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

จัดกิจกรรมแลกเปลีย
่ นทาง
วัฒนธรรมกับนั กศึกษาชาวญีป
่ น
ุ่
เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัย
โตเกียวภาษาต่างประเทศ
(TUFS)
โครงการเชิญ Professor Yoko
่ วชาญด ้านการสอน
Tateoka ผู ้เชีย
ภาษาญีป
่ นจาก
ุ่
มหาวิทยาลัย
Waseda ประเทศญีป
่ น
ุ่ มาสอน

40

15 ก.พ.58 คลองบางกอก
น ้อย-อูพ
่ ระราชพิธ-ี วัด
ชลอ-เกาะเกร็ด
มี.ค.-58

โครงการศึกษาดูงานเพือ
่ พัฒนา
และสร ้างความร่วมมือทางวิชาการ
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ิ ด ้วยกิจกรรม
โครงการพัฒนานิสต
เทศกาลวัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่ Arts CU
Bunkasai 2014

165

100

200

ส. 24 ม.ค. 58 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
15 มี.ค.58 หมูบ
่ ้านควาย
จ.สุพรรณบุร ี
2-มิ.ย.-58

ภาษาตะวันออก/
จีน

รวม
22

200 คน

โครงการแนะแนวติวความรู ้ก่อน
สอบ PAT ประจําปี 2557
โครงการทัศนศึกษาร่วม 4 ภาษา
ภาษาสําหรับการท่องเทีย
่ ว
โครงการบรรยายความรู ้ทางภาษา
และวัฒนธรรมจีน "ความสําคัญ
ของ "รักษาจิตเดิม" ในวัชร
ปรัชญาปารมิตาศุดร"

164

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 20
นิสต
อาจารย์ 2
ิ
อาจารย์ นิสต
บุคคลภายนอก
100 คน
ิ และอาจารย์
นิสต
30
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
10

31 ต.ค.57 เวลา 10.0020.00 น. ณ ลาน
ั ้ ล่าง
อเนกประสงค์ชน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
พ. 25 ก.พ. 58 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
501/13 อาคารมหาจักรี
สิรริ ธร
ส. 7 มี.ค. 58 เวาลา
10.00-12.00 น. ห ้อง
401/16 อาคารมหาจักรีฯ

230
16
73

10

ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ

20-ก.ค.-58

ิ ไทยจํานวน
นิสต
ิ
10 คน และนิสต
ชาวญีป
่ นจํ
ุ่ านวน
10

30

15 ส.ค.-8 ก.ย.58

ิ ป.โท 7
นิสต
อาจารย์ 2

12

ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ

126
ลําดับ
170

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ภาษาตะวันออก/
โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับ
ญีป
่ น
ุ่
กลุม
่ สัมมนาวิชาการจากประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
4-ก.ย.-58

171

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ิ วิชาเอก
โครงการนิเทศนิสต
ภาษาญีป
่ น
ุ่

15 ส.ค.58 ห ้อง 303
อาคารมหาจักรี

172

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

15 ส.ค. 58 ณ ห ้อง 303
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

173

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ิ เอก
จัดกิจกรรมนิเทศนิสต
ภาษาญีป
่ น
ุ่ และการนํ าเสนอ
ิ เอก
ผลงานวิชาการนิสต
ภาษาญีป
่ น
ุ่ ทีก
่ ลับจากโครงการ
แลกเปลีย
่ น ณ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศญีป
่ น
ุ่ กิจกรรมนีเ้ ป็ น
กิจกรรมเสริมของหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาญีป
่ น
ุ่
โครงการฝึ กพูดภาษาญีป
่ นกั
ุ่ บ
นั กศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา

174

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงการบรรยายพิเศษ

5 ก.ย.58 ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีฯ

175

ภาษาตะวันออก/
บาลี

27 ม.ค.58 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

176

ภาษาตะวันออก/
บาลี

โครงการเสวนาภารตวิทยา: ภารต
วิทยากับนานาศาสตร์ หัวข ้อ "นร
ลักษณ์ในพุทธคัมภีร ์ ดัชนีชวี้ ัด
อะไร"
ภารตวิทยา ครัง้ ที่ 3 ลิตเติล
้
อินเดียเมืองไทย ทีไ่ หน?
อย่างไร?

177
178

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาไทย

179

ภาษาไทย

180

ภาษาไทย

181

ภาษาไทย

สรรพวิทยา

8 ธ.ค. 57 เวลา 9.0012.00 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

182

ภาษาไทย

โครงการจัดงาน วันกรมสมเด็จ
ิ ชิโนรส
พระปรมานุชต

9-11 ธ.ค. 57 ณ วัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลาราม

20 ส.ค.58 ห ้อง 504
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 25
ิ ป.ตรี 120
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ

รวม
35

124

104

ิ ป.ตรี 37
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 1

65

บุคคลภายนอก 26

31 มี.ค.58 707อาคาร
บรมฯ

โครงการแลกเปลีย
่ นภาษาและ
23 ส.ค.58 วัดถาวรวรา
วัฒนธรรมกับชาวเวียดนาม
ราม(วัดญวน บางโพ)
โครงการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารภาคสนาม ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23-26 ต.ค. 57
รายวิชา 2201841 งานภาคสนาม ณ อําเภอบ ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เพือ
่ การวิจัยทางคติชนวิทยา
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 14-16 พ.ย. 57
ณ อําเภอสัตหีบ จ.ชลบุร ี และ
อําเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม
โครงการฝึ กภาคสนาม รายวิชา
11-16 พ.ย. 57 จ.น่าน
2201336 อักษรไทยเหนือ ไทย
อีสาน
้ ลอย
โครงการถวายสักการะ
25 พ.ย. 57 โถงชัน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้า
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
เจ ้าอยูห
่ วั
เวลา 16.00-18.00 น.

ิ ป.โท 8
นิสต
อาจารย์ 7
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 40
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
คณาจารย์
ิ
นิสต
บุคคลทั่วไป
ประมาณ 30 คน
คณาจารย์
ิ
นิสต
บุคคลทั่วไป
ประมาณ 15 คน

66

30

15

0

ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 1

3

ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
อาจารย์ 1
ิ ป.ตรี 30
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก1
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 40
นิสต
ิ ป.เอก 15
นิสต
อาจารย์ 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก
500

9

92

76

602

127
ลําดับ
183

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ภาษาไทย
โครงการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารภาคสนาม
รายวิชา 2201683 งานวิจัย
ภาคสนามทางคติชนวิทยา

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
20-22 ก.พ. 58 จ.
กาญจนบุร ี 21-22 มี.ค. 58
คลองบางหลวง 25-26
เม.ย. 58 จ.เพชรบุร ี
22 มี.ค.58 จ.เพชรบุร ี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 3
นิสต
อาจารย์ 1

รวม
4

184

ภาษาไทย

โครงการทัศนศึกษาสถานทีส
่ ําคัญ
ั พันธ์กบ
ทางศิลปวัฒนธรรมทีส
่ ม
ั
วรรณคดีไทย

185

ภาษาไทย

โครงการทัศนศึกษาพระราชวัง
บางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัต ิ

29 มี.ค.58 พระราชวังบาง
ปะอินและวัดนิเวศธรรม
ประวัต ิ

186

ภาษาไทย

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ของภาควิชาภาษาไทย ปี 2558

187

ภาษาไทย

โครงการถวายเทียนพรรษา

22 มิ.ย.58 13 ก.ค.58
และ ส.ค.58 อาคารบรม
ราชกุมารี
23 ก.ค.58 วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม

188

ภาษาไทย

ิ ภาควิชา
โครงการปฐมนิเทศนิสต
ภาษาไทย

20 ส.ค.58 ห ้อง 302
อาคารบรมราชกุมารี

189

ภาษาไทย

โครงการถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั

้ ล่าง อาคาร
17 ก.ย.58 ชัน
มหาจุฬาลงกรณ์

190

ภาษาไทย

ไหว ้ครู ปี การศึกษา 2558

27 ก.ย.58 11.00-13.00
้ 9 มหาจักรี
น. ชัน

191

ภาษาไทย ร่วมกับ
ภาษาอังกฤษ

27, 29 พ.ค. และวันที2
่
มิ.ย.58

ิ
อาจารย์และนิสต
7 คน

7

192

ภาษาศาสตร์

4

ภาษาศาสตร์

6-14 มิ.ย.58 บ ้านสะนํ า
หมู2
่ ต.บ ้านไร่ และบ ้านนา
ตาโพ หมู3
่ ต.บ ้านบึง อ.
บ ้านไร่ จ.อุทัยธานี
3 ส.ค.58 รร.โนโวเทล

ิ ป.ตรี 1
นิสต
ิ ป.โท2
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต

193

่ วามเป็ นเลิศภาษาและ
โครงการสูค
วรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย
ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ จัดอบรมการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ิ บัณฑิตศึกษาของ
ให ้แก่นส
ิ ต
ภาควิชาฯ
ิ ออกฝึ ก
โครงการพานิสต
ภาคสนามทางภาษาศาสตร์
(รายวิชา 2209641 Ling Field
Method)
โครงการสัมมนาภาควิชา
ภาษาศาสตร์

8

194

ภาษาอังกฤษ

้
จัดการประกวดเรือ
่ งสัน
ภาษาอังกฤษรางวัลเงินทุน
รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานั นท์
ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์
ประจําปี พ.ศ.2558 ชิงรางวัลเงิน
สด 10,000 บาท พร ้อมเกียรติ
บัตร

้ 11
ม.ค.-ก.ค.58 ชัน
อาคารบรมฯ

อาจารย์6
เจ ้าหน ้าทีภ
่ าค 2
คน
อาจารย์ 6
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 4

ิ ป.โท 6
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก
(วิทยากร) 1
ิ ป.ตรี 40
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก
(วิทยากร)1
อาจารย์ 15
ิ ป.ตรี 12
นิสต
ิ ป.โท-เอก
นิสต
20
อาจารย์ 10
บุคลากร 2
อาจารย์เกษี ยณ 1
อาจารย์
17
ิ ป.ตรี 55
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 35
นิสต
อาจารย์
20
ิ ป.ตรี
นิสต
50
ิ ป.โท
นิสต
20
ิ ป.เอก
นิสต
20
ศิษย์เก่า
10
บุคลากร
10
บุคคลภายนอก 3
อาจารย์
15
ิ ป.ตรี 55
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
ศิษย์เก่า
10

8

42

15

45

157

123

130

15

128
่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ภาษาอังกฤษ
โครงการเสวนาอาจารย์ใน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
10 เม.ย.58 ห ้อง 707
อาคารบรมฯ

196

ภาษาอังกฤษ

197

ภาษาอังกฤษ

198

ภาษาอังกฤษ

28 พ.ค.58 ห ้อง707 708
อาคารบรมฯ
25 มิ.ย.58 รร.อินเตอร์
คอนตินันทัลกรุงเทพฯ
15 ก.ค.58 13.00-15.00
น. อาคารบรมราชกุมารี

199

ภาษาอังกฤษ

200

ภาษาอังกฤษ

201

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการฝึ กงานภาคสนาม
รายวิชา 2205638 ภูมศ
ิ าสตร์
กายภาพขัน
้ สูง

202

ภูมศ
ิ าสตร์

203

ภูมศ
ิ าสตร์

204

ภูมศ
ิ าสตร์

205

ภูมศ
ิ าสตร์

206

ภูมศ
ิ าสตร์

207

ภูมศ
ิ าสตร์

208

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการฝึ กงานภาคสนาม
รายวิชา 2205313 อากาศวิทยา
(ปี งบประมาณ 2558)
โครงการฝึ กงานภาคสนาม
รายวิชา 2205251 การแปล
ความหมายแผนทีแ
่ ละภาพถ่าย
ทางอากาศ (ปี งบประมาณ 2558)
โครงการฝึ กงานภาคสนาม
รายวิชา 2205314 ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล ้อม (ปี งบประมาณ 2558)
โครงการฝึ กงานภาคสนาม
รายวิชา 2205376 ระบบ
สารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
(ปี งบประมาณ 2558)
โครงการฝึ กงานภาคสนาม
รายวิชา 2205221 ภูมศ
ิ าสตร์
มนุษย์เบือ
้ งต ้น (ปี งบประมาณ
2558)
โครงการคลินก
ิ แผนที่ ครัง้ ที่ 3
เพือ
่ ติดตามการดําเนินการ
ประเมินผลการจัดทําโครงงานการ
ทําแผนทีส
่ วนพฤกษศาสตร์/ป่ า
ชุมชนของโรงเรียนต่างๆ ใน
จังหวัดน่าน
โครงการคลินค
ิ แผนที่ ครัง้ ที่ 4

209

ภูมศ
ิ าสตร์

210

ภูมศ
ิ าสตร์

211

ภูมศ
ิ าสตร์

212

ภูมศ
ิ าสตร์

213
214

ลําดับ
195

โครงการสัมมนาเพือ
่ พัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการสัมมนาคณาจารย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
โครงการเสวนาทางวิชาการโดย
อาจารย์ผู ้เขียนบทความลงใน
วารสาร Thougts
บรรยาย เรือ
่ ง จรรยาบรรณในการ
เขียนรายงาน
ิ เอกภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศนิสต

21 ส.ค.58 11.00-12.30
น.ห ้อง 302 บรมราชกุมารี
21 ส.ค.58 14.00-15.30
น.ห ้อง 302 บรมราชกุมารี
10-12 ต.ค. 57 จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูม ิ
เพชรบูรณ์

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 13
นิสต
อาจารย์ 12
บุคลากร 5
อาจารย์ 14
บุคลากร 5
อาจารย์ 21
บุคลากร 5
ิ 6
นิสต
อาจารย์ 9
ิ เก่า 1
นิสต

รวม
30

19
26
16

0
0
13

ส. 18 - จ. 20 ต.ค. 57 ณ
จังหวัดประจวบคิรข
ี น
ั ธ์
และสมุทรสงคราม

ิ ป.โท
นิสต
จํานวน 11 คน
วิทยากร 1 คน
เจ ้าหน ้าที่ 1 คน
ิ จํานวน 28
นิสต
คน วิทยากร 1
คน
จํานวน 14 คน
อาจารย์ 1
วิทยากร 1

ส.1-อา.2 พ.ย.57 ณ จ.
นครนายก

ิ ป.ตรี 14
นิสต
อาจารย์ 1

15

ส.1-อา.2 พ.ย.57 ณ จ.
นครนายก

ิ ป.ตรี 17
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 1

19

ส.1-อา.2 พ.ย.57 ณ จ.
นครนายก

ิ ป.ตรี 28
นิสต
อาจารย์ 1

29

11-14 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์
การเรียนรู ้และบริการ
วิชาการ เครือข่าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดน่าน

อาจารย์ 1
ิ 2
นิสต
จนท.1
บุคคลภายนอก 30

34

อาจารย์ 1
ิ 4
นิสต
จนท.1
บุคคลภายนอก 44
อาจารย์ 2
ิ 13
นิสต
อาจารย์ 1
ิ 33
นิสต
อาจารย์ 5

50

โครงการภาคสนาม รายวิชา
2205211

16 ก.พ. 58 ณ ศูนย์การ
เรียนรู ้และบริการวิชาการ
เครือข่ายจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน
13-15 มี.ค.58 จ.
กาญจนบุร ี
14-15 มี.ค.58 จ.
กาญจนบุร ี
30 มี.ค.58 704 อาคาร
บรมฯ
4-6 เม.ย.58 นครนายกสระบุร-ี ลพบุร-ี เพชรบูรณ์

32

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการภาคสนาม รายวิชา
2205251

4-6 เม.ย.58 จ.ประจวบฯ
และสมุทรสงคราม

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการภาคสนาม รายวิชา
2205337

4-5 เม.ย.58

ิ ป.ตรี 30
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
ิ ป.ตรี 22
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 1
ิ ป.ตรี 10
นิสต
อาจารย์ 1

โครงการภาคสนามรายวิชา
2205474
โครงการภาคสนามรายวิชา
2205231
โครงการสัมมนาคณาจารย์

อา.12 ต.ค.57 ณ สถานี
อุตน
ุ ย
ิ มวิทยา จ.ระนอง

29

16

15
34
5

24

11

129
่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ิ ป.ตรี
ภูมศ
ิ าสตร์
โครงการปั จฉิมนิเทศ นิสต

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
8-เม.ย.-58

216

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการคลินก
ิ แผนที่ ปี ท ี่ 2 ครัง้
ที่ 1

20-25 พ.ค.58

217

ภูมศ
ิ าสตร์

218

ภูมศ
ิ าสตร์

219

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ิ และหลักสูตร
คุณภาพนิสต
ภาควิชา
โครงการสัมมนาผู ้สอนวิชาพืน
้ ฐาน
อักษรศาสตร์
ปฐมนิเทศปริญญาบัณฑิต

220

ภูมศ
ิ าสตร์และ
ประวัตศ
ิ าสตร์
ร่วมมือกับโรงเรียน
Raffles
Institution
ประเทศสิงคโปร์

221

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

222

วรรณคดี
เปรียบเทียบ
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการสัมมนาภาควิชา

224

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต

26-27 มี.ค.58 ณ คณะ
อักษรศาสตร์
29 มี.ค.58 อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จ.
เพชรบุร ี
30 เม.ย.58 และ 1 พ.ค.
58 อาคารบรมฯ

225

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการความรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรม ครัง้ ที่
14

15 ก.ค.58 อาคารบรมราช
กุมารี

226

ศิลปการละคร

13, 15, 17, 20, 22, 24,
27, 29 และ 31 ต.ค. 57
(9 เรือ
่ ง เฉพาะวันจันทร์
พุธ และศุกร์) ณ ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร และ
ห ้อง 503 อาคารบรมราช
กุมารี

227

ศิลปการละคร

โครงการจ ัดฉายภาพยนตร์
นานาชาติ (รายวิชา 2208101
2208191 2208192 2208430)
ภาคต้น ปี การศึกษา 2557
(13-31 ต.ค. 57)
วันที่ 13 "The Great Passage"
(ญีป
่ น)
ุ่
15 "Cutie and the Boxer"
(อเมริกา)
17 "Museum Hours"(
ออสเตรเลีย)
20 "Emest and Celestine"
(ฝรั่งเศส)
22 In Bloom" (จอร์เจีย)
24 "We Are the Best" (สวีเดน)
27 "Metro Manila" (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์)
29 "The Missing Picture"
(กัมพูชา)
31 "A Touch of Sin" (จีน)
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
คณะ B-Floor Theatre ศิลปิ น
จากเรือ
่ ง “สถาปนา: Iceberg”

ลําดับ
215

223

จัดกิจกรรม History and
Geography Fieldtrip to
Thailand 2015 ซึง่ เป็ น
International Course ช่วงปิ ด
้
ภาคเรียน มีนักเรียนระดับชัน
มัธยมปลายจากโรงเรียน Raffles
Institution
โครงการชมรมวรรณคดี
เปรียบเทียบ

โครงการทัศนศึกษารายวิชา
วรรณคดีกับสิง่ แวดล ้อม

15 มิ.ย.58 ห ้อง 708
อาคารมหาจักรีฯ
25 ส.ค.58 ห ้อง 311 บรม
ราชกุมารี
1-7 ส.ค.58 ณ จังหวัด
กาญจนบุร ี

พ.ย.57-ก.ค.58 อาคาร
บรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 19 คน
นิสต
อาจารย์ 5 คน
ิ ป.ตรี 8 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
บุคลากร 1 คน
บุคคลภายนอก 55
อาจารย์ 1
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์ 5
บุคลากร 2
อาจารย์ 1 คน
วิทยากร 4 คน
ิ 18 คน
นิสต
28 คน

รวม
24

ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 4
นิสต
อาจารย์ 7
บุคลากร 3
อาจารย์ 7
บุคลากร 3
ิ ป.ตรี 9
นิสต
อาจารย์ 1

29

ิ ป.โท 15
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 6
ิ ป.โท 16
นิสต
ิ ป.เอก 7
นิสต
อาจารย์ 4
บุคลากร 3

22

65

5

7
23

28

10
10

32

ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ

ิ ป.ตรี 350
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก
ิ ย์เก่า
195 มีศษ
เข ้าร่วม 25

ิ ป 25 คน
พ.29 ต.ค. 57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

600

25

130
่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ศิลปการละคร
โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
“สถาปนา: ภูเขานํ้ าแข็ง” โดย
คณะ B-Floor Theatre (ประเทศ
ไทย)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

229

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“สถาปนา: Iceberg”

230

ศิลปการละคร

231

ศิลปการละคร

ิ ชมการแสดงร่วม
โครงการนํ านิสต
สมัยละครกรุงเทพ (รายวิชา
ิ ปการละคร)
2208101 ปริทัศน์ศล
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
คณะ Hanchu-Yuei ศิลปิ นจาก
เรือ
่ ง “Girl X” (ญีป
่ น)
ุ่

232

ศิลปการละคร

โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
“Girl X” โดยคณะ Hanchu-Yuei
(ประเทศญีป
่ น)
ุ่

พฤ. 30, ศ. 31 ต.ค. และ
ส. 1 พ.ย. 57 เวลา
ิ ป
20.30-21 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร
31 ต.ค.-15 พ.ย. 57 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล
พฤ. 6 พ.ย. 57 เวลา 13ิ ปการ
16 น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ิ ป
7-8 พ.ย.57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

233

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“Girl X”

234

ศิลปการละคร

235

ศิลปการละคร

236

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
อาจารย์ Asa Palomera และคณะ
GenerAsia ศิลปิ นจากเรือ
่ ง “The
Curious Lives of Shakespeare
and Cervantes” (สิงคโปร์)
โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
“The Curious Lives of
Shakespeare and Cervantes”
โดยอาจารย์ Asa Gim Palomera
และคณะ GenerAsia (ประเทศ
สิงคโปร์)
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“The Curious Lives of
Shakespeare and Cervantes”

237

ศิลปการละคร

ลําดับ
228

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
Niv Sheinfeld และ Oren Laor
ศิลปิ นจากเรือ
่ ง “Two-Room
Apartment” (อิสราเอล)

ศ. 7 - ส. 8 พ.ย. 57 เวลา
ิ ป
20.30-21 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
พฤ. 13 พ.ย. 57 เวลา 13ิ ปการ
16 น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
14-15 พ.ย. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 254
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก
115
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
10
260 คน

รวม
420

ิ ป.ตรี 338
นิสต

338

30 คน

30

ิ ป.ตรี 210
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 8
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก97
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม10
มีศษ
200 คน

260

350

200

28 คน

28

ิ ป.ตรี 257
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก115
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
10

410

ศ. 14 - ส. 15 พ.ย. 57
270 คน
เวลา 20.30-21 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
จ. 24 - พ. 26 พ.ย. 57
20 คน
ิ ป
เวลา 16-19 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

270

20

131
่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ศิลปการละคร
โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
“Two-Room Apartment” โดย
Niv Sheinfeld และ Oren Laor
(ประเทศอิสราเอล) (ร่วมกับออท.
อิสราเอล มูลนิธเิ พือ
่ นศิลปะ และ
เทศกาล International Dance
Festival 2014)
ศิลปการละคร
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“Two-Room Apartment”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ิ ป
27-28 พ.ย.57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 230
นิสต
ิ ป.โท 35
นิสต
ิ ป.เอก6
นิสต
อาจารย์ 8
บุคลากร 8
บุคคลภายนอก58
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
15

รวม
360

พฤ. 27 - ศ. 28 พ.ย. 57
เวลา 20.30-21 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

300

240

ศิลปการละคร

โครงการประกวดบทละคร
เสริมสร ้างค่านิยม 12 ประการ
(สําหรับภาคกลาง) ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา/
ประชาชนทั่วไป

ิ ป
6-8 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร และกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ก.วัฒนธรรม

241

ศิลปการละคร

โครงการ "แหวกม่านงานละคร
ครัง้ ที่ 15" ภาคต ้น 2557 โดย
ิ ระดับปริญญาตรีและโท เอก
นิสต
ศิลปการละคร จัดการแสดงละคร
เต็มเรือ
่ ง คือ "ไพรพันลึก" "The
FLU Season"

16-19 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

242

ศิลปการละคร

14-15 ม.ค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

243

ศิลปการละคร

พฤ. 15 ม.ค. 58 เวลา
ิ ปการ
13.30 น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
ิ ธร
อาคารมหาจักรีสริ น

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 30
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ

150

244

ศิลปการละคร

โครงการ “เวทีวจิ ัยจุฬาพัฒนา
สังคม” (Chula Social Research
Communication Platform)
หัวข ้อ “คนจนเมือง: การปรับตัว
ต่อค่าครองชีพของผู ้มีรายได ้น ้อย
ในเขตเมือง” โดยวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ
ภาควิชาศิลปการละคร
การแสดงละครเวทีเรือ
่ ง “ความ
ทุกข์ ความฝั น คนจนเมือง” ใน
งานเสวนา
“เวทีวจิ ัยจุฬาพัฒนาสังคม”
(Chula Social Research
Communication Platform) ครัง้
ที่ 2
“คนจนเมือง: การปรับตัวต่อค่า
ครองชีพของผู ้มีรายได ้น ้อยในเขต
เมือง” จัดโดยวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ
ภาควิชาศิลปการละคร
โครงการแสดงร่วมสมัย“เทศกาล
ศิลปะการละครนานาชาติ” ชุด
“EXTension (-)” โดยคณะ A.lter
S.essio (ประเทศฝรั่งเศส)

ิ ป.ตรี 216
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก50
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
10
ระดับ ป.ตรี 80
ระดับมัธยม 62
อาจารย์ 5
บุคลากร 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
3
ิ ป.ตรี 495
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
อาจารย์ 9
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก125
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
15
ิ ป.ตรี 9
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก 50
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

ิ ป
20 ม.ค. 58 ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

180

245

ศิลปการละคร

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 50
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
10
95 คน

ลําดับ
238

239

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
"EXTensio(-)"

พ. 20 ม.ค. 58 เวลา
ิ ป
20.30-21 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

170

700

75

95

132
ลําดับ
246

247

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ศิลปการละคร
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การ
แสดงเรือ
่ ง "EXTensio(-)" โดย
คณะ อัลแตร์ เซสซิโอ [A.lter
S.essio] (ฝรั่งเศส)
ศิลปการละคร
โครงการแสดงร่วมสมัย“เทศกาล
ศิลปะการละครนานาชาติ”ชุด
“Alpha” โดยคณะ Kobalt Works
(ประเทศเบลเยียม)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
21-25 ม.ค. 58 เวลา 13้ 3
18 น. ณ ห ้อง 304 ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
15 คน

รวม
15

23-24 ม.ค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

ิ ป.ตรี 97
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก 80
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
10
125 คน

221

30 คน

30

ิ ป.ตรี 280
นิสต
ิ ป.โท 38
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 7
บุคคลภายนอก 157
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
30
25 คน

520

248

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“Alpha”

ศ. 23 -ส. 24 ม.ค. 58
เวลา 20.30-21 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
26-27 ม.ค. 58 เวลา 1013 น. ณ โรงละคร ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 58 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

249

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการ
ออกแบบแสงด ้วยระบบ LED
โดยคณะ อัลแตร์ เซสซิโอ
[A.lter S.essio] (ฝรั่งเศส)

250

ศิลปการละคร

โครงการแสดงร่วมสมัย“เทศกาล
ศิลปะการละครนานาชาติ” ชุด
“สุภาพบุรษ
ุ ” โดย Pichet
Klunchun Dance Company
(ประเทศไทย)

251

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
คณะ Pichet Klunchun Dance
Company (ไทย)

31 ม.ค. 58 เวลา 13-17
ิ ป
น. ณ โรงละคร ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร

252

ศิลปการละคร

โครงการแสดงละครเรือ
่ ง "แต่บ
แตบ ตะแล ้บ แตบแตบ"

19 ก.พ. - 1 มี.ค. 58 ณ
ิ ปการละคร
ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 500
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 20
บุคคลภายนอก
455
ิ ย์เก่าเข ้า
มีศษ
ร่วม 10

1050

253

ศิลปการละคร

โครงการจ ัดฉายภาพยนตร์
นานาชาติ ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2557 (9-27 มี.ค.
58) วันที่ 9 "Ida" (โปแลนด์)
11 "Two Days, One Night"
(เบลเยีย
่ ม) 13 "Gett: The
Trial of Viviane Amsalem"
(อิสราเอล) 16 "Keep on,
Keepin' On" (สหรัฐ) 18 "Why
Don't You Play in Hall?"
(ญีป
่ น)
ุ่
20 "Norte: The End of
History" (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์) 23
"Goodbye to Language"
(ฝรั่งเศส) 25 "Human Capital"
(อิตาลี) 27 "Winter Steep"
(ตุรกี)

จ.9-ศ.27 มี.ค. 58 (9
เรือ
่ ง) ณ ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 90
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
20

200

125

25

133
ลําดับ
254

255

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ศิลปการละคร
การแสดงละครเวทีเรือ
่ ง “วัยรุน
่
ไวรัส วัยเลิฟ” ในงานเสวนา
“เวทีวจิ ัยจุฬาพัฒนาสังคม”
(Chula Social Research
Communication Platform) ครัง้
ที่ 4 จัดโดยวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ
ภาควิชาศิลปการละคร
ศิลปการละคร
เทศกาลละคร "กอนจบ 2558"
เรือ
่ ง "The Sims Perfect Life
ชีวต
ิ นี.้ .ดีออก"" บทละครโดย
้ รัตน์
น.ส.รัฐพร ก ้อนเชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
พฤ. 12 มี.ค. 58 เวลา
ิ ปการ
14.00 น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก64
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
10

รวม
200

19-21 มี.ค. 58
ิ ปการละคร
ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 340
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก
305
ิ ป.ตรี 295
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก
188
ิ ป.ตรี 310
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก
257
ิ ป.ตรี 320
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก
186

680

ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก
80
ิ ป.ตรี 130
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก
27

180

256

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2558"
เรือ
่ ง "DA CAPO"" บทละครโดย
นายธาริน ปริญญาคณิต

26-28 มี.ค. 58
ิ ปการละคร
ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

257

ศิลปการละคร

2-4 เม.ย. 58
ิ ปการละคร
ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

258

ศิลปการละคร

259

ศิลปการละคร

260

ศิลปการละคร

261

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "กอนจบ 2558"
เรือ
่ ง "A Tower Near Paris
ปราการ ปรารถนา ปารีส (NC17)" กํากับการแสดงโดย นาย
ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์
โครงการ "แหวกม่านงานละคร
ครัง้ ที่ 16" ภาคปลาย 2557 โดย
ิ ระดับปริญญาตรีและโท เอก
นิสต
ศิลปการละคร จัดการแสดงละคร
้ 31 เรือ
ขนาดสัน
่ งและเต็มรูปแบบ
1 เรือ
่ ง คือ "Endgame"
การแสดงละครเรือ
่ ง “Hamlet”
โดยคณะ Shakespeare’s Globe
จากกรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร (ในโครงการเทศกาล
ศิลปะการละครนานาชาติ)
การแสดง Devising Theatre
เรือง“Gathering Sparks” โดย
นั กศึกษาจาก Pace University
New York" ในโครงการ "แหวก
ม่านงานละคร ครัง้ ที่ 16" ภาค
ปลาย 2557
เทศกาล La fete 2015 จัดการ
แสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “Notte” โดย
Compagnie 14:20

262

ศิลปการละคร

เทศกาล La fete 2015 จัดการ
แสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “Standards”
โดย Compagnie Pierre Rigal

263

ศิลปการละคร

264

ศิลปการละคร

265

ศิลปการละคร

การแสดงอุปรากรจีนเรือ
่ ง "แปด
เซียนถวายพระพร" เนือ
่ งใน
โอกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระชนมายุครบ 6 รอบ
สัมมนาภาควิชาเพือ
่ วางแผน
จัดการเรียนการสอนและการ
บริหารภาควิชาศิลปการละคร
ฝึ กอบรมเชิงปฏฺบัตก
ิ าร "การฝึ ก
เสียงในละครขัน
้ สูง"

26-29 พ.ค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
พฤ. 21 พ.ค. 58 เวลา
ิ ป
19.30-22 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
27 พ.ค. 58 เวลา 19.30ิ ปการ
21 น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 17
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก
60
ิ ป.ตรี 110
19 มิ.ย. 58 เวลา 20.00
นิสต
ิ ปการละคร
ิ ป.โท 10
น.. ณ ศูนย์ศล
นิสต
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
อาจารย์ 5
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
บุคคลภายนอก
55
ิ ป.ตรี
(รอบซ ้อมใหญ่) 25 มิ.ย.
นิสต
ิ ป.โท
58 เวลา 18.30 น. และ
นิสต
(รอบแสดงจริง) 26 มิ.ย.
อาจารย์
58 เวลา 09.00 น. ณ
บุคคลภายนอก
หอประชุมจุฬาฯ
1,500
1,3 ก.ค.58 รร.เซ็นทารา
อาจารย์9 คน
แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
บุคคลภายนอก 2
เจ ้าหน ้าที่ 4
ิ ป.ตรี 3
8-12 ส.ค. 58 เวลา 19.30 นิสต
ิ ป
ิ ป.โท 1
น. ณ ห ้อง 609ศูนย์ศล
นิสต
การละครสดใส พันธุมโกมล อาจารย์ 1
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
บุคคลภายนอก 5
13 มิ.ย. 58 เวลา 20.00
ิ ปการละคร
น. ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

555

600

540

170

180

180

1500

15

10

134
ลําดับ
266

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ศิลปการละคร
โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ
่ ง "0110"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
13 ส.ค. 58 เวลา 19.30
ิ ปการละคร
น. ณ Iศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
14 ส.ค. 58 เวลา 19.30
ิ ปการละคร
น. ณ Iศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

267

ศิลปการละคร

โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ
่ ง "The Room"

268

ศิลปการละคร

โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ
่ ง "Trifle"

15 ส.ค. 58 เวลา 19.30
ิ ปการละคร
น. ณ Iศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

269

ศิลปการละคร

ละคอนคน-หุน
่ ยนต์ เรือ
่ ง "กล
{กล}าย"

270

ศิลปการละคร

271

ศิลปการละคร

272

ศูนย์การแปลฯ

เสวนาหลังการแสดง ละคอนคนหุน
่ ยนต์ เรือ
่ ง "กล{กล}าย" โดยมี
วิทยากร ศ.โอริสะ ฮิระตะ คุณอี
แรน จาก็อบ ศ.กิตติคณ
ุ ดร.
เจตนา นาควัชระ
อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
พานิสต
สาขาวิชาศิลปการละคร ไปศึกษา
ดูงาน และชมการแสดงใน
เทศกาลการละครนานาชาติ
“2015 Singapore
International Festival of Arts”
โครงการเสวนาประเด็นปั ญหาการ
ทํางานล่ามในตลาดยุคใหม่

20 ส.ค. 58 เวลา 19.30
น. 21-22 ส.ค. 58 เวลา
14.00 และ 19.30 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
20-22 ส.ค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร

273

ศูนย์การแปลฯ

ิ
โครงการสัมมนาคณาจารย์ นิสต
และศิษย์เก่าสายการล่าม

274

ศูนย์การแปลฯ

โครงการจัดบรรยายทางวิชาการ
เรือ
่ ง From Macartney Mission
(1792-93) to the First Opium
War (1840-42): Historical
approach to translation
studies

10-13 ก.ย. 58 ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร์

14 ก.พ.58 เวลา 13.00 ้ 7
16.00 น. ห ้อง 707 ชัน
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 120
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก44
ิ ป.ตรี 90
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก
65
ิ ป.ตรี 95
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก
63
ิ ป.ตรี 110
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก
55

รวม
180

ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก
110

348

ิ ป.ตรี นิสต
ิ ป.โท 13
นิสต
อาจารย์ 3
เจ ้าหน ้าที่ 2
บุคคลภายนอก -

18

อาจารย์ในคณะ
จํานวน 3 คน
ศิษย์เก่าสายการล่าม
รุน
่ 2 จํานวน 3 คน
ศิษย์เก่าสายการล่าม
รุน
่ 3 จํานวน 1 คน
ศิษย์เก่าสายการล่าม
รุน
่ 4 จํานวน 5 คน
บุคคลภายนอก
จํานวน 36 คน
รวม 48 คน
21 ก.พ.58 ณ โรงแรม
อาจารย์ในคณะ
อินเตอร์คอนติเนนตัล
จํานวน 7 คน
กรุงเทพ
อาจารย์พเิ ศษ
จํานวน 4 คน
ศิษย์เก่า จํานวน
18 คน
ิ ปั จจุบน
นิสต
ั
จํานวน 5 คน
25 เม.ย. 58 เวลา 13.00
อาจารย์ในคณะ
– 15.30 น. ณ ห ้อง 304
จํานวน 4 คน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ศิษย์เก่าสายการ
แปล จํานวน 3 คน
ิ สายการแปล
นิสต
จํานวน 5 คน
บุคคลภายนอก
จํานวน 20 คน
รวม 32 คน

182

185

180

48

34

32

135
ลําดับ
275

276

277

่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
ศูนย์วรรณคดี
จัดโครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์
ศึกษา
ประจําภาคปลาย ปี การศึกษา
2557 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ
ศูนย์วรรณคดี
โครงการบรรยายพิเศษ เรือ
่ งเล่า
ศึกษา
กับสภาวะพลัดถิน
่ ในวรรณกรรม
หลังยุคสงครามเย็นของนั กเขียน
เวียดนาม กัมพูชา และ ม ้ง ลาว
ศูนย์วรรณคดี
โครงการบรรยายพิเศษ เรือ
่ งภาวะ
ศึกษา
โพสต์ฮวิ แมนในคริสศตวรรษที่ 21

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
อ. 17 ก.พ. 58 และ อ. 24
ก.พ. 58

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 20
นิสต

รวม
20

17-ก.พ.-58

อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 3
ิ 13
นิสต

21

24-ก.พ.-58

อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 3
ิ 13
นิสต
ิ ป.ตรี 14
นิสต
ิ ป.โท 11
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 2
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม
มีศษ
50
65 คน

21

ิ และ
นิสต
บุคคลภายนอก
70 คน
N/A

70

N/A

0

อาจารย์ปัจจุบน
ั
และอาจารย์
เกษี ยณ 8
ิ 41
นิสต
อาจารย์ 1
คน
บุคลากร 1
คน
ิ
นิสต
27
อาจารย์ 1
คน
บุคลากร 1
คน
ิ
นิสต
49
อาจารย์ 1
คน
บุคลากร 2
คน
ิ
นิสต
24
อาจารย์ 1
คน
บุคลากร 2
คน
ิ
นิสต
29
อาจารย์ 1
คน
บุคลากร 2
คน
ิ
นิสต
4
อาจารย์ 1
คน
บุคลากร 1

8

278

ศูนย์วจิ ัยภาษา
และวรรณคดี
ร่วมกับภาควิชา
ภาษาไทย

โครงการบรรยายพิเศษชุด รัตนวิท
ยา วรรณกรรมซีไรต์:คุณค่าด ้าน
การสะท ้อนสังคม

31 มี.ค.58 501/5 อาคาร
มหาจักรีฯ

279

สถาบันขงจือ
่

้ 1
3 - 7 ต.ค.57 /โถงชัน
อาคารมหาจักรีฯ

280

สถาบันขงจือ
่

281

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

โครงการอบรมมวยไทเก๊กสําหรับ
ครู-อาจารย์ในประเทศไทย ครัง้ ที่
2
จัดการประกวดร ้องเพลงภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 3
รายการวิทยุ สยามสติ

282

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

รายการวิทยุ ศาสน์สร ้างสุข

283

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

สนทนาธรรมพัฒนาชีวต
ิ

284

อารยธรรมไทย

กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
ิ ปะ
รายวิชา 2200185 ปริทัศน์ศล
และโบราณวัตถุสถานในประเทศ
ไทย

18-19 ต.ค. 57 ณ จังหวัด
สุโขทัย

285

อารยธรรมไทย

โครงการจัดทัศนศึกษาเสริมการ
เรียนรายวิชา 2200183 อารย
ธรรมไทย

31 ม.ค. 58 ณ จังหวัด
เพชรบุร-ี สมุทรสงคราม

286

อารยธรรมไทย

โครงการจัดทัศนศึกษาเสริมการ
เรียนรายวิชา 2200183 อารย
ธรรมไทย

8 ก.พ. 58 ณ จังหวัด
อ่างทองพระนครศรีอยุธยา

287

อารยธรรมไทย

กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
รายวิชา 2200387 โบราณคดีใน
ประเทศไทยและ 2200389 ประติ
มานวิทยา

21-22 ก.พ. 58 ณ จังหวัด
สุโขทัย-กําแพงเพชร

288

อารยธรรมไทย

กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
รายวิชา 2200387 โบราณคดีใน
ประเทศไทยและ 2200389 ประติ
มานวิทยา

21-22 มี.ค. 58 ณ จังหวัด
บุรรี ัมย์-นครราชสีมา

289

อารยธรรมไทย

โครงการค่ายอารยธรรมไทย

5-7 มิ.ย.58

4 พ.ย.57 สถาบันขงจือ
่
จุฬาฯ
ทุกวันพุธ ระหว่าง ตค. 57
– กย. 58 (52 ครัง้ ) 20
นาที
ทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง ตค.
57 – กย. 58 (40 ครัง้ ) 45
นาที
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา
12.00-13.00 (40 ครัง้ )

78

65

0

43

29

52

27

32

6
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่ โครงการ/กิจกรรม
ภาควิชา/หน่วยงาน
ชือ
อารยธรรมไทย
โครงการค่ายอารยธรรมไทย

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ศ. 5 - อา. 7 มิ.ย. 58 ณ
จังหวัดสุโขทัย

291

อารยธรรมไทย

9 ส.ค.58 จ.กาญจนบุร ี

292

อารยธรรมไทย

293

อารยธรรมไทย

294

อารยธรรมไทย

ลําดับ
290

295

296

297

298

299

อารยธรรมไทย

อารยธรรมไทย

อารยธรรมไทย

อารยธรรมไทย

อารยธรรมไทย

โครงการสัมมนาและเพิม
่ พูน
ความรู ้ทางวิชาการของอาจารย์
ผู ้สอน
โครงการสัมมนาเพิม
่ พูนความรู ้
ทางวิชาการของอาจารย์ผู ้สอน
โครงการทัศนศึกษาประกอบ
รายวิชา
โครงการจัดทัศนศึกษาเสริมการ
เรียนรายวิชา 2200220,
2200183 อารยธรรมไทย
โครงการจัดทัศนศึกษาเสริมการ
เรียนรายวิชา 2200220,
2200183 อารยธรรมไทย
โครงการจัดทัศนศึกษาเสริมการ
เรียนรายวิชา 2200220,
2200183 อารยธรรมไทย
โครงการจัดทัศนศึกษาเสริมการ
เรียนรายวิชา 2200220,
2200183 อารยธรรมไทย
โครงการจัดทัศนศึกษาเสริมการ
เรียนรายวิชา 2200220,
2200183 อารยธรรมไทย
โครงการจัดทัศนศึกษาเสริมการ
เรียนรายวิชา 2200220,
2200183 อารยธรรมไทย

อา. 9 ส.ค. 58 ณ จังหวัด
กาญจนบุร ี
22-23 29-30 ส.ค.58
และ 5-6 ก.ย.58
ส. 22 ส.ค. 58 ณ จังหวัด
เพชรบุร ี

อา. 23 ส.ค. 58 ณ
จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ส. 29 ส.ค. 58 ณ จังหวัด
ราชบุร ี - สมุทรสงคราม

อา. 30 ส.ค. 58 ณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส. 5 - อา. 6 ก.ย. 58 ณ
จังหวัดสุโขทัย

ส. 12 ก.ย. 58 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ 4
นิสต
อาจารย์ 1
บุคลากร
อาจารย์พเิ ศษ

รวม
7

0

อาจารย์ 10
บุคลากร 2
อาจารย์พเิ ศษ 1
ผู ้ช่วยสอน 1

13

0

ิ
นิสต
92
อาจารย์ 1
บุคลากร 3
อาจารย์พเิ ศษ
คนผู ้ช่วยสอน
ิ
นิสต
85
อาจารย์ 1
บุคลากร 3
อาจารย์พเิ ศษ
คนผู ้ช่วยสอน
ิ
นิสต
94
อาจารย์ 1
บุคลากร 3
อาจารย์พเิ ศษ
คนผู ้ช่วยสอน
ิ
นิสต
92
อาจารย์ 1
บุคลากร 3
อาจารย์พเิ ศษ
คนผู ้ช่วยสอน
ิ
นิสต
42
อาจารย์ 1
บุคลากร 2
อาจารย์พเิ ศษ
คนผู ้ช่วยสอน
ิ
นิสต
24
อาจารย์ 1
บุคลากร 1
อาจารย์พเิ ศษ
คนผู ้ช่วยสอน

98

1
1
91

1
1
100

1
1
98

1
1
47

1
1
28

1
1
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งานทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ 7 ม.ค.58 บริ เวณด้ านหลังหอประชุมใหญ่ ระหว่างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์
กับอาคารมหาวชิราวุธ

138

ถ่ายรูปหมู่เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เม.ย.58

139

การแสดงอุปรากรจีนเรื่ อง "แปดเซียนถวายพระพร" เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 6 รอบ
รอบซ้ อมใหญ่ 25 มิ.ย. 58 เวลา 18.30 น. และรอบแสดงจริ ง 26 มิ.ย. 58 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ

140

โครงการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปี ใหม่ไทย)

29 เม.ย.58 ณ โถงอาคารมหาจักรี สิรินธร

141

สัมมนาบุคลากร มิ.ย. 58

สัมมนาคณาจารย์ : ปวารณาอําลาจาก/สืบเนื่องเรื่ องคณะ สืบสานงานอักษร 23 ก.ค.58 ห้ อง 301-302 อาคารมหาจักรี

142

จัดงานเกษี ยณอายุราชการ

18 ก.ย.58 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 18 ก.ค.58 ชัน้ 9 อาคารมหาจักรี สิรินธร

143

โครงการ “อักษร Biggest Loser” ส.ค.-ก.ย.58

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่ อง นิตยสารกับหนังสือ: a day of butterfly, butterfly in a day 30 พ.ย. 57 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้ อง ประชุมชัน้
9 อาคารมหาจักรี สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

144

พิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แด่อาจารย์ผ้ ลู ว่ งลับ

5 ส.ค. 58 เวลา 10.00-12.00 น. ห้ อง 304 อาคารมหาจักรี สิรินธร

"คืนสูน่ ิวาส บรรณารักษศาสตร์ 60 ปี " เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาฯ 8 ส.ค. 58 เวลา 9.00-15.00 น. ห้ อง 304 และชัน้ 9 อาคารมหาจักรี สิรินธร

145

โครงการถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั

25 พ.ย. 57 โถงชันลอย
้
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 16.00-18.00 น.

ไหว้ ครู ภาควิชาภาษาไทย ปี การศึกษา 2558 27 ก.ย.58 11.00-13.00 น. ชัน้ 9 มหาจักรี

146

โครงการสัปดาห์วฒ
ั นธรรมผู้ใช้ ภาษาสเปน 16-19 มี.ค.58

147

วันสารสนเทศภูมิศาสตร์ นานาชาติ ประจําปี 2557 GIS DAY 2014 19 พ.ย.57 ห้ องเอนกประสงค์ชนั ้ 9 และห้ อง 708 อาคารมหาจักรี สิรินธร คณะ
อักษรศาสตร์
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 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2558 จํานวน 46 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 16 รายการ
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 26 รายการ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 4 รายการ
บทความวิจัย ทีไ่ ด้ รับการตีพ มิ พ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 16 รายการ
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(ตีพม
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ระยะเวลา

โครงการอบรมภาษาละติน
โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 58
โครงการอบรมภาษารัสเซียสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาเกาหลีสําหรับบุคคลภายนอก กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาญีป
่ นสํ
ุ่ าหรับบุคคลภายนอก กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียสําหรับธุรกิจ กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาฮินดีพน
ื้ ฐาน กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาสันสกฤตเรียนง่าย กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาละตินกลางปี 58
โครงการอบรมภาษาอาหรับ กลางปี 58
่ สาร กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาเยอรมันเพือ
่ การสือ
่ สาร กลางปี 58
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือการสือ

3 ก.ค. - 21 ส.ค.58
18 พ.ค. - 27 ก.ค. 58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
19 พ.ค. - 27 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
23 พ.ค. - 25 ก.ค.58
19 พ.ค. - 27 ก.ค.58
20 พ.ค. - 8 ก.ค.58

จํานวน
ผู ้รับบริการ
2
36
93
86
9
149
50
60
15
29
8
8
18
60
21

รวม 1,539 คน
โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทจี่ ัดโดยศูนย์การแปลและการล่ ามเฉลิมพระเกียรติ 1 โครงการ มีผ้ รู ับบริการ 2,242 คน
่ โครงการ
ชือ

ลําดับ
1

ระยะเวลา

โครงการบริการงานแปล

1 ต.ค.57 - 30 ก.ย. 58

จํานวน
ผู ้รับบริการ
(คน)
2,242

รวม 2,242 คน
โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได้ ทีจ่ ัดโดยภาควิชา/ศูนย์ 13 โครงการ มีผ้รู ับบริการ 5,397 คน
ลําดับ

ภาควิชา

1

ภาษา
ตะวันออก/จีน

2

ศิลปการละคร

3

ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

โครงการบรรยายความรู ้ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน หัวข ้อ
"การรักษาจิตเดิม"
โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
“Girl X” โดยคณะ HanchuYuei (ประเทศญีป
่ น)
ุ่

2-มิ.ย.-58

86 คน

86

7-8 พ.ย.57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 210
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 8
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก97
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ

350

14-15 พ.ย. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 257
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก115
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ

410

โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
“The Curious Lives of
Shakespeare and Cervantes”
โดยอาจารย์ Asa Gim
Palomera และคณะ GenerAsia
(ประเทศสิงคโปร์)

167
ลําดับ

ภาควิชา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

รวม

4

ศิลปการละคร

โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
“Two-Room Apartment” โดย
Niv Sheinfeld และ Oren Laor
(ประเทศอิสราเอล) (ร่วมกับ
ออท.อิสราเอล มูลนิธเิ พือ
่ นศิลปะ
และเทศกาล International
Dance Festival 2014)

27-28 พ.ย.57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 230
นิสต
ิ ป.โท 35
นิสต
ิ ป.เอก6
นิสต
อาจารย์ 8
บุคลากร 8
บุคคลภายนอก58
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 15
มีศษ

360

5

ศิลปการละคร

โครงการแสดงร่วมสมัย“เทศกาล
ศิลปะการละครนานาชาติ” ชุด
“EXTension (-)” โดยคณะ
A.lter S.essio (ประเทศฝรั่งเศส)

20 ม.ค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 50
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ

180

6

ศิลปการละคร

โครงการแสดงร่วมสมัย“เทศกาล
ศิลปะการละครนานาชาติ”ชุด
“Alpha” โดยคณะ Kobalt
Works (ประเทศเบลเยียม)

23-24 ม.ค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 97
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 3
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก 80
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ

221

7

ศิลปการละคร

โครงการแสดงร่วมสมัย“เทศกาล
ศิลปะการละครนานาชาติ” ชุด
“สุภาพบุรษ
ุ ” โดย Pichet
Klunchun Dance Company
(ประเทศไทย)

30 ม.ค. - 1 ก.พ. 58
ิ ปการละคร
ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 280
นิสต
ิ ป.โท 38
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 7
บุคคลภายนอก 157
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 30
มีศษ

520

8

ศิลปการละคร

โครงการแสดงละครเรือ
่ ง "แต่บ
แตบ ตะแล ้บ แตบแตบ"

19 ก.พ. - 1 มี.ค. 58 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 500
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 20
บุคคลภายนอก
455
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ

1050

9

ศิลปการละคร

การแสดงละครเรือ
่ ง “Hamlet”
โดยคณะ Shakespeare’s Globe
จากกรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร (ในโครงการเทศกาล
ศิลปะการละครนานาชาติ)

พฤ. 21 พ.ค. 58 เวลา
19.30-22 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 80
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 80

180

10

ศิลปการละคร

เทศกาล La fete 2015
จัดการแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง
“Notte” โดย Compagnie
14:20

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 17
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 60

180

11

ศิลปการละคร

เทศกาล La fete 2015
จัดการแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง
“Standards” โดย Compagnie
Pierre Rigal

13 มิ.ย. 58 เวลา
ิ ป
20.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร
19 มิ.ย. 58 เวลา
ิ ป
20.00 น.. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร

ิ ป.ตรี 110
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 55

180

168
ลําดับ

ภาควิชา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

12

ศิลปการละคร

การแสดงอุปรากรจีนเรือ
่ ง "แปด
เซียนถวายพระพร" เนือ
่ งใน
โอกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระชนมายุครบ 6 รอบ

(รอบซ ้อมใหญ่) 25
มิ.ย. 58 เวลา 18.30
น. และ (รอบแสดงจริง)
26 มิ.ย. 58 เวลา
09.00 น. ณ หอประชุม
จุฬาฯ

ิ ป.ตรี
นิสต
ิ ป.โท
นิสต
อาจารย์
บุคคลภายนอก 1,500

1500

รวม

13

ศิลปการละคร

ละคอนคน-หุน
่ ยนต์ เรือ
่ ง "กล
{กล}าย"

20 ส.ค. 58 เวลา 19.30
น. 21-22 ส.ค. 58 เวลา
14.00 และ 19.30 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 110
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 55

180

รวม 5,397คน

169

 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 142 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 17,792 คน
โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ัดโดยศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 3 โครงการ ผูร้ ับบริ การ 528 คน
่ โครงการ
ชือ

ลําดับ
1
2
3

โครงการ “ปิ ดเทอมหน ้าร ้อน มาอักษร เรียนภาษาอาเซียน”
โครงการอักษรอังกฤษจิตอาสา
โครงการอบรมภาษาจีนกลาง ร่วมกับสถาบันขงจือ

ระยะเวลา

จํานวน (คน)

11 มิ.ย. - 24 ก.ค.58
19 -23 ม.ค 58
16 มิ.ย. – 17 ก.ค.58

180
98
250

รวม 528 คน
โครงการบริการวิชาการแบบไม่ มรี ายได้ ทีจ่ ัดโดยภาควิชา/ศูนย์ จํานวน 139โครงการ ผูร้ ับบริ การ 17,264 คน
ลําดับ
1

ภาควิชา
ิ (ฝ่ ายวิจัย
นิสต
ร่วมกับฝ่ ายกิจการ
ิ ฝ่ ายวิชาการ
นิสต
และก.อศ.)

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
จัดการประชุมวิชาการด ้าน
มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2 (2nd Arts
Undergraduate Humanities
Symposium)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
18 เม.ย.58 ณ ห ้อง
ั ้ 9 และ
อเนกประสงค์ชน
ห ้อง 303 304 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

LIS Journal Club เรือ
่ ง Slam the
Boards
LIS Journal Club เรือ
่ ง The
Internet’s Influence on the
Production and Consumption
of Culture
LIS Journal Club เรือ
่ ง Personal
Experience on Personal
Information Management
Research คุณจิรบดี เตชะเสน
นั กศึกษาปริญญาเอกจาก Wee
Kim Wee School of
Communication and
Information, Nanyang
Technological University
ประเทศสิงคโปร์
เสวนาเรือ
่ ง "บรรณาธิการนิตยสาร
กับบรรณาธิการหนั งสือ"

8-ต.ค.-57

2

บรรณารักษศาสตร์

3

บรรณารักษศาสตร์

4

บรรณารักษศาสตร์

5

บรรณารักษศาสตร์

6

บรรณารักษศาสตร์

ิ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของนิสต
เพือ
่ พัฒนาสังคม (รายวิชา
2206211 สารนิเทศในปริบท
สังคม)

7

บรรณารักษศาสตร์

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรือ
่ ง
นิตยสารกับหนั งสือ: a day of
butterfly, butterfly in a day.
โครงการเสาวนาฯ นี้ เป็ นส่วนหนึง่
ของการเรียนการสอนรายวิชา
2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ
ประจําภาคต ้น ปี การศึกษา 2557
แต่ได ้เปิ ดโอกาสให ้บุคคลในวงการ
สิง่ พิมพ์ และบุคคลทั่วไปทีส
่ นใจ
เข ้าร่วม เพือ
่ แลกเปลีย
่ นความรู ้

15-ต.ค.-57

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ศิษย์
คณาจารย์ นิสต
เก่า และบุคคล
ภายนอก เข ้าร่วมงาน
ประมาณ 150 คน
ิ นํ าเสนอผลงาน
นิสต
วิชาการจํานวน 13 คน
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 8

29-ต.ค.-57

อาจารย์ 1
ิ ป.โท 3
นิสต
บุคคลภายนอก 5

31 ต.ค. 57 ห ้อง 303304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร
โครงการค่ายพัฒนา
ห ้องสมุดโรงเรียนโคก
กระท ้อนกิตติวฒ
ุ วิ ท
ิ ยา
จ.สระบุร ี 8-9 พ.ย. 57

320 คน

ิ และคณาจารย์
นิสต
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
ิ และ
ร่วมกับนิสต
คณาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํานวน
50 คน
30 พ.ย. 57 เวลา 13.00 บุคคลภายนอก 191
– 16.00 น. ห ้อง ประชุม คน
้ 9 อาคารมหาจักรีส ิ
ชัน
รินธร คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รวม
163

3
9

9

320
50

191

170
ลําดับ

ภาควิชา

8

บรรณารักษศาสตร์

9

บรรณารักษศาสตร์

10

บรรณารักษศาสตร์

11

บรรณารักษศาสตร์

12

บรรณารักษศาสตร์

13

บรรณารักษศาสตร์

14

บรรณารักษศาสตร์

15

บรรณารักษศาสตร์

16

บรรณารักษศาสตร์

17

บรรณารักษศาสตร์

18

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
ประสบการณ์ เกีย
่ วกับเบือ
้ งหลัง
การจัดทําหนั งสือ การจัดทํารูปเล่ม
และการทดลองเทคนิคการพิมพ์
รวมถึงทีม
่ าของภาพปกสํานั กพิมพ์
้
ผีเสือ
LIS Journal Club เรือ
่ ง New
generation of documents
LIS Journal Club เรือ
่ ง RMI and
TPMs for Libraries and
Archives
LIS Journal Club เรือ
่ ง ACRL's
Framework for Information
Literacy for Higher Education
โครงการเสริมสร ้างประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรยายวิชาการเรือ
่ ง อดีต ปั จจุบัน
และอนาคตของการอ่าน: มุมมอง
จากสํานั กพิมพ์ โดยได ้รับเกียรติ
จาก Mr. José Manuel Gómez
ประเทศสเปน
เสวนาเรือ
่ ง อนาคตวงจรชีวต
ิ
หนั งสือในประเทศไทย
โครงการประชุมทางวิชาการ เรือ
่ ง
"มนุษยสารสนเทศ:พรมแดนการ
วิจัย"
โครงการประชุมทางวิชาการ เรือ
่ ง
"มนุษยสารสนเทศ:พรมแดนการ
วิจัย"

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง

11-ก.พ.-58

อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 6
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 8

18-ก.พ.-58

รวม

7
12

25-ก.พ.-58

อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 3

4

ปลายเดือน มี.ค.กลางเดือน พ.ค.58
พุธที่ 25 มี.ค. 58 เวลา
13.30 น. – 15.30 น.
ณ ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

ิ 18 คน
นิสต

18

ิ อาจารย์
นิสต
บุคคลภายนอก รวม
30

30

74 คน

74

ิ 4
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 25
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์8
บุคลากร 2
บุคลากรภายนอก 22
ศิษย์เก่า 3
อาจารย์ 8
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์อาวุโส 7
ศิษย์เก่า 120
บุคคลภายนอก 2
บุคคลภายนอก 22
อาจารย์ 3

37

2 พ.ค. 58 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
7 ส.ค.58 เวลา 9.0012.00 น. ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีฯ
7 ส.ค.58 คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

่ วิ าส บรรณารักษศาสตร์ 60
"คืนสูน
ปี " (คลังภาพดิจท
ิ ัลอักษรศาสตร์
ิ ย์
บรมราชกุมารี และสังสันท์ศษ
เก่า) เนือ
่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี
ภาควิชาฯ
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช ้
ห ้องสมุดโรงเรียน

8 ส.ค. 58 เวลา 9.0015.00 น. ห ้อง 304 และ
้ 9 อาคารมหาจักรีส ิ
ชัน
รินธร

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษาหัวข ้อ "ค่า
เวลา/ฆ่าเวลา: รัฐไทยกับเวลาว่าง
ช่วงต ้นรัตนโกสินทร์ถงึ พ.ศ.2475"

19

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษาหัวข ้อ
"กระบวนการและขัน
้ ตอนการสอบ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกใน
ต่างประเทศ: มาตรฐานทีแ
่ ตกต่าง"

20

ประวัตศ
ิ าสตร์

21

ประวัตศ
ิ าสตร์

การสัมมนาความก ้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์เรือ
่ ง "ประวัตศ
ิ าสตร์
การประกวดศิลปกรรมในประเทศ
ไทย ตัง้ แต่ทศวรรษ 2480 ถึง
ทศวรรษ 2530"
การสัมมนาความก ้าวหน ้า
ิ ระดับปริญญา
วิทยานิพนธ์ของนิสต
โทและปริญญาเอก

ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก1
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
ิ ป.โท 8
20 ต.ค. 57 เวลา
นิสต
ิ ป.เอก1
13.30-16.00 น. ห ้อง
นิสต
708 อาคารบรมราช
อาจารย์ 6
กุมารี
บุคคลภายนอก5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ
ิ ป.โท 5
3 พ.ย. 57 เวลา 13.30น. นิสต
ิ ป.เอก2
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ ป.โท 4
23 ก.พ.58 เวลา
นิสต
ิ ป.เอก 1
13.00-16.15 น.ห ้อง
นิสต
708 อาคารบรมราช
อาจารย์ 9
กุมารี
บุคคลภายนอก 7
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ

21-22 ส.ค.58 สรรพ
ศาสตร์สโมสรและ711
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
6 ต.ค. 57 เวลา 13.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

40

142

25
31

24

21

23

171
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
จัดกิจกรรม “เสวนาสัญจรย ้อนรอย
ประวัตศ
ิ าสตร์ครัง้ ที่ 1” ในหัวข ้อ
“กรุงเทพฯ เมือ
่ ศตวรรษแรก” เพือ
่
ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์อป
ุ ภัมภ์
การศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์ไทย ทรง
เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
โครงการ “เสวนาสัญจรย ้อนรอย
ประวัตศ
ิ าสตร์ ครัง้ ที่ 1 ” ในหัวข ้อ
“กรุงเทพฯ เมือ
่ ศตวรรษแรก”

ลําดับ
22

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
22 ส.ค.58 ณ ห ้อง
46 คน
นิทรรศการ อาคาร
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.
ราชดําเนิน

23

ประวัตศ
ิ าสตร์

24

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "การจัดการ
ศึกษาภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาล
ที่ 5 และปั ญหาประวัตศ
ิ าสตร์
นิพนธ์การศึกษาไทย"

25

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "แนวคิด
เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (New
Institutioal Economics) กับ
การศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์"

7 ก.ย. 58 เวลา 13.3016.00 น. ห ้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี

26

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "วรรณคดีใน
ประวัตศ
ิ าสตร์ ฤา ประวัตศ
ิ าสตร์ใน
ั และยุโรป
วรรณคดี: โฮเซ ริซล
กลาง

14 ก.ย. 58 เวลา
13.30-16.00 น. ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี

27

ประวัตศ
ิ าสตร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "ทฤษฎีแอฟ
เฟกต์ (Affect Theory) กับ
การศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์:
ึ ษาตัวอย่างจากเอเชีย
กรณีศก
ตะวันออกเฉียงใต ้"

21 ก.ย. 58 เวลา
13.30-16.00 น. ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี

28

ประวัตศ
ิ าสตร์

การบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง
"ประวัตศ
ิ าสตร์มารยาทสังคม
ออนไลน์ และภูมค
ิ ุ ้มกันในโลกไซ
เบอร์"

23 ก.ย. 58 เลา 16.0018.30 น. ห ้อง 501/25
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

29

ประวัตศ
ิ าสตร์
ร่วมกับไทยศึกษา

18 มี.ค. 58 เวลา
16.30-18.30 น. ห ้อง
401/18-19 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

30

ประวัตศ
ิ าสตร์
ร่วมกับไทยศึกษา

31

ประวัตศ
ิ าสตร์
ร่วมกับไทยศึกษา

การปาฐกถาพิเศษชุด วีชรชนทีถ
่ ก
ู
สร ้าง-วีรชนทีถ
่ ก
ู ลืม กับโลกทัศน์
อันบิดเบีย
้ วของสังคมภายใต ้ลัทธิ
บูชาตัวบุคคล หัวข ้อ "โมฮัมหมัด
เรซา ชาห์ ปาลวี: พระเอกของรัฐ
ชาติอห
ิ ร่านสมัยใหม่ทเี่ ป็ นผู ้ร ้ายใน
การปฏิวัตอ
ิ ส
ิ ลาม"
การปาฐกถาพิเศษชุด วีชรชนทีถ
่ ก
ู
สร ้าง-วีรชนทีถ
่ ก
ู ลืม กับโลกทัศน์
อันบิดเบีย
้ วของสังคมภายใต ้ลัทธิ
บูชาตัวบุคคล หัวข ้อ "ความเป็ น
ั ว์ในทศ
anti-hero ของพระโพธิสต
ชาติชาดก"
การปาฐกถาและเสวนาวิชาการการ
ทูตศิลปะและศิลปะแห่งการทู : ห ้า
ศตวรรษแห่งการเดินทางของ
โปรตุเกสในเอเชีย

22 ส.ค. 58 เวลา
10.00-16.30 น
ณ ห ้องประชุมนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ ถนนราช
ดําเนินกลาง แขวงวัด
บวรนิเวศ เขตพระนคร
24 ส.ค. 58 เวลา
13.30-16.00 น. ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี

11 มี.ค. 58 เวลา
16.30-18.30 น. ห ้อง
401/18-19 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
12 มี.ค.58 เวลา 8.3017.00 น. ห ้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

รวม
46

ิ -นั กศึกษา 15 คน
นิสต
อาจารย์ 8 คน
บุคคลภายนอก 25
คน
ศิษย์เก่า 4 คน

52

ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 4
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ ป.ตรี 0
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 3
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 2
นิสต
ิ ป.โท 6
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก 8
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 0
นิสต
ิ ป.โท 7
นิสต
ิ ป.เอก 2
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 7
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
ิ ป.ตรี 7
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
ิ ป.เอก 0
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก 7
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 8
มีศษ
ิ ป.ตรี 21
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 12
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ

18

ิ ป.ตรี 12
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
65 คน

35

22

24

25

28

46

65

172
ลําดับ
32

ภาควิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์
ร่วมกับไทยศึกษา

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
การปาฐกถาพิเศษชุด วีชรชนทีถ
่ ก
ู
สร ้าง-วีรชนทีถ
่ ก
ู ลืม กับโลกทัศน์
อันบิดเบีย
้ วของสังคมภายใต ้ลัทธิ
บูชาตัวบุคคล หัวข ้อ "จินตภาพ
แห่งการสูญเสียกับชาตินย
ิ มแนวรัก
โรแมนติกใน ทวิภพ ของทมยันตี"
โครงการเสวนาปรัชญา หัวข ้อ The
Experience of Bodies, Emotions
and Selves" โดย Prof. Phillip
Gerrans จากประเทศออสเตรเลีย
โครงการเสวนาปรัชญา

33

ปรัชญา

34

ปรัชญา

35

ปรัชญา

36

ปรัชญา

37

ปรัชญา

38

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

จัดโครงการเสวนาปรัชญา ภาค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2557
หัวข ้อ "Teaching How to
Extract Arguments" โดย
Prof.Jonathans Berg จาก
อิสราเอล
บรรยายพิเศษของ Univ.Prof.Dr.
Friedrich Wallner จาก
University of Vienna ซึง่ เป็ น
ศาสตราจารย์อาคันตุกะภายใต ้
โครงการ Thai-Austrian
Cooperation on Science,
Technology and Art Project
ประจําปี 2557
Internationa Symposium
Philosophies in Dialogue:
Bridging the Great
Philosophical Devides
โครงงานอักษรใจอาสา พัฒนาน ้อง
นิคมทับกวางฯ 2

39

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

โครงการ"พัฒนาห ้องสมุดเพือ
่
น ้อง"

40

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

วันสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์นานาชาติ
ประจําปี 2557 GIS DAY 2014

41

ิ /
ฝ่ ายกิจการนิสต
ก.อศ.

42

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

จัดโครงงานเครือข่ายอาสาสมัคร
สถานีตํารวจภูธรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
จัดโครงการออกกําลังกายโยคะ
เพือ
่ สุขภาพ ปี งบประมาณ 2558

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
25 มี.ค. 58 เวลา
16.30-18.30 น. ห ้อง
401/18-19 อาคารมหา
ิ ธร
จักรีสริ น

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 18
นิสต
ิ ป.โท 4
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 15
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ

รวม
42

ศ. 10 ต.ค. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี
21 พ.ย. 57 เวลา
13.00-16.00 น. ห ้อง
708 อาคารบรมราช
กุมารี

ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก9
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 2
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก 3
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 3
ิ ป.ตรี 5
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก10
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก2

26

6 และ 13 ก.พ. 58
เวลา 13.30-16.30 น.
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี

25

30

วันศุกร์บา่ ยเป็ นเวลา 4
ครัง้ ในวันที่ 27 ก.พ.,
6, 13 และ 20 มี.ค.58

ิ ป.ตรี 4
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก9
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 2

29

26-28 มี.ค. 58

371 คน (ประกอบด ้วย
ิ ป.โท ป.
อาจารย์,นิสต
เอก, ศิษย์เก่าและ
บุคคลภายนอก)
ิ 70 คน
นิสต

371

ิ และคณาจารย์
นิสต
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
ิ และ
ร่วมกับนิสต
คณาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํานวน
50 คน
นั กเรียน 200 คน

50

10-12 ต.ค. 57
โรงเรียนนิคมทับกวาง
สงเคราะห์ ตําบลทับ
กวาง อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุร ี
8-9 พ.ย.57 โรงเรียน
โคกกระท ้อนกิตติวฒ
ุ ิ
วิทยา ตําบลงิว้ งาม
อําเภอเสาไห ้ จังหวัด
สระบุร ี

19 พ.ย.57 ห ้อง
ั ้ 9 และ
เอนกประสงค์ชน
ห ้อง 708 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์
30 เม.ย.-1 พ.ค.58
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา
17.15 -18.15 น. ตลอด
ปี งบประมาณ 2558

70

200

0
อาจารย์ 8
บุคลากร 5
บุคคลภายนอก 5

18

173
ลําดับ
43

ภาควิชา
ฝ่ ายวิชาการร่วมกับ
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์และ
ภาค
บรรณารักษศาสตร์

44

ภาษาตะวันตก

45

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

46

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

47

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

48

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

49

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

50

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

51

ภาษาตะวันตก/
สเปน

52

ภาษาตะวันตก/
สเปน

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการรายการ "เวที
บัณฑิตศึกษา" ครัง้ ที่ 1 เรือ
่ ง
่ สารกันอย่างไร:
"นั กวิชาการสือ
มุมมองเชิงคุณค่าและทางเลือกใน
ปั จจุบน
ั " โดยอาจารย์ ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์
โครงการบรรยายพิเศษเรือ
่ ง "I
Roam Alone ตอนแบกเป้ ทอ
่ งโลก
ลาตินอเมริกา" โดยคุณมฑณล
กสานติกล
ุ
โครงการสัมมนาวิชาการด ้านภาษา
และวรรณคดีฝรั่งเศส ประจําปี
2557 เรือ
่ ง Lire, voir les pièces
de théâtre / บทละคร: อ่าน และ
ดู
การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
ด ้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ประจําปี 2557 หัวข ้อ “Lire, voir
les pièces de théâtre / บทละคร
: อ่านและดู”

จัดโครงการบรรยายพิเศษเสริมการ
เรียนการสอน เรือ
่ ง พบนั กเขียน
ประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสทีเ่ ขียน
เกีย
่ วกับประเทศไทย
โครงการบรรยายพิเศษวรรณกรรม
อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ใน
หัวข ้อเรือ
่ ง "Lettres du Siam:
กระจกวิเศษบอกข ้าเถิด ใครงาม
เลิศในปฐพี"
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมันผ่านการแสดงละคร
เวที
โครงการสัมมนาและอบรม
ิ นั กศึกษา
ภาษาเยอรมันสําหรับนิสต
และอาจารย์ผู ้สอนภาษาเยอรมันรุน
่
ใหม่จากภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
สนั บสนุนค่าใช ้จ่ายโดย DAAD
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ด ้านการสอนภาษาสเปนในฐานะ
ภาษา ต่างประเทศ ครัง้ ที่ 4 (IV
Jornadas ELE en Bangkok) มี
การนํ าเสนอผลงานวิชาการกว่า 30
ผลงาน

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
ระหว่างผู ้สอนภาษาสเปนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ครัง้ ที่ 4

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
23 ม.ค. 58 เวลา 9.3012.00 น.ทีห
่ ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

29 ต.ค. 57 ห ้อง 403
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท
นิสต
ิ ป.เอก
นิสต
อาจารย์
บุคลากร
บุคคลภายนอก
56 คน
150

ิ ป.ตรี 50
29-31 ต.ค. 57 เวลา
นิสต
ิ ป.โท 5
9.00-15.00 น.ห ้อง 707 นิสต
อาคารบรมราชกุมารี
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 27
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ
29-31 ต.ค. 57 ณ ห ้อง - อาจารย์ 10 คน
ิ 50 คน
ประชุม 707 อาคารบรม - นิสต
ิ ป.โท 5 คน
ราชกุมารี
- นิสต
- ศิษย์เก่า 4 คน
- บุคคลภายนอกและ
อาจารย์ 8 คน
- นั กศึกษา 16 คน
- ชาวต่างประเทศ 3
คน
ิ 3
จ. 2 มี.ค. 58 ณ อาคาร นิสต
บรมราชกุมารี ห ้อง 707 อาจารย์ 6
บุคคลทั่วไป 20

รวม
56

150

96

96

29

14 ส.ค. 58 เวลา
13.00-15.00 น.ห ้อง
ประชุม 707 อาคารบรม
ราชกุมารี

ิ 12
นิสต
อาจารย์ 15
บุคคลภายนอก16

43

13 มี.ค.58 เวลา 9.0016.30 น. สถาบันเกอเธ่
กรุงเทพฯ
21 ก.ค.-7 ส.ค. 58

บุคคลภายนอก 20 คน

20

ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 2
นิสต
บุคคลภายนอก 35

40

มีผู ้เข ้าร่วมงานประชุม
กว่า 60 คน จาก
สถาบันการศึกษาใน
หลากหลายประเทศ
อาทิ ไทย จีน ญีป
่ น
ุ่
เกาหลี มาเลเซีย
อียป
ิ ต์ สเปน
โคลอมเบีย เม็กซิโก
เป็ นต ้น
การนํ าาเสนอผลงาน
วิชาการกว่า 30
ผลงาน มีผู ้เข ้าร่วมงาน
ประชุมกว่า 60 คนจาก
สถาบันการศึกษาใน
หลากหลายประเทศ
อาทิ ไทย จีน ญีป
่ น
ุ่
เกาหลี มาเลเซีย
อียป
ิ ต์ สเปน
โคลอมเบีย เม็กซิโก
เป็ นต ้น

60

12-13 ธ.ค. 57 ทีผ
่ า่ น
มา ณ อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร คณะอักษรศาสตร์

12-13 ธ.ค. 57

60

174
ลําดับ
53

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
สเปน

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
เปิ ดชมรมภาษาสเปน

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
8 ก.พ. 58 ห ้อง 304
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

54

ภาษาตะวันตก/
สเปน

โครงการมนุษยกวี เซซาร์ บาเยโฆ
เปิ ดโลกวรรณกรรมเปรู

30 ก.ย.58 เวลา 15.0018.00

55

ภาษาตะวันตก/
สเปนร่วมกับ
ภาควิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์
ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อดีต ปั จจุบน
ั และอนาคตของการ
อ่าน : มุมมองของสํานั กพิมพ์

25-มี.ค.-58

โครงการสัปดาห์ภาษาอิตาเลียน
ภาคต ้น 2557
ึ ษา
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเกาหลีศก

ภาคต ้น 57

58

ภาษาตะวันออก/จีน

59

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงการแนะแนวติวความรู ้ก่อน
สอบ PAT ประจําปี 2557
ิ ด ้วยกิจกรรม
โครงการพัฒนานิสต
เทศกาลวัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่ Arts CU
Bunkasai 2014

60

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

่ วชาญ
จัดบรรยายพิเศษโดยผู ้เชีย
ด ้านภาษาญีป
่ น
ุ่

61

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

โครงการบรรยายพิเศษ

5 ก.ย.58 ห ้อง 401/18
อาคารมหาจักรีฯ

62

ภาษาตะวันออก/
บาลี

27 ม.ค.58 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

63

ภาษาตะวันออก/
บาลี

โครงการเสวนาภารตวิทยา: ภารต
วิทยากับนานาศาสตร์ หัวข ้อ "นร
ลักษณ์ในพุทธคัมภีร ์ ดัชนีชวี้ ัด
อะไร"
ภารตวิทยา ครัง้ ที่ 3 ลิตเติล
้ อินเดีย
เมืองไทย ทีไ่ หน? อย่างไร?

64

ภาษาไทย

โครงการจัดงาน วันกรมสมเด็จ
ิ ชิโนรส
พระปรมานุชต

9-11 ธ.ค. 57 ณ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม

65

ภาษาไทย

โครงการ "วิชญมาลา ภาษาและ
วรรณคดีไทย

14 - 15 ส.ค. 2558
(ห ้อง 304 อาคารมหา
จักรีฯ)

66

ภาษาไทย

โครงการมณีปัญญา 2558

67

ภาษาไทยและ
สาขาวิชาบาลีและ
สันสกฤต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก

ประชุมวิชาการนานาชาติพม
ุ ธ
ึ ษา "พุทธประวัต-ิ พุทธ
ศาสน์ศก
ตํานาน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนือ
่ งในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ

56
57

20-29 ต.ค. 57 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ส. 24 ม.ค. 58 อาคาร
มหาจักรีสริ น
ิ ธร
31 ต.ค.57 เวลา 10.0020.00 น. ณ ลาน
ั ้ ล่าง
อเนกประสงค์ชน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
ส. 7 มี.ค. 58 เวาลา
10.00-12.00 น. ห ้อง
401/16 อาคารมหาจักรี
ฯ

31 มี.ค.58 707อาคาร
บรมฯ

18-19 ก.ค.58 โรงแรม
เลอเมอรอเดียน

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 100
นิสต
อาจารย์ 9
บุคคลภายนอก 7
ศิษย์เก่าเข ้าร่วม 10
ิ
อาจารย์ นิสต
บุคคลภายนอก 100
คน
ิ ประมาณ 20 คน
นิสต
อาจารย์ 7 คน
ผู ้สนใจจากภายนอก 5
คน
200 คน

รวม
126

100
32

200

ิ ป.ตรี 50
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก 1
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 50
บุคคลภายนอก 230

110

ิ ป.ตรี 105
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก50

157

ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 7
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 2
มีศษ
ิ ป.โท 8
นิสต
อาจารย์ 7
บุคลากร 1
บุคคลภายนอก 40
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
คณาจารย์
ิ
นิสต
บุคคลทั่วไป ประมาณ
30 คน
คณาจารย์
ิ
นิสต
บุคคลทั่วไป ประมาณ
15 คน
ิ ป.ตรี 40
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
ิ ป.เอก 20
นิสต
อาจารย์ 15
บุคลากร 2
บุคคลภายนอก500
115 คน

30

อาจารย์ 15
ิ 55
นิสต
บุคคลภายนอก 50
นั กวิชาการไทยและ
ต่างประเทศ 120
ผู ้นํ าเสนอผลงานจาก
คณะฯ
อาจารย์ 3
ิ ป.เอก 4
นิสต

230

66

30

15

602

115
120
120

175
ลําดับ
68

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
บรรยายพิเศษเรือ
่ ง "Word
prosodic structures in Berber,
English, and Malay

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
20 ต.ค.57 ห ้อง 401/5
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

69

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง Rethinking Relative
Clauses

20-พ.ย.-57

70

ภาษาศาสตร์

21-พ.ย.-57

71

ภาษาศาสตร์

72

5 มิ.ย.58 เวลา 8.3012.15 น. ห ้อง 301
มหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.โท 12
นิสต
ิ ป.เอก15
นิสต
อาจารย์ 17
บุคคลภายนอก85

129

73

ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ ภาค
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาฯ
ภูมศ
ิ าสตร์

บรรยายเรือ
่ ง What is
Nominalization? Toward the
Theoretical Foundations of
Nominalization
the 28th Pacific Asia
Conference on Language
Information and Computing
(PACLIC)
ประชุมวิชาการเรือ
่ ง "ทําอย่างไรจะ
พูดภาษาไทยชัด"

34

ภูมศ
ิ าสตร์

อาจารย์ 1
ิ 4
นิสต
จนท.1
บุคคลภายนอก 44

50

75

ภูมศ
ิ าสตร์

โครงการคลินก
ิ แผนที่ ปี ท ี่ 2 ครัง้ ที่
1

11-14 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์
การเรียนรู ้และบริการ
วิชาการ เครือข่าย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จังหวัด
น่าน
16 ก.พ. 58 ณ ศูนย์
การเรียนรู ้และบริการ
วิชาการ เครือข่าย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จังหวัด
น่าน
20-25 พ.ค.58

อาจารย์ 1
ิ 2
นิสต
จนท.1
บุคคลภายนอก 30

74

โครงการคลินก
ิ แผนที่ ครัง้ ที่ 3
เพือ
่ ติดตามการดําเนินการ
ประเมินผลการจัดทําโครงงานการ
ทําแผนทีส
่ วนพฤกษศาสตร์/ป่ า
ชุมชนของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
น่าน
โครงการคลินค
ิ แผนที่ ครัง้ ที่ 4

65

76

ภูมศ
ิ าสตร์และ
ประวัตศ
ิ าสตร์
ร่วมมือกับโรงเรียน
Raffles Institution
ประเทศสิงคโปร์

1-7 ส.ค.58 ณ จังหวัด
กาญจนบุร ี

77

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

จัดกิจกรรม History and
Geography Fieldtrip to
Thailand 2015 ซึง่ เป็ น
International Course ช่วงปิ ด
้ มัธยม
ภาคเรียน มีนักเรียนระดับชัน
ปลายจากโรงเรียน Raffles
Institution
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 3
Transgression and Translation
in Literature

ิ ป.ตรี 8 คน
นิสต
อาจารย์ 1 คน
บุคลากร 1 คน
บุคคลภายนอก 55
28 คน

254

78

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

เวทีเสวนา "หนึง่ ศตวรรษนวนิยาย
ไทย หนึง่ ร ้อยปี จน
ิ ตกรรมความ
เรียง" เนือ
่ งในโอกาส 100 ปี นว
นิยายไทยเรือ
่ งแรก "ความไม่
พยาบาท" โดยหลวงวิลาสปริวัตร

24 เม.ย.58 ห ้อง 303304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร

ิ ป.ตรี 42
นิสต
ิ ป.โท 38
นิสต
ิ ป.เอก 14
นิสต
อาจารย์ 24
บุคคลภายนอก128
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 8
มีศษ
ิ ป.ตรี 27
นิสต
ิ ป.โท 19
นิสต
ิ ป.เอก 7
นิสต
อาจารย์ 13
บุคคลภายนอก 76
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

12-14 ธ.ค. 57 โรงแรม
เคปพันวา จังหวัดภูเก็ต

23-24 เม.ย.58 ห ้อง
303-304 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.โท 9
นิสต
ิ ป.เอก13
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 7
ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 8
นิสต
ิ ป.เอก30
นิสต
อาจารย์ 12
บุคคลภายนอก6
ิ ป.โท 5
นิสต
ิ ป.เอก21
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 8
ิ ป.เอก 12
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 103

รวม
36

59

41

125

28

147

176
ลําดับ
79

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
การเสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
"เลิก!"

80

ศิลปการละคร

81

ศิลปการละคร

82

ศิลปการละคร

โครงการจัดฉายภาพยนตร์
นานาชาติ (รายวิชา 2208101
2208191 2208192 2208430)
ภาคต ้น ปี การศึกษา 2557 (13-31
ต.ค. 57) วันที่ 13 "The Great
Passage" (ญีป
่ น)
ุ่ 15 "Cutie and
the Boxer" (อเมริกา) 17
"Museum Hours"(ออสเตรเลีย)
20 "Emest and Celestine"
(ฝรั่งเศส) 22 In Bloom"
(จอร์เจีย) 24 "We Are the Best"
(สวีเดน) 27 "Metro Manila"
(ฟิ ลป
ิ ปิ นส์) 29 "The Missing
Picture" (กัมพูชา) 31 "A
Touch of Sin" (จีน)
การเสวนาหลังฉายภาพยนตร์
นานาชาติ ภาคต ้น ปี การศึกษา
2557 เรือ
่ ง "The Great
Passage" (ญีป
่ น),
ุ่
"Cutie and
the Boxer" (อเมริกา,) "Museum
Hours"(ออสเตรเลีย), "Emest
and Celestine" (ฝรั่งเศส), In
Bloom" (จอร์เจีย), "We Are the
Best" (สวีเดน), "Metro Manila"
(ฟิ ลป
ิ ปิ นส์), "The Missing
Picture" (กัมพูชา) และ "A Touch
of Sin" (จีน)
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
คณะ B-Floor Theatre ศิลปิ นจาก
เรือ
่ ง “สถาปนา: Iceberg”

83

ศิลปการละคร

84

ศิลปการละคร

85

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
คณะ Hanchu-Yuei ศิลปิ นจาก
เรือ
่ ง “Girl X” (ญีป
่ น)
ุ่

86

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“Girl X”

87

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
อาจารย์ Asa Palomera และคณะ
GenerAsia ศิลปิ นจากเรือ
่ ง “The
Curious Lives of Shakespeare
and Cervantes” (สิงคโปร์)

โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เทศกาล
ละครกรุงเทพฯ 2557 @ จุฬาฯ”
“สถาปนา: ภูเขานํ้ าแข็ง” โดย
คณะ B-Floor Theatre (ประเทศ
ไทย)
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“สถาปนา: Iceberg”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ส. 11 ต.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
13, 15, 17, 20, 22,
24, 27, 29 และ 31
ต.ค. 57 (9 เรือ
่ ง เฉพาะ
วันจันทร์ พุธ และศุกร์)
ณ ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อาคารมหาจักรีส ิ
ชัน
รินธร และห ้อง 503
อาคารบรมราชกุมารี

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
170

รวม
170

ิ ป.ตรี 350
นิสต
ิ ป.โท 15
นิสต
อาจารย์ 5
บุคลากร 10
บุคคลภายนอก195 มี
ศิษย์เก่าเข ้าร่วม 25

600

13, 15, 17, 20, 22,
24, 27, 29 และ 31
ต.ค. 57 (9 เรือ
่ ง เฉพาะ
วันจันทร์ พุธ และศุกร์)
ณ ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อาคารมหาจักรีส ิ
ชัน
รินธร และห ้อง 503
อาคารบรมราชกุมารี

600

600

พ.29 ต.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

25 คน

25

ิ ป.ตรี 254
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก115
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
260 คน

420

30 คน

30

200 คน

200

28 คน

28

พฤ. 30, ศ. 31 ต.ค.
และ ส. 1 พ.ย. 57
เวลา 20.30-21 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 6 พ.ย. 57 เวลา
ิ ป
13-16 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
ศ. 7 - ส. 8 พ.ย. 57
เวลา 20.30-21 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 13 พ.ย. 57 เวลา
ิ ป
13-16 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

260

177
ลําดับ
88

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“The Curious Lives of
Shakespeare and Cervantes”

89

ศิลปการละคร

90

ศิลปการละคร

การเสวนาหลังการแสดง “The
Curious Lives of Shakespeare
and Cervantes” โดยอาจารย์ Asa
Gim Palomera และคณะ
GenerAsia (ประเทศสิงคโปร์)
การเสวนาหลังการแสดง เรือ
่ ง
“Two-Room Apartment”

91

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย Niv
Sheinfeld และ Oren Laor ศิลปิ น
จากเรือ
่ ง “Two-Room
Apartment” (อิสราเอล)

92

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“Two-Room Apartment”

93

ศิลปการละคร

โครงการประกวดบทละคร
เสริมสร ้างค่านิยม 12 ประการ
(สําหรับภาคกลาง) ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา/
ประชาชนทั่วไป

94

ศิลปการละคร

95

ศิลปการละคร

96

ศิลปการละคร

97

ศิลปการละคร
จัดร่วมกับ
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาฯ

โครงการ "แหวกม่านงานละคร ครัง้
ิ
ที่ 15" ภาคต ้น 2557 โดยนิสต
ระดับปริญญาตรีและโท เอกศิลป
การละคร จัดการแสดงละครเต็ม
เรือ
่ ง คือ "ไพรพันลึก" "The FLU
Season"
โครงการ “เวทีวจิ ัยจุฬาพัฒนา
สังคม” (Chula Social Research
Communication Platform)
หัวข ้อ “คนจนเมือง: การปรับตัวต่อ
ค่าครองชีพของผู ้มีรายได ้น ้อยใน
เขตเมือง” โดยวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ
ภาควิชาศิลปการละคร
การแสดงละครเวทีเรือ
่ ง “ความ
ทุกข์ ความฝั น คนจนเมือง” ในงาน
เสวนา “เวทีวจิ ัยจุฬาพัฒนาสังคม”
(Chula Social Research
Communication Platform) ครัง้ ที่
2 “คนจนเมือง: การปรับตัวต่อค่า
ครองชีพของผู ้มีรายได ้น ้อยในเขต
เมือง” จัดโดยวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ
ภาควิชาศิลปการละคร
การเสวนาหัวข ้อ “วิกฤตคนจนเมือง
ปั ญหาของใคร” ในงานเสวนา“เวที
วิจัยจุฬาพัฒนาสังคม” (Chula
Social Research Communication
Platform) ครัง้ ที่ 2 เรือ
่ ง“คนจน
เมือง: การปรับตัวต่อค่าครองชีพ
ของผู ้มีรายได ้น ้อยในเขตเมือง”

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
ศ. 14 - ส. 15 พ.ย. 57
เวลา 20.30-21 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
14-15 พ.ย. 57 เวลา
ิ ป
21.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
27-28 พ.ย.57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
จ. 24 - พ. 26 พ.ย. 57
เวลา 16-19 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
พฤ. 27 - ศ. 28 พ.ย.
57 เวลา 20.30-21 น.
ิ ปการละคร
ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
6-8 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร และกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ก.
วัฒนธรรม
16-19 ธ.ค. 57 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
270 คน

รวม
270

300

300

220

220

20 คน

20

ิ ป.ตรี 216
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
อาจารย์ 2
บุคคลภายนอก50
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 10
มีศษ
ระดับ ป.ตรี 80
ระดับมัธยม 62
อาจารย์ 5
บุคลากร 20
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ

300

ิ ป.ตรี 495
นิสต
ิ ป.โท 50
นิสต
อาจารย์ 9
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก125
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 15
มีศษ
ิ ป.ตรี 9
นิสต
ิ ป.โท 5
นิสต
อาจารย์ 2
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก 50
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ

700

พฤ. 15 ม.ค. 58 เวลา
ิ ป
13.30 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 12
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 30
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 4
มีศษ

150

พฤ. 15 ม.ค. 58 เวลา
ิ ป
14.30 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

150

150

14-15 ม.ค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

170

75

178
ลําดับ
98

ภาควิชา
ศิลปการละคร

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
"EXTensio(-)"

99

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
"EXTension(-)"

100

ศิลปการละคร

101

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การ
แสดงเรือ
่ ง "EXTensio(-)" โดย
คณะ อัลแตร์ เซสซิโอ [A.lter
S.essio] (ฝรั่งเศส)
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“Alpha”

102

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“Alpha”

103

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการ
ออกแบบแสงด ้วยระบบ LED โดย
คณะ อัลแตร์ เซสซิโอ [A.lter
S.essio] (ฝรั่งเศส)

104

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“สุภาพบุรษ
ุ "

105

ศิลปการละคร

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารโดย
คณะ Pichet Klunchun Dance
Company (ไทย)

106

ศิลปการละคร

โครงการจัดฉายภาพยนตร์
นานาชาติ ภาคปลาย ปี การศึกษา
2557 (9-27 มี.ค. 58)
วันที่ 9 "Ida" (โปแลนด์)
11 "Two Days, One Night"
(เบลเยีย
่ ม)
13 "Gett: The Trial of Viviane
Amsalem" (อิสราเอล)
16 "Keep on, Keepin' On"
(สหรัฐ)
18 "Why Don't You Play in
Hall?" (ญีป
่ น)
ุ่
20 "Norte: The End of History"
(ฟิ ลป
ิ ปิ นส์)
23 "Goodbye to Language"
(ฝรั่งเศส)
25 "Human Capital" (อิตาลี)
27 "Winter Steep" (ตุรกี)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
พ. 20 ม.ค. 58 เวลา
20.30-21 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
พ. 20 ม.ค. 58 เวลา
20.30-21 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
21-25 ม.ค. 58 เวลา
13-18 น. ณ ห ้อง 304
้ 3 อาคารมหาจักรีส ิ
ชัน
รินธร
ศ. 23 -ส. 24 ม.ค. 58
เวลา 20.30-21 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
ศ. 23 -ส. 24 ม.ค. 58
เวลา 20.30-21 น. ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
26-27 ม.ค. 58 เวลา
10-13 น. ณ โรงละคร
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
ศ. 30, ส. 31 ม.ค. และ
อา. 1 ก.พ. 58 เวลา
20.30-21 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
31 ม.ค. 58 เวลา 13-17
น. ณ โรงละคร ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
จ.9-ศ.27 มี.ค. 58 (9
เรือ
่ ง) ณ ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
95 คน

รวม
95

95

95

15 คน

15

125 คน

125

125

125

30 คน

30

400

400

25 คน

25

ิ ป.ตรี 100
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 10
บุคคลภายนอก 90
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 20
มีศษ

200

179
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
การเสวนาหลังฉายภาพยนตร์
นานาชาติ ภาคปลาย ปี การศึกษา
2557 เรือ
่ ง "Ida" (โปแลนด์,
"Two Days, One Night" (เบล
เยีย
่ ม), "Gett: The Trial of
Viviane Amsalem" (อิสราเอล,)
"Keep on, Keepin' On" (สหรัฐ,)
"Why Don't You Play in Hall?"
(ญีป
่ น,
ุ่
"Norte: The End of
History" (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์,) "Goodbye
to Language" (ฝรั่งเศส),
"Human Capital" (อิตาลี) และ
"Winter Steep" (ตุรกี)
การเสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“วัยรุน
่ ไวรัส วัยเลิฟ” หัวข ้อ
เกีย
่ วกับ "แม่วัยใส" และ "สุขภาวะ
ทางเพศของวัยรุน
่ " ในงานเสวนา
“เวทีวจิ ัยจุฬาพัฒนาสังคม”
(Chula Social Research
Communication Platform) ครัง้ ที่
4 จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ร่วมกับภาควิชาศิลปการละคร
เทศกาลละคร "ก่อนจบ 2558"
เรือ
่ ง "The Sims Perfect Life
ชีวต
ิ นี.้ .ดีออก"" บทละครโดย น.ส.
้ รัตน์
รัฐพร ก ้อนเชือ
การเสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
"The Sims Perfect Life ชีวต
ิ นี.้ .ดี
ออก""

ลําดับ
107

ภาควิชา
ศิลปการละคร

108

ศิลปการละคร

109

ศิลปการละคร

110

ศิลปการละคร

111

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "ก่อนจบ 2558"
เรือ
่ ง "DA CAPO"" บทละครโดย
นายธาริน ปริญญาคณิต

112

ศิลปการละคร

การเสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
"DA CAPO""

113

ศิลปการละคร

การเสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
"BeatboxMime"

114

ศิลปการละคร

115

ศิลปการละคร

116

ศิลปการละคร

เทศกาลละคร "ก่อนจบ 2558"
เรือ
่ ง "A Tower Near Paris
ปราการ ปรารถนา ปารีส (NC-17)"
กํากับการแสดงโดย นายภาณุวัฒน์
อินทวัฒน์
โครงการ "แหวกม่านงานละคร ครัง้
ิ
ที่ 16" ภาคปลาย 2557 โดยนิสต
ระดับปริญญาตรีและโท เอกศิลป
การละคร จัดการแสดงละครขนาด
้ 31 เรือ
สัน
่ งและเต็มรูปแบบ 1
เรือ
่ ง คือ "Endgame"
การเสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง
“Hamlet” โดยคณะ
Shakespeare’s Globe จากกรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร (ใน
โครงการเทศกาลศิลปะการละคร
นานาชาติ)

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
จ.9-ศ.27 มี.ค. 58 (9
เรือ
่ ง) ณ ห ้อง
้ 9
อเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
230

รวม
230

พฤ. 12 มี.ค. 58 เวลา
ิ ป
14.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

200

200

19-21 มี.ค. 58
ิ ปการละคร
ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
21 มี.ค. 58 เวลา
15.30 น.
ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
26-28 มี.ค. 58
ิ ปการละคร
ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
28 มี.ค. 58 เวลา 15.30
ิ ปการ
น.
ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
26 พ.ค. 58 เวลา
ิ ป
15.30 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
2-4 เม.ย. 58
ิ ปการละคร
ณ ศูนย์ศล
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 340
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 305
120

680

ิ ป.ตรี 295
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 188
100

555

100

100

ิ ป.ตรี 310
นิสต
ิ ป.โท 25
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก257

600

26-29 พ.ค. 58 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ิ ป.ตรี 320
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 4
บุคคลภายนอก 186

540

พฤ. 21 พ.ค. 58 เวลา
ิ ปการ
22 น. ณ ศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

110

110

120

100

180
่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
การแสดง Devising Theatre
เรือง“Gathering Sparks” โดย
นั กศึกษาจาก Pace University
New York" ในโครงการ "แหวก
ม่านงานละคร ครัง้ ที่ 16" ภาค
ปลาย 2557
การเสวนาหลังการแสดง Devising
Theatre เรือง“Gathering
Sparks” โดยนักศึกษาจาก
Pace University New York" ใน
โครงการ "แหวกม่านงานละคร ครัง้
ที่ 16" ภาคปลาย 2557
เสวนาหลังการแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง
“Notte” โดย Compagnie 14:20

ลําดับ
117

ภาควิชา
ศิลปการละคร

118

ศิลปการละคร

119

ศิลปการละคร

120

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง
“Standards” โดย Compagnie
Pierre Rigal

121

ศิลปการละคร

ฝึ กอบรมเชิงปฏฺบัตก
ิ าร "การฝึ ก
เสียงในละครขัน
้ สูง"

122

ศิลปการละคร

โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ
่ ง "0110"

123

ศิลปการละคร

โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ
่ ง "The Room"

124

ศิลปการละคร

โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ
่ ง "Trifle"

125

ศิลปการละคร

126

ศูนย์การแปลฯ

เสวนาหลังการแสดง ละคอนคนหุน
่ ยนต์ เรือ
่ ง "กล{กล}าย" โดยมี
วิทยากร ศ.โอริสะ ฮิระตะ คุณอี
แรน จาก็อบ ศ.กิตติคณ
ุ ดร.เจตนา
นาควัชระ อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา
โครงการเสวนาประเด็นปั ญหาการ
ทํางานล่ามในตลาดยุคใหม่

127

ศูนย์การแปลฯ

ิ
โครงการสัมมนาคณาจารย์ นิสต
และศิษย์เก่าสายการล่าม

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
27 พ.ค. 58 เวลา
19.30-21 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
ิ ป.ตรี 130
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 3
บุคคลภายนอก 27

รวม
170

27 พ.ค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

130

130

13 มิ.ย. 58 เวลา
ิ ป
21.00 น. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
19 มิ.ย. 58 เวลา
ิ ป
21.00 น.. ณ ศูนย์ศล
การละครสดใส พันธุม
โกมล อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร
8-12 ส.ค. 58 เวลา
19.30 น. ณ ห ้อง 609
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
13 ส.ค. 58 เวลา 19.30
ิ ปการ
น. ณ Iศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
14 ส.ค. 58 เวลา 19.30
ิ ปการ
น. ณ Iศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
15 ส.ค. 58 เวลา 19.30
ิ ปการ
น. ณ Iศูนย์ศล
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร
20-22 ส.ค. 58 ณ
ิ ปการละครสดใส
ศูนย์ศล
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

200

200

180

180

ิ ป.ตรี 3
นิสต
ิ ป.โท 1
นิสต
อาจารย์ 1
บุคคลภายนอก 5

10

ิ ป.ตรี 120
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
อาจารย์ 6
บุคคลภายนอก44
ิ ป.ตรี 90
นิสต
ิ ป.โท 20
นิสต
อาจารย์ 7
บุคคลภายนอก 65
ิ ป.ตรี 95
นิสต
ิ ป.โท 22
นิสต
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 63
ิ ป.ตรี 200
นิสต
ิ ป.โท 30
นิสต
อาจารย์ 8
บุคคลภายนอก 110

180

14 ก.พ.58 เวลา 13.00
- 16.00 น. ห ้อง 707
้ 7 อาคารบรมราช
ชัน
กุมารี

21 ก.พ.58 ณ โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพ

อาจารย์ในคณะ
จํานวน 3 คน
ศิษย์เก่าสายการล่าม
รุน
่ 2 จํานวน 3 คน
ศิษย์เก่าสายการล่าม
รุน
่ 3 จํานวน 1 คน
ศิษย์เก่าสายการล่าม
รุน
่ 4 จํานวน 5 คน
บุคคลภายนอก จํานวน
36 คน
รวม 48 คน
อาจารย์ในคณะ
จํานวน 7 คน
อาจารย์พเิ ศษ 4 คน
ศิษย์เก่า 18 คน
ิ ปั จจุบน
นิสต
ั 5 คน

182

185

348

48

34

181
ลําดับ
128

ภาควิชา
ศูนย์การแปลฯ

่ โครงการ/กิจกรรม
ชือ
โครงการจัดบรรยายทางวิชาการ
เรือ
่ ง From Macartney Mission
(1792-93) to the First Opium
War (1840-42): Historical
approach to translation studies

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด
25 เม.ย. 58 เวลา
13.00 – 15.30 น. ณ
ห ้อง 304 อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

129

ศูนย์ไทยศึกษา

เสวนาวิชาการเรือ
่ ง Present
Continuous: Thai Studies in
Transition

22 ต.ค.57 เวลา 13.00
-16.00 น.
ห ้อง 205 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ คณะอักษร
ศาสตร์

130

ศูนย์ไทยศึกษา

The8th Thai & Southeast Asian
Studies Graduate Symposium
2015

11 พ.ค.58 เวลา 8.00 16.30 น ห ้อง 401/1819 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร คณะอักษรศาสตร์

TRADE-TOURISM-IDENTITY
Navigating the Self in the Era
of Global Capitalism
การประชุมวิชาการนานาชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครัง้ ที่ 6 The Power of
Literature: Ideology and
Resistance

131

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

132

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

133

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

134

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

โครงการบรรยายพิเศษ เรือ
่ งภาวะ
โพสต์ฮวิ แมนในคริสศตวรรษที่ 21

135

ึ ษา
ศูนย์วรรณคดีศก

การจัดสัมมนาวรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ครัง้ ที่ 7
"หมุดหมายแห่งทศวรรษ : ทิศทาง
วรรณกรรมไทยในกระแสความ
เปลีย
่ นแปลง"

136

สถาบันขงจือ
่

137

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

โครงการอบรมมวยไทเก๊กสําหรับ
ครู-อาจารย์ในประเทศไทย ครัง้ ที่ 2
รายการวิทยุ สยามสติ

138

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

รายการวิทยุ ศาสน์สร ้างสุข

139

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

สนทนาธรรมพัฒนาชีวต
ิ

โครงการบรรยายพิเศษ เรือ
่ งเล่า
กับสภาวะพลัดถิน
่ ในวรรณกรรม
หลังยุคสงครามเย็นของนั กเขียน
เวียดนาม กัมพูชา และ ม ้ง ลาว
การสัมมนาวิทยานิพนธ์ ประจําภาค
ปลาย ปี การศึกษา 2557

9 ก.ย. 57 ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

17-ก.พ.-58

จํานวนผู ้เข ้าร่วมจริง
อาจารย์ในคณะ
จํานวน 4 คน
ศิษย์เก่าสายการแปล
จํานวน 3 คน
ิ สายการแปล
นิสต
จํานวน 5 คน
บุคคลภายนอก จํานวน
20 คน
รวม 32 คน
ิ ป.โท 14
นิสต
ิ ป.เอก 14
นิสต
อาจารย์ 13
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 5
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 9
มีศษ
ิ ป.โท 18
นิสต
ิ ป.เอก 5
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 6
บุคคลภายนอก 8
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 3
มีศษ

รวม
32

ิ ป.ตรี 6
นิสต
ิ ป.โท 10
นิสต
ิ ป.เอก 11
นิสต
อาจารย์ 10
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก 11
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 1
มีศษ
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 3
ิ 13
นิสต

52

ิ ป.เอก 13
17 ก.พ.58 , 24 ก.พ.58 นิสต
708 อาคารบรมราช
อาจารย์ 4
กุมารี
บุคลากร 8
บุคคลภายนอก 10
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
24-ก.พ.-58
อาจารย์ 5
บุคคลภายนอก 3
ิ 13
นิสต
ิ ป.ตรี 40
1 ก.ย.58 707 อาคาร
นิสต
ิ ป.โท 9
บรมราชกุมารี
นิสต
ิ ป.เอก 13
นิสต
อาจารย์ 18
บุคลากร 4
บุคคลภายนอก 2
ิ ย์เก่าเข ้าร่วม 5
มีศษ
้ 1 65 คน
3 - 7 ต.ค.57 /โถงชัน
อาคารมหาจักรีฯ
ทุกวันพุธ ระหว่าง ตค.
N/A
57 – กย. 58 (52 ครัง้ )
20 นาที
ทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง
N/A
ตค. 57 – กย. 58 (40
ครัง้ ) 45 นาที
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา
อาจารย์ปัจจุบน
ั และ
12.00-13.00 (40 ครัง้ ) อาจารย์เกษี ยณ 8

58

50

21

40

21
91

65
N/A
N/A
8

รวม 17,264 คน
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ดานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือ 15 สัญญา
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 56 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา 44 คน
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่ างประเทศทีม่ สี ั ญญาความร่ วมมือ 15 สั ญญา
ลําด ับ
MOU มหาวิทยาล ัย
1
Khyentse foundation

ประเทศ
USA

ระด ับ
Faculty

Germany

Faculty

Netherlands

Faculty

2

Universität Hamburg

3

Leiden University

4

China

University

5

Beijing Language and Culture
University
Hiroshima University

Japan

University

6

Sophia University

Japan

University

7

Ritsumeikan University

Japan

University

8

Universidad de Nebrija

Spain

University

9

University of Alcala

Spain

University

10

Miami University

USA

University

11

University of Coimbra

Portugal

University

12
13

Japan
USA

Faculty
University

14

Aoyama Gakuin University
California State University,
Sacramento
Seinan Gakuin University

Japan

Faculty

15

Fukui University

Japan

Faculty

ั
ระยะเวลาสญญา
3 ปี เดือนมกราคม 2011
ถึงปี 2014
3 ปี เดือนมิถน
ุ ายน
2011 ถึงปี 2014
5 ปี เดือนกุมภาพันธ์
2014 ถึงปี 2019
3 ปี เดือนกรกฎาคม
2014 ถึงปี 2017
5 ปี เดือนมีนาคม 2014
ถึงปี 2019
5 ปี เดือนกรกฎาคม
2013 ถึงปี 2018
5 ปี เดือนพฤศจิกายน
2014 ถึงปี 2019
5 ปี เดือนตุลาคม 2014
ถึงปี 2019
5 ปี เดือนตุลาคม 2014
ถึงปี 2019
5 ปี เดือนพฤศจิกายน
2014 ถึงปี 2019
3 ปี เดือนกุมภาพันธ์
2015 ถึงปี 2018
5 ปี ปี 2015 ถึงปี 2020
5 ปี เดือนมีนาคม 2015
ถึงปี 2020
5 ปี เดือนกรกฎาคม
2014 ถึงปี 2019
5 ปี เดือนกันยายน
2015 ถึงปี 2020

หมายเหตุ
ต่อสัญญา มีนาคม
2014-2016
ต่อสัญญา มีนาคม
2014-2016

AIMS Programme
AIMS Programme
AIMS Programme

Student Exchange
Student Exchange
Student Exchange
Student Exchange

นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบไม่ รับปริญญา เช่ น นิสิตแลกเปลีย่ น นิสิตร่ วมฟัง 56 คน
ลําดับ
1
2

่ สกุล
ชือ
Ms.Yuki Takamo

3

Ms.Chinatsu
Miyahara
Ms.Hannah Rideout

4

Ms.Lai Man Yim

5

Ms. Takamasa
Yamada
Ms.Nadia Yofa Laela
Khoirunnisa
Mrs. Masaru
Nishizawa

6
7

ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
มกราคม พฤษภาคม 2558
มกราคม พฤษภาคม 2558
มกราคม พฤษภาคม 2558
มกราคม พฤษภาคม 2558
มกราคม พฤษภาคม 2558
มกราคม พฤษภาคม 2558
มกราคม ธันวาคม 2558

ระดับ
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

หลักสูตร
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด
University of Tsukuba

ประเทศ
Japan

University of Tsukuba

Japan

North Carolina State
University
Lingnan University

USA

Nagoya University

Japan

Gadjih Mada
University
Osaka University

Indonesia

USA

Japan

183

11

่ สกุล
ชือ
Ms. Erin Macy
Roberts
Ms. Suzannah Ruth
Walker
Mr. Maximilian Rolf
Michael Schonwald
Mr.Kosei Masuda

12

Ms. Miyu Sakamoto

13

Ms. Eriko Sugiura

14

Ms. Sayaka Nagao

15

Ms. Kotoho Uemoto

16

Mr. Tomoki Ohira

17

Mr. Yoto Hattori

18

Mr. Kento Imaizumi

19

Mr. Masashi Numata

20

Ms. Chisa Unno

21

Ms. Himawari Izumi

22

Ms. Hanna
Takeuchi
Ms. Haruka
Ikegami
Ms. Mayu Furuya

ลําดับ
8
9
10

23
24
25
26

Mr. Takuya
Hashimoto
Ms. Yu Ouchi

27

Ms. Haruka Nagase

28

Ms. Chiharu Kawai

29

Ms. Louise Zahnert

30

Mr. Lukas Pechacek

31

33

Mr. Pascal
Ridderbusch
Mr. Sean Edward
Husen
Mr.Benjamin Shure

34

Ms. Can Wang

35

Ms. Mengyu Zhao

36

Ms. Xiaoru Chen

37

Ms. Jing Huang

32

ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558

ระดับ
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
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

หลักสูตร
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด
North Carolina State
University
The University of
Sydney
Ludwing Maximilians
Unversitat Munchen
Hiroshima University

ประเทศ
USA
Australia
German
Japan

Hiroshima University

Japan

Hiroshima University

Japan

Hiroshima University

Japan

Hiroshima University

Japan

Hiroshima University

Japan

Hiroshima University

Japan

Ritsumeikan
University
Ritsumeikan
University
Ritsumeikan
University
Ritsumeikan
University
Sophia University

Japan

Japan

Sophia University

Japan

Sophia University

Japan

Waseda University

Japan

Waseda University

Japan

Waseda University

Japan

Waseda University

Japan

Universiteit Leiden

Neterlands

Universiteit Leiden

Neterlands

Universiteit Leiden

Neterlands

Universiteit Leiden

Neterlands

Northigham Trent
University
Beijing Language and
Culture University
Beijing Language and
Culture University
Beijing Language and
Culture University
Beijing Language and
Culture University

Malaysian

Japan
Japan
Japan

China
China
China
China
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ลําดับ
38

่ สกุล
ชือ
Mrs. Maki Kubo

ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558
สิงหาคม ธันวาคม 2558

ระดับ
ป.
โท
ป.
โท
ป.
โท

สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559
สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559

ป.ตรี

39

Mr. Ye Yuan

40

Mr.Andi Mustofa

41

Ms.Kana Fujita

42

Ms.Ikumi Watanabe

43

Ms.Ai Yoshinaga

44

Mr.Yutaka Koyama

45

Ms. Rin Nishimura

46

Ms. Natsumi Horita

47

Mr. Keigo Kamihara

48
49

Mr. Tomoya
Kawamura
Mr. Ryo Fujioka

50

Miss Kejun Lou

51

Miss Fengqi Yan

สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559

ป.ตรี

52

Miss Yichen Zhu

สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559

ป.ตรี

53

Miss Xiaochen Hou

สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559

ป.ตรี

54

Miss Xiaowen Chi

สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559

ป.ตรี

55

Ms.Chan Diao

สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559

ป.
โท

56

Mr.Yanji Huang

สิงหาคม 2558 พฤษภาคม 2559

ป.
โท

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

หลักสูตร
ิ ร่วมฟั ง หลักสูตร
นิสต
สาขาวิชาไทยศึกษา
ิ ร่วมฟั ง หลักสูตร
นิสต
สาขาวิชาไทยศึกษา
ิ ทุนชาว
นิสต
ต่างประเทศ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
ของ BALAC
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
Exchange Program
สาขาวิชาภาษาไทย
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน
ความร่วมมือด ้าน
การศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย - จีน

-

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด

ประเทศ
Japan

-

China

Gadjah Mada
University

Indonesia

Ryukoku University

Japan

Kokushikan University

Japan

Kokushikan University

Japan

Soka University

Japan

Waseda University

Japan

Waseda University

Japan

Osaka University

Japan

Tokyo University of
Foreign Studies
Osaka University

Japan

Peking University

China

Xi'an International
Studies University

China

Shanghai
International Studies
University

China

Beijing Foreign
Studies University

China

Guangdong
University of Foreign
Studies

China

Yunnan University of
Nationalities

China

Guangxi University for
Nationalities

China

Japan
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นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบรับปริญญา 44 คน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

่ สกุล
ชือ
Ms.Mariko Kanaboshi
Ms. Lin Wu
Ms.Megumi Kanaboshi
Ms. Jongeun Park
Ms. Yu-Shan Juan
Mr. Xiao Zhang
Ms. Zhanping Ling
Ms. Yejin Kim
Mr. Chia Wei Liu
Ms. Hsun-Yu Chung
Ms.Rose Mary Marcar
Mr.Mong Che Tsai
Mr.Ryan Benedict
Rebustillo
Mr.Eunsuk Kim
Mr.Yun-Jung Chung
Ms. Hsun-Yu Chung
Mr. Shayang Xiong
Ms. Yantong Li
Mr. Sichen Li
Ms. Yi Le
Ms. Ye Dan
Ms. Wanwan Wang
Mr. Nruen Tuan Anh
Mr. Marius Robin
Schroter
Mr. Daniel Jhair
Sanchez Gonzalez
Ms.Zhang Ziye
Ms.Jingyuan Zhang
Ms.Chen Weilin
Mr.Paul Turner Carter
Mr.Hidechiro Kobayashi
Ms. Mayumi Yamada
Mrs. Sungeun Kim
Mr. Robert Cummings
Mr. Pablo Henri Ramirez
Mr. Frederick B.goss
Ms. Marie-Helene
Thomas
Mr. Yangwon Hyun
Ms. Ying Zhang
Mr. Shiyao Liu
Mr. Leon Human
Mr. Kensuke Yamaguchi
Mr. Muhammad Faizal
Abdul Rani
Ms. Yueyan Yao
Ms.Tran Cam Tu

ึ ษา
ช่วงเวลาทีศ
่ ก
2556 - พฤษภาคม
2557 - พฤษภาคม
2558 - พฤษภาคม
2555 - พฤษภาคม
2555 - พฤษภาคม
2555 - พฤษภาคม
2556 - พฤษภาคม
2556 - พฤษภาคม
2556 - พฤษภาคม
2557 - พฤษภาคม
2558 - พฤษภาคม
2558 - พฤษภาคม
2558 - พฤษภาคม

2560
2561
2562
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2561
2562
2562
2562

ระดับ
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
ประวัตศ
ิ าสตร์
ภาษาจีน
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC

ประเทศ
Japan
China
Japan
Korea
Taiwan
China
China
Korea
China
China
USA
Taiwan
Philipinas

สิงหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562
สิงหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562
สิงหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562
มิถน
ุ ายน 2555 - พฤษภาคม 2559
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2560
ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2560
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

BALAC
BALAC
BALAC
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร์
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ศิลปการละคร

Korea
Korea
Korea
China
China
China
China
USA
China
Vietnam
German

สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561

ป.โท

ภาษาสเปน

Mexico

สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

China
China
China
USA
Japan
Japan
Korea
USA
Mexico
USA
France

สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

2558
2558
2558
2558
2558

-

พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562

ตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2559
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

ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ภาษาญีป
่ นเป็
ุ่
น
ภาษาต่างประเทศ
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

มิถน
ุ ายน 2556 - พฤษภาคม 2562
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2563
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2563
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2563
ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2562

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

ภาษาไทย
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ปรัชญา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

Korea
China
China
Switzerland
Japan
Malaysia

ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2562
มกราคม 2558 - ธันวาคม 2564

ป.เอก
ป.เอก

ภาษาจีน
ไทยศึกษา

China
China
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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 2557”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทํา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558” เสนอในการประชุ มผูบ้ ริ หารคณะอักษรศาสตร์ วันที่ 19
กันยายน 2557 เพื่อจัดทําแผนฯดังกล่าว
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558”เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ เมื่อ 6 ตุลาคม 2557
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558” เสนอ
คณะกรรมการบริ หารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะอักษรศาสตร์ วันพุธที่ 8
ตุลาคม 2557
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2558 และ ตุลาคม 2558

สาเหตุ/ปัจจัย เสี่ย ง

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ หากบังคับใช้โดยเคร่ งครัดก็
ของอุดมศึกษาได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ อาจมีบางหลักสู ตรที่ไม่
ในการพิจารณาหลักสู ตรระดับ
สามารถดําเนินการได้
ปริ ญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 06
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 กําหนดให้
ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรจํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสู ตร
หลักสู ตรที่มีชื่อสาขาวิชา
เดียวกันชื่ออาจารย์
ประจําหลักสู ตรจะเป็ นชุด
เดียวกัน

ก2

(5)

อาจารย์ประจํา
หลักสู ตรมีไม่
เพียงพอ

(4)
ก1

(3)

ผลกระทบของความเสี่ย ง

การประสานงาน ได้ขอ้ มูลผิดพลาดไม่เข้าใจปัญหา
เรื่ องนี้พน้ อํานาจของ
ทําให้คณบดีและ
กับส่ วนกลางมี
คณบดี
ของคณะชอบไปแจ้งกฏเกณฑ์กบั ผูท้ ี่ กรรมการบริ หารคณะฯ มี
ปัญหา
ไม่มีหน้าที่
ปัญหาทําให้คณะทํางานได้
ช้ามาก เสี ยเวลาในการ
แก้ปัญหากับส่ วนกลาง ทําให้
ไม่มีเวลาไปพัฒนางาน
2. ด้ านการปฏิบตั งิ าน : ความเสี่ย งของกระบวนการบริหารหลักสู ตร

(1)
(2)
1. ด้ านความเสี่ย งจากปัจจัย ภายนอก

ประเด็นความเสี่ย ง

--

(7)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ย ง

หน ้าที่ 1 จาก 3

1. ขออัตรากําลังอาจารย์เพิม่ รองคณบดี
จากมหาวิทยาลัย
ฝ่ ายวิชาการ
2. ชี้แจงความจําเป็ นของ
หลักสู ตรที่มีอาจารย์ไม่
เพียงพอต่อมหาวิทยาลัยและ
สกอ.

เรื่ องนี้พน้ อํานาจของคณบดี

(6)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ณ ต.ค. )
วิธีการควบคุม/
มาตรการ/แผนการจัดการ
ผลกระทบ/
ลดผลกระทบที่
ความเสี่ย งเพิม่ เติม
โอกาสเกิด
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั (ก1/ก2/ข1/

--

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ก2 รายละเอียดตามเอกสารคําชี้แจงที่แนบมา
พร้อมนี้

--

(8)

(ณ มี.ค )
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข

แผนและรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานการบริหารความเสี่ย งและการวางระบบการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2558

ก2

ก1

(10)

(ณ ก.ย.....)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข

หลักสู ตรที่เปิ ดสอนในปี
การศึกษา 2557 มีอาจารย์
ประจําหลักสู ตรไม่เพียงพอ
กับจํานวนหลักสู ตรที่เปิ ด
สอน จํานวน 1 หลักสู ตร คือ
หลักสู ตรอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์ เนื่องจากมี
อาจารย์ประจําหลักสู ตร
จํานวน 2 คน ซํ้ากับ
หลักสู ตรอักษรศาสตร
ึ

--

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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สาเหตุ/ปัจจัย เสี่ย ง

ผลกระทบของความเสี่ย ง

1. รายรับหลักของคณะมาจากเงินค่า ต้องกันเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร
เล่าเรี ยน รายรับอื่นมีเพียงส่ วนน้อย จนอาจจะกระทบ
2. มหาวิทยาลัยพยายามผลักภาระ
งบประมาณส่ วนอื่น
ด้านบุคลากรมาให้คณะมากขึ้น

4. ด้ านการปฏิบตั งิ าน : การบริหารงานวิจัย
เป้ าหมาย : เพิม่ Citation 5 %
ผลงาน citation ยัง ยังไม่เพียงพอเนื่องจากงานวิจยั
การนับ Ranking
ไม่เพียงพอ
อาจารย์อยูใ่ นฐาน ISI และ Scopus
ยังไม่เพียงพอ

รายรับของคณะ
เริ่ มคงที่ ขณะที่
รายจ่ายโดยเฉพาะ
งบประมาณด้าน
บุคลากรเพิม่ สู งขึ้น

(1)
(2)
(3)
3. ด้ านทรัพ ยากร : งบประมาณ เป้ าหมาย : สามารถบริหารการใช้ งบประมาณได้

ประเด็นความเสี่ย ง

โครงการสนับสนุนการ
เพิ่มงานวิจยั ในฐาน ISI
และ Scopus

1. หาวิธีเพิ่มรายรับ เช่น
หาเงินจากการบริ จาค
การหาผลประโยชน์จาก
เงินทุนต่างๆ
2. ควบคุมค่าใช้จ่าย
บุคลากร เช่น การจัดงาน
หลังเกษียณอายุ

(4)

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบที่
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั

ข1

ก2

(5)

โครงการสร้างแรงจูงใจ
อาจารย์อกั ษรศาสตร์ ในการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมูลซึ่ ง
จะทําให้ผลงานมีโอกาสใน
การอ้างอิงได้ในที่สุด

ขอความร่ วมมือจากทุก
หน่วยงานให้ช่วยหาเงินทุน
จากภายนอก

(6)

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ย งเพิม่ เติม

หน ้าที่ 2 จาก 3

(ณ ต.ค. )
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/

รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ ายวางแผนฯ

(7)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ย ง
(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

ข1 จํานวนการอ้างอิง(citation) ของบทความ
วิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ใน
รอบ 5 ปี 31 ครั้ง

ก2 1. มีการหารายได้ผา่ นมูลนิธิมหาจักรี สิ
ริ นธร
2. มีการกําหนดเกณฑ์เพื่อควบคุมจํานวน
บุคลากร จ้างหลังเกษียณอายุ

(8)

(ณ มี.ค )
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข

ข2

ข2

(10)

(ณ ก.ย.....)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข

ณ วันที่ 16 กันยายน 2558 มี
จํานวนบทความของ
คณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์
ได้รับการอ้างอิง(Citation)
ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI/Scopus จํานวน 38 ครั้ง
ตั้งแต่ตุลาคม 2557-กันยายน
2558

ควบคุมการรักษาเกณฑ์การ
จ้างหลังเตรี ยมอย่างเคร่ งเค
รัดทําให้ภาคที่เกี่ยวข้อง
ตื่นตัวในการหาแหล่ง
เงินทุนมาจ้างหลังเกษียณ
ภายหลังพ้นเกณฑ์ของคณะ
ไป ้

ได้ส่งมอบงานให้รอง
วางแผนคนใหม่จดั ทําแผน
ยุทธศาสตร์ ในการเพิ่ม
รายได้ของคณะ

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)
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สาเหตุ/ปัจจัย เสี่ย ง

ผลกระทบของความเสี่ย ง

วิธีการควบคุม/
ลดผลกระทบที่
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั
(6)

มาตรการ/แผนการจัดการ
ความเสี่ย งเพิม่ เติม
(7)

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้ าของความ
เสี่ย ง

ข1

ข1

(9)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ มี.ค.)

รองคณบดี
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ/
ผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์สารนิเทศ

ให้บริ การ fast track กับ
หนังสื อใหม่ทุกรายการ โดย
เสนอให้ให้เลขเรี ยกหนังสื อ
ชัว่ คราวหรื อลงรายการ
คร่ าวๆไปก่อน

ข1 ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารนิเทศ
1. คัดเลือกหนังสื อที่อาจารย์ตอ้ งการให้
มาทํารายการก่อน
2. หนังสื อที่ซ้ื อทุกเล่มบันทึกรายการเข้า
ระบบทันที
3. หนังสื อที่ได้รับบริ จาค ทํารายการเข้า
ระบบโดยยังไม่ให้เลขหมู่แต่กาํ กับ
หมายเลขให้คน้ หาได้

รองคณบดี
ข1 ฝ่ ายกิจการนิสิต ได้จา้ งลูกจ้างชัว่ คราว
ฝ่ ายกิจการนิสิต
เหมาจ่าย ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2557 จํานวน 1
คน มาทํางานแทนเจ้าหน้าที่ขอลาออก
ขณะนี้ได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยมา
ทดแทนแล้ว

ก 1 วางแผนดําเนินการติดตามแผนพัฒนา
อาจารย์ในช่วงเดือน พฤษภาคม

(8)

(ณ มี.ค )
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข

จ้างตําแหน่งเพิ่ม หรื อ เพิ่ม
ค่าตอบแทน

รองคณบดี
ก 1 ติดตามการดําเนินการตาม
แผนการขอกําหนดตําแหน่ง ฝ่ ายบริ หาร
ทางวิชาการ

(5)

(ณ ต.ค. )
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข1/

หน ้าที่ 3 จาก 3

ทบทวนโดย……………………………………………………………………...(QMR) อนุมตั ิโดย ………………………………………..……………………………..(คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)

7. ด้ านการปฏิบตั งิ าน : การบริหารงานห้ องสมุด
การเตรี ยมหนังสื อ ห้องสมุดใช้เวลาดําเนินการนานมาก กว่าหนังสื อจะออก
หนังสื อบางเล่มที่อาจารย์
เพื่อออก
ให้บริ การหนังสื อก็เริ่ มเก่าทํา ต้องการใช้ด่วนทาง
ให้บริ การล่าช้า
ให้ใช้งบประมาณได้ไม่คุม้ ค่า ห้องสมุดมีบริ การ fast
track ให้

6. ด้ านบุคลากร เป้ าหมาย : สามารถบริหารกําลังพลได้ อย่ างเพีย งพอ
เจ้าหน้าที่ลาออก งานหนักและละเอียด
งานไม่เดิน นิสิตขาดคุณภาพ จ้างนิสิตช่วยงาน
บ่อย

(1)
(2)
(3)
(4)
5. ด้ านบุคลากร เป้ าหมาย : สามารถเพิม่ จํานวนอาจารย์ ที่มีตาํ แหน่ งทางวิชาการได้ ปีละ 2 คน
อาจารย์ที่มี
1) การขอกําหนดตําแหน่งทาง
1) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
คะแนนการตรวจประกัน
ตําแหน่งวิชาการมี วิชาการใช้เวลามาก
คุณภาพของสกอ. ได้คะแนน กระบวนการการขอ
จํานวนน้อยลง
2) อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการสู ง น้อย
ตําแหน่งทางวิชาการ ให้
โดยลําดับ
เกษียณ หรื อลาออก
ดําเนินการได้รวดเร็ วขึ้น
3) ข้อกําหนดมาตรฐานการขอ
โดยจัดตั้ง คณะกรรมการ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการสู งขึ้น
อ.ก.พ.ว. ประจําภาควิชา
กว่าเดิมอยูเ่ รื่ อยๆ และสู งกว่าสถาบัน
2) มีเจ้าหน้าที่ทาํ งานด้าน
อื่น และยุง่ ยากมากขึ้นเรื่ อยๆ
อ.ก.พ.ว. 1 คน
3) จัดทําแผนการขอ
กําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ

ประเด็นความเสี่ย ง

(11)

คําชี้แจง
ผลการดําเนินงาน
(ณ ก.ย.)

ข2

ข1

1. แจ้งภาควิชาให้ระบุวา่
ต้องการเล่มไหน ตั้งแต่ตอน
จัดซื้ อ เพื่อทํารายการให้ก่อน
2.หนังสื อซื้ อบันทึกรายการ
ทันทีและสมัครใช้ App ของ
สนง.วิทยฯ ให้ผูใ้ ช้แจ้ง
Request ได้จาก OPAC
3.หนังสื อบริ จาคบันทึกเข้า
ระบบโดยใช้หมายเลขแทน
เลขหมู่ได้ท้ งั สิ้ น 608 เล่ม

ฝ่ ายกิจการนิสิตยังไม่ได้
บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
อีก 1 คน จึงต้องจ้างนิสิต
ช่วยงานต่อ

ก 1 ฝ่ ายบริ หารกําหนดให้
ภาควิชาดําเนินการทบทวน
แผนขอกําหนดตําแหน่งของ
ภาควิชาโดยให้ส่งแผนฯ
มายังคณะ ภายใน 30 ก.ย.58
ซึ่ งคณะได้รับแล้วและกําลัง
ดําเนินการจัดทําเป็ นแผน
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณะต่อไป

(10)

(ณ ก.ย.....)
ผลกระทบ/
โอกาสเกิด
(ก1/ก2/ข

189

190

191

บทที่ 3
การประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ
3.2 กิจกรรมคุณภาพอื่นๆที่มีการดําเนินการ
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3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. ในระดับคณะ
คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2558 มีกรรมการผูต้ รวจประเมิน ดังนี้
รศ.ทต.นพ.ดร.สิทธิชยั ทัดศรี
รศ.รัตนา จักกะพาก
ผศ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีการลด
องค์ประกอบคุณภาพลงเหลือ 5 องค์ประกอบ เป็นดังนี้
องค์ประกอบ
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
รวม
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้

6
3
1
1
2
13

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
คะแนนเฉลี่ย

2.28
5.00
4
2.96

5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
7
4.71

n/a
2.59
2
2.59

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2557

3.37
4.20
5.00
5.00
4.00

พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3.95

ดี

สรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
คณะผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะอักษรศาสตร์ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะอักษรศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉลี่ย 3.98
เมื่อจําแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่าคะแนนตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.71 ตัวบ่งชี้
ด้านปัจจัยนําเข้าได้คะแนนรองลงมาคือ 2.96 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตได้คะแนนเฉลี่ย 2.95
ทั้งนี้ หากจําแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย 3.37 หรืออยู่ในระดับ
“พอใช้” โดยหากวิเคราะห์รายตัวชี้วัด จะมีผลการดําเนินการได้ในระดับดี-ดีมาก เกือบทุก
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-

-

ตัวชี้วัด ยกเว้นตัวชี้วัด 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ตัวชี้วัดอื่นๆเช่น 1.2 – 1.3 อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
มีคะแนนในระดับพอใช้ (3.90 และ 2.95 ตามลําดับ)
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจยั มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย 4.32 หรืออยู่ในระดับ “ดี” มี
คะแนนเต็ม 5 ทั้งตัวชี้วัด 2.1 ระบบกลไกฯ และ 2.2 ทุนวิจัยฯ แต่มีผลการดําเนินงานในด้าน
ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในระดับดี คือ 2.59
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มีผลการประเมินตนเอง 5 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินตนเอง 5 หรืออยู่ใน
ระดับ “ดีมาก”
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย 4 หรืออยู่ในระดับ
“ดี”โดยอาจดําเนินการได้ไม่สมบูรณ์ในด้านแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการกํากับ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพ วันที่ 28 กันยายน 2558
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3.2 กิจกรรมคุณภาพอืน่ ๆทีม่ กี ารดําเนินการ
มีการดําเนินงานต่างๆ ดังนี้

งานทีไ่ ดรบั การปรับปรุงกระบวนการภายในเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ลําดับ
ที่
1

ภาควิชา/หน่วยงาน

งานทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ

ฝ่ ายวิจัย

ให ้จัดทําประกาศทุนวิจัยจากภายนอกทุกทุน

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ
ตัง้ แต่ 17 ธ.ค. 57

2

ฝ่ ายวิจัย

ทุนวิจโยปการ ปี ที่ 2 กระตุ ้นการทําวิจัย

ตัง้ แต่ 1 ธ.ค. 57

3

ฝ่ ายวิจัย

ปรับปรุงเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

ตัง้ แต่ 14 ม.ค.58

4

งานบริการการศึกษา

ปรับปรุงผังห ้องทํางานของเจ ้าหน ้าทีเ่ พือ
่ จัด Flow งาน

ปี งบประมาณ 2558

5

บรรณารักษศาสตร์

ปี งบประมาณ 2558

6

ศูนย์ไทยศึกษา

ปรับปรุงแบบฟอร์มการเบิกจ่าย สําหรับการทําบัญชีการเบิกของ
ภาควิชาฯ
มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ไทยศึกษาให ้มีความน่าสนใจ และมี
เนือ ้หาสอดคล ้องกับปั จจุบน
ั มากยิง่ ขึน
้

7

ศิลปการละคร

8

ศิลปการละคร

9

ศิลปการละคร

10

ศิลปการละคร

11

ศิลปการละคร

ให ้ Show Booking ช่วยจัดจําหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ เช่น
"เทศกาลศิลปะการละครนานาชาติ" "แต่บแตบ ตะแล ้บ แตบแตบ"
ฯลฯ
แนวปฏิบต
ั ิ ข ้อกําหนด ระเบียบ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ของอาจารย์
และเจ ้าหน ้าที่ อาทิ การคิดภาระงานสร ้างสรรค์ตามเกณฑ์ประเมิน
ใหม่ของมหาวิทยาลัย การประสานงานระหว่างภาควิชาและศิลปิ นใน
โครงการศิลปะการแสดงนานาชาติ ฯลฯ
ิ อาทิ
แนวปฏิบต
ั ิ ข ้อกําหนด ระเบียบ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ของนิสต
ข ้อกําหนดการเสนอโครงการละครในเทศกาลก่อนจบ แบบแสดง
ความจํานงด ้านเทคนิค ฉาก และเวที ในเทศกาลแหวกม่านการละคร
แบบเสนออาจารย์ทป
ี่ รึกษา(ร่วม)สารนิพนธ์ การขอย ้ายแผนกเรียน
ในหลักสูตรมหาบัณฑิต ฯลฯ
คูปองจอดรถทีล
่ านจอดรถข ้างอาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร ภาควิชาจะให ้
้
เฉพาะวิทยากรทุกคนทีภ
่ าควิชาเชิญ และขอให ้อาจารย์พเิ ศษซือ
คูปองจอดรถ ใบละ 10 บาท ต่อ 1 ชม.
ให ้การจัดการ E-mail หรือ Facebook ของภาควิชา เป็ นแบบจํากัดผู ้
เข ้าถึงบัญชีผู ้ใช ้ มีการเปลีย
่ นรหัสผ่านบัญชีทก
ุ ภาคการศึกษา และ
ให ้อาจารย์ทรี่ ับผิดชอบฝ่ ายประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมเป็ นผู ้ดูแล
และเป็ นผู ้โพสต์ข ้อความบน Facebook เท่านั น
้

พัฒนาเว็บใหม่ชว่ ง
ภาคปลาย 57 เริม
่ ใช ้
งานจริง ภาคต ้น 58
ม.ค. - มี.ค. 58
ตัง้ แต่ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2557
ตัง้ แต่ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2557

ตัง้ แต่ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2557
ตัง้ แต่ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2557
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กิจกรรมทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู (Knowledge Management)
ลําดับ

ภาควิชา

หัวข ้อการเสวนา/กิจกรรม/วิชาที่
ประชุมกลุม
่

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

1

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

30 มิ.ย.58 เวลา 10.3013.30 น. ห ้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

2

ฝ่ ายวิจัย

จัดอบรมความรู ้ด ้านประกันคุณภาพ
สําหรับเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.ใหม่ ปี
การศึกษา 2557
การเสวนาอาศรมวิจัย เรือ
่ ง การ
เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยประเภทต่างๆ

3

ฝ่ ายวิจัย

จัดเสวนาในโครงการอาศรมวิจัยเรือ
่ ง
เทคนิคการสืบค ้นฐานข ้อมูลผลงาน
วิชาการอย่างเป็ นระบบ

4

ฝ่ ายวิจัย

จัดการเสวนาในโครงการอาศรมวิจัย
เรือ
่ ง การใช ้โปรแกรม SCIVAL ใน
ระดับคณะ

5

ฝ่ ายวิจัย

6

ฝ่ ายวิชาการ

อาศรมวิจัย เรือ
่ ง แหล่งสารสนเทศและ
บริการสารสนเทศเพือ
่ การทําวิจัยใน
สาขามนุษยศาสตร์
อบรมเรือ
่ ง "การใช ้งานระบบการเขียน
วิทยานิพนธ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (CU ethesis)"

7

ฝ่ ายวิชาการ

โครงการเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง การ
ป้ องกันภัยคุกคามจากไวรัส
คอมพิวเตอร์

8

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิจัย ฝ่ าย
ิ
กิจการนิสต
สมาชิก
เครือข่าย QA
คณะอักษร
ศาสตร์

จัดประชุมโครงการพัฒนางานครัง้ ที่
1/58

9

วิธก
ี ารใช ้งานระบบสํานั กทะเบียนใหม่

พฤ. 20 พ.ย. 57 ณ
ห ้อง 708 อาคารบรม
ราชกุมารี
29 ม.ค. 58 เวลา
12.00-14.00 น.
วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา
12.00-13.00 น. ณ
ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ
้ 2
อักษรศาสตร์ ชัน
อาคารบรมราชกุมารี
21 เม.ย.58 เวลา
12.00-13.30 น.707
อาคารบรมฯ
4 พ.ย.57
9.00-10.00 น. สําหรับ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์และจนท.
หลักสูตร
10.00-12.00 น. สําหรับ
ิ ระดับบัณฑิตศึกษา
นิสต
10 เม.ย.58 เวลา 9.0011.00 น. ศูนย์
คอมพิวเตอร์ อาคารบรม
ราชกุมารี
26-มิ.ย.-58
19 ม.ค. 58 ทาง FB QA
คณะอักษรศาสตร์

จํานวน
ผู ้เข ้าร่วม
เป้ าหมาย
อ.และ
เจ ้าหน ้าที่ 30
คน

จํานวนผู ้เข ้าร่วม
จริง

อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่

อ. 22
จนท.18

อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่

อ.14
จนท.6
ิ 2
นิสต
บุคคลภายนอก 2
อาจารย์13
จนท.19
บุคคลภายนอก 3

อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่

อาจารย์ 1
เจ ้าหน ้าที่ 26

อาจารย์
ิ
นิสต
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่
ิ
นิสต
บัณฑิตศึกษา

อาจารย์23
จนท.3
ิ 2
นิสต
ิ 74
นิสต
อาจารย์ 22
บุคลากร 22

อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่

อาจารย์และ
เจ ้าหน ้าที่ 32 คน

เจ ้าหน ้าที่

เจ ้าหน ้าที่ 19 คน

อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่

อาจารย์
เจ ้าหน ้าที่ 42
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รายชือ่ คณาจารย
ภาควิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก

สถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6

ชื่ อ-สกุล
นางชลดา เรื องรักษ์ลิขิต
นางสาวณัฐพร พานโพธิ์ทอง
นางสาวใกล้รุ่ง อามระดิษ
นายอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
นางสาวธีรนุช โชคสุ วณิ ช
นางสาวดาวเรื อง วิทยารัฐ
นายปรมินท์ จารุ วร
นางสาวประไพพรรณ พึ่งฉิ ม
นางสาวศิริพร ภักดีผาสุ ข
นายอาทิตย์ ชีรวณิ ชย์กลุ
นางสาวธานีรัตน์ จัตุทะศรี
นางนํ้าผึ้ง ปั ทมะลางคุล
นางสาวมิ่งมิตร ศรี ประสิ ทธิ์
นายชัยรัตน์ พลมุข
นางสาวมุจลินท์ สุ ดเจริ ญ
นางสาวหัตถกาญจน์ อารี ศิลป
นางสาวสุ จิตรา จงสถิตย์วฒั นา
นางเทพี จรัสจรุ งเกียรติ
นายวิภาส โพธิแพทย์
นางสาวสุ รีย ์ ชุณหเรื องเดช
นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
นางชัญญพร จาวะลา
นางสาวทัศนีย ์ สิ นสกุล
นางกนกวรรณ เลาหบูรณกิจ
คะตะกิริ
นางสาวหทัย แซ่เจี่ย

ตําแหน่ ง
ศ.ดร.
รศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.
อ.
รศ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.
รศ.ดร
อ.ดร.
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ภาควิชา
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

ลําดับ
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

ชื่ อ-สกุล
ตําแหน่ ง
นางอรรถยา สุ วรรณระดา
รศ.ดร.
นางนํ้าทิพย์ เมธเศรษฐ
ผศ.ดร.
นางสาวสมพรนุช ตันศรี สุข
อ.ดร.
นายสื บพงศ์ ช้างบุญชู
อ.ดร.
นางสาวสุ ภาพร บุญรุ่ ง
อ.
นายธีรวัฒน์ ธีรพจนี
อ.ดร.
นายอัษฎายุทธ ชูศรี
อ.ดร.
นายมานพ อาดัม
อ.ดร.
นายกมล บุษบรรณ์
อ.
นายชานป์ วิชช์ ทัดแก้ว
อ.ดร.
นางสาวอภิรดี เจริ ญเสนีย ์
อ.
นางสาวศันสนีย ์ เอกอัจฉริ ยา
อ.
นางสาวมัทนา จาตุรแสง
อ.
ไพโรจน์
นางสาวยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์ อ.ดร.
นางสาวรัฐพร สวรรค์พิทกั ษ์
อ.
นางสาวพิชญาดา เมฆหิ รัญศิริ
อ.
นางสาวชุติมณฑน์ เกษมณี
อ.
นายทรงศักดิ์ หมัดสะและ
อ.ดร.
นายณัชพล ศิริสวัสดิ์
อ.
นายกิตติพงศ์ บุญเกิด
อ.
นางสาวอิสริ ยา พาที
อ.
นางสิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ไพศาล
ศ.ดร
นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ
ผศ.ดร.
นางพัชนี ตั้งยืนยง
รศ.ดร.
นางสาวมนธิรา ราโท
รศ.ดร.
นางสาวชมนาด ศีติสาร
ผศ.ดร.
นางสาวศศรักษ์ เพชรเชิดชู
อ.ดร.
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ภาควิชา
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันออก

สถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ลําดับ
34
35
36

ภาษาตะวันออก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

37

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

20
21

ชื่ อ-สกุล
นายวรวุฒิ จิราสมบัติ
นางนูรีดา หะยียะโกะ
นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ
(Mrs. Kiyomi Iketani)
นางสาวนะฑ์ซุกิ มะท์ซุอิ
(Ms.Natsuki Matsui)
นางสาวภัคพรรณ ทิพยมนตรี
นางสาวรักสงบ วิจิตรโสภณ
นางณิ ดา ติรณสวัสดิ์
นางดวงฤดี เจริ ญบัณฑิต
นางสาวฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี
นางสาวจิตติมา พฤฒิพฤกษ์
นางสาวมธุริน ลีละเศรษฐกุล
นางสาวพราว เศรษฐบุตร
นางสาวนิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์
นางสาวดริ ณทิพย์ จันทร์สิทธิ์
นางสาววริ ตตา ศรี รัตนา
นางสาวนิรดา จิตรกร
นางคาริ นา โชติรวี
นางสุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์
นางสุ นิจ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์
นางสาวปทมา อัตนโถ
นางสาวณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
นางสาวสมจิต จิระนันทิพร
นางสาวดาริ นทร์ ประดิษฐ
ทัศนีย ์
นางสาวจิรันธรา ศรี อุทยั
นายกฤศ เอี่ยมหฤท

ตําแหน่ ง
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.
อ.
อ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
รศ.
ผศ.
ผศ.
รศ.ดร.
อ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.
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ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ลําดับ
22
23
24
25
26
27

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

28

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

29

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

30

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

31

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

32

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

33

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

34

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

35

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

36

ภาษาอังกฤษ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

37

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

1
2

ชื่ อ-สกุล
นางสาวปรี ณา แข่งขัน
นางปรี มา มัลลิกะมาส
นางรองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์
นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ
นางสุ เบญจา เผ่าเหลืองทอง
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 นิลล์
(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. Donald Scott Hamphries)
นายจอห์น ทอมัส โอลสแต็ด
(Mr. John Thomas Olstad)
นายสก็อต โจเซฟ โอลด์เมิน
(Mr.Scott Joseph Oltmann)
นายเชน แพทริ ค เอเวอรี
(Mr.Shane Pratick Avery)
นายสุ เนตร ชุตินธรานนท์
นางสาวภาวรรณ เรื องศิลป์

ตําแหน่ ง
อ.ดร.
รศ.
ผศ.
อ.
อ.
อ.
ผศ.ดร.
อ.
อ.
อ.
อ.
ผศ.
อ.
อ.
อ.
อ.ดร.
รศ.ดร.
อ.ดร.
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ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

9
10
11
12
13
14

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

15
16

ชื่ อ-สกุล
ตําแหน่ ง
เรื อโทดินาร์ บุญธรรม
อ.ดร.
นายจุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
ผศ.ดร.
นางสาววิลลา วิลยั ทอง
ผศ.ดร.
นางสาววาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ผศ.ดร.
นายธนาพล ลิ่มอภิชาต
อ.ดร.
นายตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อ.ดร.
ธีราภา ไพโรหกุล
อ.ดร.
นายสุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ
รศ.ดร.
นางสาวสุ วิมล รุ่ งเจริ ญ
ผศ.
นางสาวิตรี เจริ ญพงศ์
ผศ.
นางสาววิภาดา เพ็ชรรักษ์
ผศ.
นายสุ กิจ พูพ่ วง
อ.ดร.
นางสาวเพ็ญพิสาข์ ศรี วรนารถ ผศ.ดร.
นางสาววิลาสิ นีย ์ แฝงยงค์
อ.ดร.
นางสาววรุ ณี อุดมศิลป
ผศ.ดร.
นางสาวภาสุ รี ลือสกุล
ผศ.ดร.
นางสาวอติพร เสถียรสุ ต
อ.ดร.
นางสาวหนึ่งหทัย แรง
ผศ.ดร.
ผลสัมฤทธิ์
นางสาวปาจรี ย ์ ทาชาติ
อ.
นายพิริยะดิศ มานิตย์
ผศ.ดร.
นางสาวนิธิวดี ศรี หงส์
อ.ดร.
นายรมย์ ภิรมนตรี
อ.ดร.
นางสาวภณิ ตา ศิลปวิทยาดิลก
อ.
นางสาวนาถพร กาญจนภิญโญ
อ.
วงศ์
นายธนกร แก้ววิภาส
อ.ดร.
นายนรุ ตม์ เจ้าสกุล
อ.
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ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

ลําดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

30
31
32

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

33

ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

34
35

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

36

ภาษาตะวันตก

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

37

ชื่ อ-สกุล
ตําแหน่ ง
นางสาวนันทนา อนันต์โกศล
อ.
นายวรรณชัย คําภีระ
อ.ดร.
นายวิโรจน์ โกศลฤทธิชยั
อ.ดร.
นายอัคร เช้าฉ้อง
อ.
นายสรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์
ผศ.
นางถนอมนวล โอเจริ ญ
ศ.
นางสาววรรณา แสงอร่ ามเรื อง รศ.ดร.
นายสถาพร ทิพยศักดิ์
รศ.ดร.
นางสาวสิ ริวรรณ จุฬากรณ์
อ.ดร.
นางชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
รศ.
นางสาววิลิตา ศรี อุฬารพงศ์
ผศ.ดร.
นางสาวหนึ่งฤดี โลหผล
ผศ.ดร.
นางสาวสุ วรรณา สถาปั ตย์
อ.ดร.
พัฒนา
นางสาวอารตี แก้วสัมฤทธิ์
ผศ.ดร.
นางจันทรา ประมูลทรัพย์
อ.
นางอันท์เยอ เลารา ลูอีเซอ
อ.ดร.
ซไตรท์
(Dr.Antje Laura Luise Streit)
นางสาวไรซา ซาไนวา
อ.
(Ms.Raisa Dzanaeva)
นายเปาโล ยูรอล
อ.ดร.
นางโซฟี เอล็กซานดร้า โคลเอ้
อ.
รารู ท วินเซนต์
นางจูลี รัชตรณชัย ปงโปนี (Ms.
อ.
Julie Rujataronajai – Pomponi)
นายดาบิด กูเตียร์เรซ เมเนน
อ.
เดซ (Mr. David Gutierrez
Menendez)
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ภาษาตะวันตก

สถานภาพ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้ารการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ ชื่ อ-สกุล
ตําแหน่ ง
38 นายเฆราร์โด กรู ซ บิลเชซ
อ.
(Mr.Gerardo Cruz Vichez)
1 นายสมภาร พรมทา
ศ.ดร.
2 นางกนิษฐ์ ศิริจนั ทร์
ผศ.ดร.
3 นายเกษม เพ็ญภินนั ท์
ผศ.ดร.
4 นางสาวศิรประภา ชวะนะญาณ ผศ.ดร.
5 นางสาวศริ ญญา อรุ ณขจรศักดิ์ ผศ.ดร.
6 นายวศิน บุญพัฒนาภรณ์
อ.
7 นางปิ ยฤดี ไชยพร
อ.ดร.
7 นางเนื่องน้อย บุณยเนตร
รศ.
8 นางสาวสิ ริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ ผศ.ดร.
9 นางสุ วรรณา สถาอานันท์
รศ.ดร.
10 นายโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
รศ.ดร.
11 นางสาวธิดาวดี สกุลโพน
อ.
1 นางดวงเนตร วงศ์ประทีป
อ.
2 นางสาวอรนุช เศวตรัตนเสถียร อ.ดร.
3 นางสาวเนณุภา สุ ภเวชย์
อ.
4 นางสาววชิราภรณ์ คลังธน
อ.ดร.
บูรณ์
5 นางสาวเสาวภา หลิมวิจิตร
อ.
6 นายทรงพันธ์ เจิมประยงค์
อ.ดร.
7 นายสมศักดิ์ ศรี บริ สุทธิ์สกุล
ผศ.ดร.
8 นางจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
ผศ.
9 นางสาวพิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ ผศ.ดร.
1 นางสาวจารุ ณี หงส์จารุ
รศ.
2 นายฤทธิรงค์ จิวากานนท์
ผศ.
3 นายดังกมล ณ ป้อมเพชร
อ.
4 นางสาวพันพัสสา ธูปเทียน
อ.
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ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ศิลปการละคร
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ
5
6
7
7
8
1
2
3
4
5

ตําแหน่ ง
อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
รศ.
อ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.

6
7
1

ชื่ อ-สกุล
นางสาวปริ ดา มโนมัยพิบูลย์
นายปิ ยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร
นางสาวสาวิตา ดิถียนต์
นางพรรัตน์ ดํารุ ง
นายปวิตร มหาสาริ นนั ทน์
นางศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
นางพรรณี ชีวินศิริวฒั น์
นางสาวฐิติรัตน์ ปั้นบํารุ งกิจ
นางสาวชนิตา ดวงยิหวา
นางสาวอารี รัตน์ แพทย์นุ
เคราะห์
นางสาวพุทธพร อารี ประชากุล
นางสาวมัลลิกา สุ กิจปาณี นิจ
นายเอกกมล วรรณเมธี
นางสาวธีราภรณ์ รติธรรมกุล
นายพิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
นางสาวภาวดี สายสุ วรรณ
นางธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
นางสาวกิ่งกาญจน์ เทพ
กาญจนา
นายวิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
นางอมรา ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์
นางสาวถนอมนวล หิ รัญเทพ

ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

6
7
8
1
2
3
4
5

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ปฏิบตั ิงานบางเวลา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวศิริพร ศรี วรกานต์

ผศ.ดร.

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นางสาวชุติมา ประกาศวุฒิสาร

ผศ.ดร.

อ.
อ.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
ศ.ดร.
รศ.ดร.
รศ.ดร.
ศ.ดร.
อ.ดร.
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วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
หน่วยบริ หารวิชา
อารยธรรมไทย
หน่วยบริ หารวิชา
อารยธรรมไทย
ศูนย์การแปลและ
การล่ามเฉลิมพระ
เกียรติ
ศูนย์การแปลและ
การล่ามเฉลิมพระ
เกียรติ

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ ชื่ อ-สกุล
4 นายสุ รเดช โชติอุดมพันธ์

ตําแหน่ ง
ผศ.ดร.

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

นางสาวทอแสง เชาว์ชุติ

ผศ.ดร.

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ

7

นางสาวตรี ศิลป์ บุญขจร

รศ.ดร.

ข้าราชการ

1

นายสถาพร อรุ ณวิลาศ

อ.

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวเพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์

อ.ดร.

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

นางทองทิพย์ พูลลาภ

อ.ดร.

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นางสาวแพร จิตติพลังศรี

ผศ.ดร.

นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์หลักสู ตรนานาชาติ (BALAC) อีกจํานวน 4 คน คือ
ลําดับ
ชื่ อ-สกุล
ตําแหน่ ง
1 นายอัลเบิร์ต บอกซอเรอ
อ.
2 นายโลเวลล์ ดี สการ์ (Mr.Lowell Dean Skar
อ. ดร.
3 นายเจลมี่ โมเรโน เทจาดา (Mr.Jaime Moreno Tejada
อ. ดร.
4 นายไซมอน เดวิด เทินเนอร์ (Mr.Simon David Turner
อ.
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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
กรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
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

1
2
3
4
5

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
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุ วรรณระดา
รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
รองศาสตราจารย์ปรี มา มัลลิกะมาส
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
อาจารย์ ดร.ณิ ดา ติรณสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์
อาจารย์ประไพพรรณ พึ่งฉิ ม
อาจารย์ อภิรดี เจริ ญเสนีย ์
อาจารย์พนั พัสสา ธูปเทียน
นางปั ทมา ฮอว์กินส์
นางสาวภูษณิ ศา ไชยแก้ว
นายสรคม ดิสสะมาน
นางสาวสุ ดารัตน์ โคตรสมบัติ
นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์
นางวรรณภา จัดสนาม
นางสุ ปริ ญา ลุลิตานนท์
นายพรเทพ โตชยางกูร
นางสาวกมลวรรณ อักษร
นางสาวนิภาพร อางควนิช
นายศุภวิชญ์ ธนเจริ ญประดิษฐ์
นางสาวศิริรัตน์ ผลหมู่
นายฉลอง แสงสิ ริวิจารณ์
นายวิทยาภรณ์ วาระเพียง
นางวิภา หอมศิริ
นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว
นางสาวภัทรวดี บุญประเสริ ฐ
นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะผู้จัดทํารายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
ปี งบประมาณ 2558
1. อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
2. นางพรลภัส เชวงวณิ ชชา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ออกแบบปกโดย
ภาพปกโดย

อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะอักษรศาสตร์

ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกส่ วนงานในคณะฯและทุกท่านที่ช่วยรวบรวมข้อมูล

