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คํานํา 
 
 

  รายงานประจาํปีฉบบัน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูลทุกดา้นของคณะอกัษรศาสตร์ ทั้งเร่ืองตวัช้ีวดัใน
ระบบประกันคุณภาพโดยตรง และขอ้มูลด้านอ่ืนๆอนัเป็นผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจของคณะฯ   ขอ้มูลท่ี
รวบรวมไดแ้สดงว่า คณะอกัษรศาสตร์มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจาํนวนมาก คณาจารยมี์คุณภาพสูง 
เขา้ร่วมประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ให้บริการวิชาการทั้งใน
รูปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูท้รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริการวิชาการต่างๆ ท่ี
ศูนยบ์ริการวิชาการ และศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงภาควิชาต่างๆจดับริการเป็น
จาํนวนมาก แสดงถึง   “การเป็นท่ีพึ่งของสงัคมทางวิชาการ” อยา่งไร้ขอ้สงสยั 
 
  รายงานฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยบุคลากรทุกฝ่ายในคณะอกัษรศาสตร์ และคณะผูจ้ดัทาํร่วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบขอ้มูล คณะผูจ้ดัทาํไดทุ่้มเทเวลาเป็นอยา่งมากในการตรวจสอบขอ้มูลจาก
ทุกแหล่ง เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล หวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประกนัคุณภาพฉบบัน้ี จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นสถานภาพ และคุณภาพท่ีกา้วหนา้ของคณะอกัษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีร่วมกนัทาํรายงานประจาํปีอนัเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคณะอกัษรศาสตร์และวิชาการดา้นน้ีให้
มัน่คงสืบไป 
 
 

           
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววิรุฬหการ) 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2558 เป็นจาํนวนมาก ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 31) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ   10 คน  

ระดบัชาติ       8 คน  (9 รางวลั) 
ระดบันานาชาติ       2  คน  (2 รางวลั) 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 431 รายการ 

ระดบัชาติ  409  รายการ 
ระดบันานาชาติ    22  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 59 รายการ 
ระดบัชาติ   11 รายการ 
ระดบันานาชาติ    48 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 27 คน  
รวม 46 รายการ 

 
ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 75) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  45 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   54 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  18 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  18 รายการ  
ศิษยเ์ก่า  14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   15 รายการ 
ศิษยเ์ก่า    -  คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ     - รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 129 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 14 คน   สาํเร็จ

การศึกษาไป 6 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 8  -  รุ่นท่ี 11     มีจาํนวนทั้งหมด    26  คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา  

ระดบัปริญญาโท 29 คน      จาํนวน  29 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 20 คน      จาํนวน  20 รายการ 
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ด้านกิจกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 100) 
 การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม 10 คร้ัง 

ระดบัชาติ 5 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  5 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวิชาการอ่ืนๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สมัมนา 69  กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวิชาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 299 กิจกรรม 
 

ด้านการวจิัย  (ดูรายละเอียดหน้า 148) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 23 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 55 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2558 จาํนวน 46 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 16 รายการ  
บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 26 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์4 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 165) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 73 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 9,178 คน  
ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 
จาํนวน 2,242งาน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 142 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 17,792 คน 

 
ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 182) 

 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือ 15 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 56 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 44 คน 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพ้ืนฐานในปจจุบันของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 7 
1.2 รายช่ือผูบริหารคณะอักษรศาสตร 10 
1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน 12 
1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 13 
1.5 ทรัพยากร 14 
1.6 ผลผลิต 18  
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 
จากคณะอักษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์มาเป็นคณะอักษรศาสตร์ 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จพระราช

ดาํเนินมาทรงวางศิลาฤกษตึ์กบญัชาการโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (ตึกอกัษรศาสตร์ 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบนั) และในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2459 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัสังกดัในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อีก 1 ปีต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืนชยันาท
นเรนทร ซ่ึงเป็นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลยัในกระทรวงธรรมการพระองคแ์รกไดท้รงตั้งคณะอกัษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ข้ึนซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีคณะท่ีไดมี้การจดัตั้งข้ึน อีกสามคณะไดแ้ก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจา้พูนศรีเกษม เกษมศรี ทรงเป็นคณบดีของคณะอกัษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์องคแ์รก ระหวา่ง พ.ศ. 2461-2468  

เม่ือแรกก่อตั้ง คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรียมแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ วิชาท่ีจดั
สอนมี เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส และประวติัศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงไดเ้ปิด
สอนวิชาอกัษรศาสตร์ หลกัสูตรสามปี ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยม
อกัษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปีแรกวิชาท่ีสอนเป็นวิชาอกัษรศาสตร์โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร์ ในภายหลงัไดเ้พิ่ม
ภาษาเยอรมนัข้ึนอีกวิชาหน่ึง หลงัจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหน่ึงปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผูส้าํเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูมธัยมอกัษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473น้ีไดเ้ปิดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรสามปี โดยจดัสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปีแรกและวิชาครูในปีท่ี 3 ทาํนองเดียวกนั
กบัวิชาอกัษรศาสตร์ ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยมเช่นกนั 

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

ในดา้นการสอน มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอนถึงขั้นปริญญาบณัฑิตใน พ.ศ. 2477 อกัษรศาสตร
บณัฑิตรุ่นแรกท่ีสาํเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ.2478 มีจาํนวน 33 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ไดเ้ปิดสอนในขั้นปริญญามหาบณัฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ 
มีผูส้าํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2487 จาํนวน 2 คน  
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ในปี พ.ศ. 2486 ไดมี้การแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็นคณะอกัษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกนัอีกคร้ังหน่ึง แต่ยงัมีคณบดีคนเดียวกนัและมีการบริหารงานร่วมกนัต่อมาในปี 
พ.ศ.2491 คณะอกัษรศาสตร์ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ เพื่อเปิดการสอนในขั้น
ปริญญาครุศาสตรบณัฑิตข้ึน ในขณะนั้นคณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์และ
ประวติัศาสตร์ และแผนกวิชาครุศาสตร์ 

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

พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุศาสตร์ไดรั้บการยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ แยกตวัออกไปจากคณะอกัษรศาสตร์  
พ.ศ. 2504 มีการจดัแบ่งแผนกวิชาในคณะอกัษรศาสตร์ใหม่ ประกอบดว้ย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา

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

ในปี พ.ศ. 2517 คณะอกัษรศาสตร์เปิดสอนระดบัปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตเป็นคร้ังแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผูจ้บการศึกษาคนแรกเม่ือ พ.ศ. 2521 

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

จนถึงปัจจุบนั  (พ.ศ.  2558)  คณะอกัษรศาสตร์ได้ผลิตอกัษรศาสตรบณัฑิตไปแลว้  79  รุ่น  มี
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  2  หลกัสูตร  คือ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  ประกอบดว้ยสาขา
วิชาเอก  15  สาขาวิชา  วิชาโท  28  สาขาวิชา  และหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต    สาขาวิชาภาษาและ
วฒันธรรม  (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  จาํนวน  1  หลกัสูตร  สาํหรับหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา  มีหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต  จาํนวน   24  หลกัสูตร  ในจาํนวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการ
เรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  จาํนวน  1  หลกัสูตร  หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส  
จาํนวน  1  หลกัสูตร  และหลักสูตรสหสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบร่วมกับคณะและสถาบันอ่ืน  จาํนวน  4  
หลกัสูตร และมีหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต  จาํนวน  12  หลกัสูตร   ในจาํนวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการเรียน
การสอนเป็นภาษาองักฤษ  จาํนวน  1  หลกัสูตร  หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส  จาํนวน  
1  หลกัสูตร  และหลกัสูตรสหสาขาวิชาท่ีรับผดิชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอ่ืน  จาํนวน  1  หลกัสูตร 
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1.2 รายช่ือผูบริหารคณะอักษรศาสตร  
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน ์ อศัววิรุฬหการ 

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
 

รองคณบด ี
 
 
 

  

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

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

รศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์  ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงศ ์ รศ.สุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ อ.เนณุภา  สุภเวชย ์
       ฝ่ายวจิัย ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิรัชกิจ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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หัวหน้าภาควชิา 

 

 

 

 
รศ. ดร. ณฐัพร พานโพธ์ิทอง ผศ.ปทมา อตันโถ ผศ.ดร. จุฬิศพงศ ์จุฬารัตน์ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวตัิศาสตร์ 

 

 

 
     ผศ.ดร.พรรณี ชีวนิศิริวฒัน์ อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร อ.ดงักมล  ณ  ป้อมเพชร 

ภูมศิาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปการละคร 

 

 

 

ผศ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจนัทร์ รศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกลุ ผศ.ดร.ชุติมา  ประกาศวฒิุสาร 
ปรัชญา ภาษาศาสตร์ วรรณคดเีปรียบเทยีบ 

 

 
 

 

 
ผศ.ดร.สุรีย ์ ชุณหเรืองเดช     ผศ.ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ ์

                   ภาษาตะวนัออก            ภาษาตะวนัตก 



12 

 

1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน  
  

 

 

วสัิยทศัน์ 

คณะอกัษรศาสตร์จะดาํรงความเป็นเลิศทางวิชาการในระดบัชาติและพฒันาสู่ระดบันานาชาติ 
 

ปรัชญา/ ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้าํในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิชาการและภูมิปัญญาของสงัคม 

 
พนัธกิจ 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการขั้นสูงท่ีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนองความตอ้งการของสงัคมทั้งดา้น
วิชาการและวชิาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื   

 
วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบณัฑิตทุกระดบัท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
สามารถคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นผูน้าํสังคมได ้มีโลก
ทศัน์กวา้ง สามารถประยกุตค์วามรู้และปรับตนใหเ้ขา้กบัพลวตัของการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้น 

2) สร้างองคค์วามรู้และผลิตงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ 
3) ใหบ้ริการทางวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาบุคคลและองคก์รในสงัคม 
4) สืบสานและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 
ตลอดระยะเวลา 98 ปีท่ีไดด้าํเนินการมา คณะอกัษรศาสตร์ไดใ้หค้วามสาํคญัแก่คุณภาพของอาจารย ์

นิสิต การจดัการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยแ์ละการใหบ้ริการทางวชิาการแก่
สงัคมเป็นอยา่งยิง่ เม่ือสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดมี้มติเห็นชอบระบบประกนัคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมคร้ังท่ี 576 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอกัษรศาสตร์กไ็ดด้าํเนินการตามระบบท่ีกาํหนดข้ึน
ในขณะนั้นในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น และไดใ้ชม้าตรฐานประกนัคุณภาพสาํหรับหน่วยงานดา้นการเรียนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็นมาตรฐานสาํหรับดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2544 เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ซ่ึงต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ดงักล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขา้ดว้ยกนัจนเหลือระบบเพียงหน่ึงเดียว
ในช่ือระบบประกนัคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84 ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ และตวัช้ีวดัความเส่ียง ทั้ง
ในกระบวนการหลกั (หลกัสูตร-การเรียนการสอน กระบวนการวิจยั และการใหบ้ริการและสนบัสนุน) และ
กระบวนการสนบัสนุน (การบริหารจดัการหน่วยงาน การบริหารขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ การบริหาร
สินทรัพยแ์ละกายภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม 
การป้องกนั และการรับมือ) คณะอกัษรศาสตร์ไดจ้ดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งครบถว้น และดาํเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุ่มตรวจตวัช้ีวดัปีละ 2 ดา้นตามนโยบายมหาวิทยาลยั 

ในปี 2551 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดก้าํหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษานาํ
ตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นการพฒันาการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป จึงถือวา่ระบบดงักล่าวเป็นมาตรฐานสาํหรับการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
เป็นตน้มา คณะอกัษรศาสตร์ยงัไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดบัอุดมศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    
(สมศ.) อีกดว้ย 

ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลยัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบของระบบประกนัคุณภาพ CU-QA อีกคร้ัง 
โดยยบุรวมตวัช้ีวดัดา้นต่างๆและบูรณาการระบบดงักล่าวกบัระบบประกนัคุณภาพของสกอ. และสมศ. โดย
ใหจ้ดัเกบ็และรายงานขอ้มูลคุณภาพไปพร้อมๆกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพทั้งสอง  

ปัจจุบนั คณะอกัษรศาสตร์จึงดาํเนินการประกนัคุณภาพดว้ยกนั 3 ระบบ คือ ระบบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ระบบของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของสาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    (สมศ.)  
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1.5 ทรัพยากร  

งบประมาณ  
 

แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจาํปีงบประมาณ 2558  
งบประมาณเงินรายได ้  105,000,000 บาท   
งบประมาณเงินแผน่ดิน     25,887,700 บาท 
รวมงบประมาณท่ีไดรั้บ    130,887,700 บาท 
 

25,887,700

105,000,000

เงนิแผน่ดนิ
เงนิรายได้

 
 

บุคลากร  
  จํานวนเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน  
 

ลําดับท่ี ประเภท จํานวน 
1 ขา้ราชการสายสนบัสนุน 1 
2 พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน 76 
3 พนกังานเปล่ียนสถานภาพ  28 
4 ลูกจา้งประจาํงบประมาณแผน่ดิน 7 
5 พนกังานวิสามญั 1 
  รวม  113 
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จํานวนอาจารย์ ปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามภาควชิา/ตาํแหน่งวชิาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  
 

ลําดบั หน่วยงาน 

ขา้
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าว
ทิย

าล
ัย 

พนั
กง

าน
เป

ลีย่
นส

ถา
นภ

าพ
 

พนั
กง

าน
จา้

งอ
าย

 ุ6
0 

ปี 

ลกู
จา้

งช
าว

ตา่
งป

ระ
เท

ศ 

พนั
กง

าน
วสิ

าม
ัญ

 

รวม 

ตําแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี รวม 

1 ภาควชิาภาษาไทย 6 10 3 0 0 0 19 1 2 4 12 19 15 4 0 19 

2 ภาควชิาภาษาตะวนัออก 3 23 7 2 2 0 37 0 4 11 22 37 23 13 1 37 

3 ภาควชิาภาษาองักฤษ 1 11 14 0 11 0 37 0 3 12 22 37 12 20 5 37 

4 ภาควชิาประวติัศาสตร์ 1 8 3 0 0 0 12 0 1 6 5 12 10 2 0 12 

5 ภาควชิาภาษาตะวนัตก 1 19 10 1 6 1 38 1 3 10 24 38 22 16 0 38 

6 ภาควชิาปรัชญา 1 6 4 1 0 0 12 1 3 5 3 12 9 3 0 12 

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

8 ภาควชิาศิลปการละคร 3 4 2 0 0 0 9 0 2 1 6 9 2 7 0 9 

9 ภาควชิาภูมิศาสตร์ 0 8 0 0 0 0 8 0 0 2 6 8 4 4 0 8 

10 ภาควชิาภาษาศาสตร์ 0 3 2 2 0 0 7 2 2 2 1 7 6 0 1 7 

11 
ภาควชิาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

0 5 0 1 0 0 6 0 1 4 1 6 6 0 0 6 

12 หน่วยวชิาอารยธรรมไทย 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 0 2 

13 ศูนยก์ารแปลและการล่ามฯ 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 2 0 0 2 

รวมท้ังส้ิน 18 105 48 7 19 1 198 5 22 60 111 198 117 74 7 198 

 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจาํนวนอาจารยต์ามตารางน้ี ไม่รวม หลกัสูตรนานาชาติ (BALAC) จาํนวน 4 คน เน่ืองจากเป็น

ลูกจา้งชัว่คราวเหมาจ่าย          
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สารนเิทศ 

 การพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ    ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัซ้ือหนงัสือ วารสาร  ส่ือโสต
ทศัน์ และ    ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามการคดัเลือกของคณาจารยป์ระจาํภาคและหลกัสูตร  รวมทั้งรับบริจาคและ
ไดจ้ดัระบบ   ทาํรายการพร้อมใหบ้ริการ  ดงัตารางท่ี 1 และ 2   

ตารางท่ี 1    จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ์ ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 
 

ประเภท 
หน่วย 

ทรัพยากรท่ีจัดซื้อ ทรัพยากรท่ีได้รับบริจาค   ทรัพยากรท่ีมทีั้งหมด 

2557 2558 2557 2558 2557 2558 
หนงัสือ เล่ม 2,480 2,643 2,738 4,685 233,253 240,581 
วิทยานิพนธ์/ 
รายงานการวจิยั 

เล่ม - - 87 14 5,713 
 

5,727 
 

วารสาร ช่ือ 71 63 163 143 234 206 
วีดิทศัน ์  เร่ือง - - - - 2,771 2,771 
เทปบนัทึกเสียง เร่ือง - - - - 804 804 
ซีดีรอม  เร่ือง 56 79 230 17 1,618 1,714 
ดีวีดี/วีซีดี เร่ือง 38 44 323 295 1,017 1,356 
สไลด ์ เร่ือง - - - - 11 11 
เคร่ืองแต่งกาย  / 
ผา้ทอมือ 

ช้ิน - - - - 325 325 

เกมฝึกสมอง เกม 1 - - - 8 8 

 

หมายเหตุ   ได้จัดแยกหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรมอาเซียนเป็น 

Collection พิเศษ  จํานวน 180 เล่ม 
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ตารางท่ี 2   ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจดัซ้ือในปีงบประมาณ 2558 แยกตามสาขาวิชา (Subject)         

สาขาวชิา 
หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ช่ือเร่ือง) 

ซีดรีอม 
(ช่ือเร่ือง) 

ดวีดี/ีวซีีด ี
(ช่ือเร่ือง) 

การละคร 25   5 
ความรู้ทัว่ไป 18 27   
บรรณารักษศาสตร์ 36 1   
ปรัชญา 35 5   
ประวติัศาสตร์ 218 2   
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี 23    
ภาษาและวรรณคดีจีน 128   29 
ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่น 144 1 4  
ภาษาและวรรณคดีไทย 722 2   
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สนัสกฤต 35    
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส     
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 152 1 50 6 
ภาษาและวรรณคดีพม่า     
ภาษาและวรรณคดีมาเลย ์ 15    
ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั 75    
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 90    
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 14    
ภาษาและวรรณคดีสเปน 96    
ภาษาและวรรณคดีองักฤษ 122  8  
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ     
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 45  17 3 
ภาษาศาสตร์ 141 4  1 
ภูมิศาสตร์ 72 4   
วิทยาศาสตร์  1   
ศาสนา 39 1   
ศิลปะและดนตรี 24    
สงัคมศาสตร์ 374 14   

รวม 2,643 63 79 44 
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1.6 ผลผลิต  

หลักสูตร    
จํานวนหลักสูตรและรายช่ือหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2558 
 
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
 
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
4. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
5. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาศิลปการละคร (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
10.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
11.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต  และพทุธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2557) 
12.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
13. หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548) 
14.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
15.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
16.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)   
17.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสเปน  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2557)   
18.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
19.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  
 
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)      
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาประวติัศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
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5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
6. หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ 2546) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต  และพทุธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
10.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556   
 
 
 
 
หมายเหตุ:  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  
                ไม่มีนิสิตคงเหลือ  ในปีการศึกษา 2558 
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จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2558  แยกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี  2 ช้ันปีท่ี  3 ช้ันปีท่ี 4 รวมท้ังหมด 

ยงัไม่แยกสาขาวิชา 269 - - - 269 
 

สาขาวิชาภาษาไทย 15 18 23 20 76 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 79 62 107 248 

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ - 16 22 12 50 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 18 24 14 17 73 

สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 1 17 13 18 49 

สาขาวิชาปรัชญา - 18 14 4 36 

สาขาวิชาศิลปการละคร - 19 21 10 50 

สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต - 2 1 1 4 

สาขาวิชาภาษาจีน - 29 28 31 88 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 37 35 73 145 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส - 10 12 12 34 

สาขาวิชาภาษาเยอรมนั - 14 14 15 43 

สาขาวิชาภาษาสเปน 10 27 21 17 75 

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 11 9 12 32 

รวม 313 321 289 349 1,272 

 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2557 

สาขาวชิา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี  2 ช้ันปีท่ี  3 ช้ันปีท่ี 4 รวมท้ังหมด 

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม 98 91 88 99 376 
 
รวมนิสิตระดบัปริญญาตรีท้ังหมด       1,648 คน
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2558  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา  11 19 30 

ภาษาไทย   43 36 79 

ภาษาองักฤษ  21 - 21 

ประวติัศาสตร์  16 2 18 

ภูมิศาสตร์  10 - 10 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 15 - 15 

ปรัชญา  23 8 31 

ศิลปการละคร 38 - 38 

ภาษาศาสตร์  20 31 51 

วรรณคดีเปรียบเทียบ  22 8 30 

วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 9 9 

ภาษาบาลีและสันสกฤต  4 - 4 

ภาษาบาลีและสันสกฤตและพทุธศาสน์ศึกษา 3 3 6 

ภาษาจีน   13 6 19 

ภาษาญ่ีปุ่น 4 - 4 

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 8 - 8 

ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 4 - 4 

ภาษาเยอรมนั   2 3 5 

ภาษาสเปน 9 - 9 

การแปลและการล่าม 82 - 82 
รวม 348 125 473 
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จํานวนบัณฑิต 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2557  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา จํานวน 

ภาษาไทย   12 

ภาษาองักฤษ  93 

ประวติัศาสตร์  11 

ภูมิศาสตร์  19 

สารนิเทศศึกษา  11 

ปรัชญา  8 

ศิลปการละคร 15 

ภาษาบาลีและสนัสกฤต  - 

ภาษาจีน   34 

ภาษาญ่ีปุ่น 48 

ภาษาฝร่ังเศส  18 

ภาษาเยอรมนั   9 

ภาษาสเปน 9 

ภาษาอิตาเลียน 13 

รวม 300 

 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)  ปีการศึกษา 2557   

 
สาขาวชิา จํานวน 

ภาษาและวฒันธรรม  79 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2557  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา 3 3 6 
ภาษาไทย   13 4 17 
ภาษาองักฤษ  9 - 9 
ประวติัศาสตร์  1 2 3 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 6 - 6 
ปรัชญา  1 1 2 
ศิลปการละคร 4 - 4 
ภาษาศาสตร์  4 7 11 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  8 - 8 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  - 4 4 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  1 - 1 
ภาษาจีน   5 - 5 
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  5 - 5 
ภาษาญ่ีปุ่น  1 - 1 
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 3 - 3 
ภาษาเยอรมนั   3 - 3 
การแปลและการล่าม   24 - 24 
                                                              รวม 91 21 112 
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ผลงานทีตี่พิมพในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
จดัพิมพห์นงัสือและวารสารในปีงบประมาณ 2558 จาํนวน 13 รายการ ดงัน้ี 

ลําดับ
ที่ 

เดือน/ปีที่พิมพ์ รายการหนังสือ ผู้แต่ง หมายเหตุ จํานวน
พิมพ์ 

1 ก.ย. 2557 วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 กองบรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์ 

  300 

2 ม.ค. 2558 นวนิยายนิทัศน์ (พิมพ์คร้ังที่ 3) อิงอร สุพันธุ์วณิช   500 
3 ม.ค. 2558 เล่ือมลายสายรุ้ง (พิมพ์คร้ังที่ 3) อิงอร สุพันธุ์วณิช   500 
4 ก.พ. 2558 วรรณลลิต (พิมพ์คร้ังที่ 2) ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต กองทุนบรมฯ 500 
5 มี.ค. 2558 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กองบรรณาธิการวารสาร

อักษรศาสตร์ 
  300 

6 มี.ค. 2558 ชีวิตและวรรณกรรมบทละคร ของ เกออร์ก บืชเนอร์ 
(พิมพ์คร้ังที่ 3) 

ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ   300 

7 มิ.ย. 2558 อ่านนิราศนรินทร์ ฉบับวิเคราะห์และถอดความ ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต   500 
8  ส.ค. 2558 เจิมจันทน์กังสดาล (พิมพ์คร้ังที่ 3) สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา  500 
9 ส.ค. 2558 ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2 (พิมพ์คร้ังที่ 5) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์  2,000 
10 ส.ค. 2558 อารยธรรมตะวันออก (พิมพ์คร้ังที่ 4) ดินาร์ บุญธรรม  1,000 
11 ส.ค. 2558 อารยธรรมไทย (พิมพ์คร้ังที่ 7) สถาพร อรุณวิลาศ   600 
12 ส.ค. 2558 วรรณกรรมวิจารณ์ (พิมพ์คร้ังที่ 2) อิงอร สุพันธุ์วณิช  500 
13  ส.ค. 2558 วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 กองบรรณาธิการวารสาร

อักษรศาสตร์ 
 300 

 
นอกจากน้ี ยงัมีผลงานของคณาจารยท่ี์ตีพมิพท่ี์แหล่งอ่ืนๆอีก โปรดดูรายละเอียดท่ีหวัขอ้ ผลงานท่ีไดรั้บ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2558 อีก จาํนวน 46 รายการ ท่ีหนา้ 160 
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บทท่ี 2 

กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเส่ียงของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ 27 
2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนาคุณภาพ 29 

ดานอาจารย 31 
ดานนิสิต 75 
ดานกิจกรรม 100 
ดานการวิจัย 148 
ดานบริการวิชาการ 165 
ดานนานาชาติ 182 

2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและผลลัพธดานความเส่ียง 186



26 
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2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ  
ในปีงบประมาณ 2558 งานประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินการกิจกรรมดา้นคุณภาพ ดงัน้ี 

ดา้นการบรหิารความเส่ียง 

 รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2557”  

 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัทาํ “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558” เสนอในการประชุมผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัท่ี 19 
กนัยายน 2557 เพื่อจดัทาํแผนฯดงักล่าว  

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558”เสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั เม่ือ 6 ตุลาคม 2557 

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558” เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัพุธท่ี 8 
ตุลาคม 2557  

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558 จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2558 และ ตุลาคม 2558 

 

ดา้นการจดัเก็บขอ้มลูประกนัคณุภาพ 

 ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลตลอดปี โดยขอ้มูลประกนัคุณภาพทัว่ไป เช่น บริการวิชาการ อาจารยท่ี์ร่วม
ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการท่ีจดั อาจารยท่ี์เยือนต่างประเทศท่ีไม่ใช่การประชุมวิชาการ  
ชาวต่างชาติท่ีมาเยือน อาจารยท่ี์ได้รับรางวลั นิสิตท่ีได้รับรางวลั  งานท่ีได้รับการปรับปรุง ฯลฯ 
รวบรวมและส่งให้ส่วนงานต่างๆ ตรวจสอบขอ้มูล  เม่ือเดือนธันวาคม 2557 เมษายน 2558 และ 
กนัยายน 2558 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจยักบัการเรียนการสอน การบูรณาการ
บริการวิชาการกบัการเรียนการสอน และการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน เม่ือเดือน
ธนัวาคม 2557 และ เมษายน 2558 

 ขอ้มูลทุนวิจยั ผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่และ ผลงานวิจยัท่ีมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ รวบรวมและส่งให้
ส่วนงานต่างๆตรวจสอบขอ้มูล เม่ือ เดือนธนัวาคม 2557 (สาํหรับขอ้มูลปีปฏิทิน 2557) และกนัยายน 
2558 (สาํหรับขอ้มูลปีงบประมาณ 2558)  
 



28 

 

ดา้นการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ ์สกอ. 

ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาํหนดการดงัน้ี 
30 มิถุนายน 2558   ประชุมคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2558 และรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการตรวจฯ 
1 กรกฎาคม-20 กนัยายน 2558   คณะจดัทาํรายงานประเมินตนเอง  (SAR) 
14 กรกฎาคม 2558   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอกัษรศาสตร์ ประจาํปี 2558 
 และแจง้กาํหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะอกัษรศาสตร์  
22 กนัยายน 2558 งานประกนัคุณภาพสรุปขอ้มูลสาํหรับจดัทาํรายงานประเมินตนเอง และส่งรายงาน

ประเมินตนเองใหผู้ต้รวจ 
28 กนัยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปี 2558เพื่อวางแผนการ

ตรวจฯ  
28 กนัยายน 2558 ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินแก่ผูบ้ริหารคณะ

อกัษรศาสตร์  
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2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนา
คุณภาพ 
  

คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2558 เป็นจาํนวนมาก ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 31) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ   10 คน  

ระดบัชาติ       8 คน  (9 รางวลั) 
ระดบันานาชาติ       2  คน  (2 รางวลั) 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 431 รายการ 

ระดบัชาติ  409  รายการ 
ระดบันานาชาติ    22  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 59 รายการ 
ระดบัชาติ   11 รายการ 
ระดบันานาชาติ    48 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 27 คน  
รวม 46 รายการ 

 
ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 75) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  45 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   54 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  18 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  18 รายการ  
ศิษยเ์ก่า  14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   15 รายการ 
ศิษยเ์ก่า    -  คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ     - รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 129 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 14 คน   สาํเร็จ

การศึกษาไป 6 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 8  -  รุ่นท่ี 11     มีจาํนวนทั้งหมด    26  คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา  

ระดบัปริญญาโท 29 คน      จาํนวน  29 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 20 คน      จาํนวน  20 รายการ 
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ด้านกิจกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 100) 
 การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม 10 คร้ัง 

ระดบัชาติ 5 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  5 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวิชาการอ่ืนๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สมัมนา 69  กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวิชาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 299 กิจกรรม 
 

ด้านการวจิัย  (ดูรายละเอียดหน้า 148) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 23 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 55 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2558 จาํนวน 46 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 16 รายการ  
บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 26 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์4 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 165) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 73 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 9,178 คน  
ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 
จาํนวน 2,242งาน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 142 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 17,792 คน 

 
ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 182) 

 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือ 15 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 56 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 44 คน 
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ดานอาจารย 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ   10 คน  

ระดบัชาติ       8 คน  (9 รางวลั) 
ระดบันานาชาติ       2  คน  (2 รางวลั) 

 

รางวลัระดับชาติ    9  รางวลั 
ลําดบัที ่ ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 บรรณารัก
ษศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ  เปรม
สมทิธิ ์

บคุคลดเีดน่ในวชิาชพี
บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์ปี 
2557 

บคุคลดเีดน่ในวชิาชพี
บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์ปี 
2557 

สมาคมหอ้งสมดุ
แหง่ประเทศ
ไทย 

18-ม.ีค.-58 

2 ประวัตศิา
สตร ์

ผศ.สาวติร ี
เจรญิพงศ ์

สมัพันธส์ยามในนาม
ภารต บทบาทของรพิ
นทรนาถ ฐากรู สวามสีตั
ยานันทปรุ ิและสภุาส 
จันทรโบส ในสาย
สมัพันธไ์ทย-อนิเดยี 

"เซเวน่บุค๊อวอรด์" ครัง้ที ่
12/ หนังสอืสารคดี
แนะนําดเีดน่ 

CP ALL 2-ก.ย.-58 

3 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

นักลา่มดเีดน่ ไดรั้บรางวัลประกาศ
เกยีรตคิณุนักลา่มดเีดน่ 
“รางวัลสรุนิทราชา” 
พ.ศ. 2558 

จากสมาคมนัก
แปลและลา่ม
แหง่ประเทศ
ไทย  

19-เม.ย.-58 

4 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

รศ.ดร.วัลยา 
ววิัฒนศ์ร 

หนังสอืแปลดเีดน่ เรือ่ง
ซึง่มอิาจปลอบประโลม 
จากตน้ฉบบั เรือ่ง L' 
INCONSOLABLE ของ 
อานน ์โกดาร ์

ไดรั้บรางวัลพระยา
อนุมานราชธน ประจําปี 
2557  

มหาวทิยาลยั
ศลิปากร วังทา่
พระ 

14-ธ.ค.-57 

5 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.อําภา โอ
ตระกลู 

นักแปลอาวโุสทีทํ่างาน
อยา่งตอ่เนือ่ง  

ไดรั้บรางวัลนราธปิ 
ประจําปี 2557  

สมาคมนักเขยีน
แหง่ประเทศ
ไทย  

24-ม.ค.-58 

6 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

ผูม้ผีลงานดเีดน่ สาขา
ภาษาไทย ประจําปี 
2557 

ไดรั้บรางวัลผูม้ผีลงาน
ดเีดน่ สาขาภาษาไทย 
ประจําปี 2557 

มลูนธิจํิานงค ์
ทองประเสรฐิ 
มหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลยั 

9-ต.ค.-57 

7 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

อาจารยด์เีดน่แหง่ชาต ิ อาจารยด์เีดน่แหง่ชาต ิ
ปอมท. ประจําปี 2557 
สาขามนุษยศาสตรแ์ละ
ศลิปกรรมศาสตร ์

ทีป่ระชมุ
ประธานสภา
อาจารย์
มหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศ
ไทย (ปอมท.) 

20-พ.ย.-57 

8 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

เรือ่ง ชนิกาลมาลนิแีละ
จามเทววีงส ์: ตํานาน
บา้นเมอืงลา้นนา ตํานาน
พระศาสนาหา้พัน 

รางวัลสภาวจัิยแหง่ชาต ิ
: รางวัลผลงานวจัิย  
ระดบัด ีประจําปี ๒๕๕๗ 

สภาวจัิย
แหง่ชาต ิ

2-ก.พ.-58 

9 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผลงานงานวจัิย หวัขอ้ 
นทิรรศการจากหัตถานารี
สูว่ถิเีศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

รางวัลที ่1 จากผลงาน
ทัง้หมด 539 ผลงาน รับ
ถว้ยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี
"รางวัล Platinum 
Award" 
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รางวลัระดับนานาชาติ    2  คน 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์ 
เจมิประยงค ์

Search Effectiveness 
and Efficiency of 
Facet-Based Online 
Catalog: A 
Crossover Study of 
Novice Users. 

Best Paper Award ICADL 6-พ.ย.-57 

2 ศลิปการละคร อ.ปวติร  มหา
สารนัินทน ์

ไดรั้บเหรยีญ
อสิรยิาภรณ์ สาขา
ศลิปะศาสตรแ์ละอกัษร
ศาสตร ์ชัน้อศัวนิ 
(chevalier de l'ordre 
des Arts et des 
Lettres) 

เหรยีญอสิรยิาภรณ์ 
สาขาศลิปะศาสตรแ์ละ
อกัษรศาสตร ์ชัน้อศัวนิ 
(chevalier de l'ordre 
des Arts et des 
Lettres) 

กระทรวง
วัฒนธรรมและ
การสือ่สาร 
สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

9-ต.ค.-57 

 
นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายวิจยั คณะอกัษรศาสตร์ ยงัไดจ้ดัรางวลัต่างๆเพ่ือส่งเสริม 

สนบัสนุน สร้างขวญักาํลงัใจ และแรงจูงใจแก่คณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์ในการตีพมิพผ์ลงานวิจยัระดบัชาติ 
และ/หรือระดบันานาชาติ และนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 

 
1. รางวลันักวจิัยดาวรุ่ง 

1.1 รางวลัสาํหรับนกัวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นระดบัท่ี 1 เป็นคร้ังแรกในการทาํงานเป็นอาจารยค์ณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้ท่ีได้รับรางวลั 
อาจารย ์ดร.วริตตา ศรีรัตนา   ภาควิชาภาษาองักฤษ 
 

 1.2 รางวลัสาํหรับนกัวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นระดบัท่ี 2 เป็นคร้ังแรกในการทาํงานเป็นอาจารยค์ณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ผู้ท่ีได้รับรางวลั 
  รองศาสตราจารยป์รีมา มลัลิกะมาส  ภาควิชาภาษาองักฤษ 

อาจารย ์ดร.วิภาส โพธิแพทย ์   ภาควิชาภาษาไทย 
 

 1.3 รางวลัสาํหรับนกัวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นระดบัท่ี 3 เป็นคร้ังแรกในการทาํงานเป็นอาจารยค์ณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ผู้ท่ีได้รับรางวลั 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วงศสุ์รวฒัน์ ภาควิชาประวติัศาสตร์ 
  อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์   ภาควิชาประวติัศาสตร์ 
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2. รางวลันักวจิัยดาวคู่ฟ้า 
   รางวลัสาํหรับนกัวจิยัท่ีมีผลงานตีพิมพค์ร้ังสุดทา้ยตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไปแต่ไดก้ลบัมาตีพิมพผ์ลงานวจิยัอีกคร้ัง 
  ผู้ท่ีได้รับรางวลั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาวติรี เจริญพงศ ์  ภาควิชาประวติัศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร ภกัดีผาสุข  ภาควิชาภาษาไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตย ชีรวณิชยก์ลุ ภาควิชาภาษาไทย 
 

  

3. รางวลันักวจิัยดาวจรัสแสง 
3.1 รางวลัสาํหรับนกัวิจยัท่ีมีผลงานตีพิมพต่์อเน่ืองในระยะเวลา 3 ปี 

ผู้ท่ีได้รับรางวลั 
ศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรืองรักษลิ์ขิต   ภาควิชาภาษาไทย  
รองศาสตราจารย ์ดร.โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์ ภาควิชาปรัชญา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์  ภาควิชาภาษาองักฤษ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ  ภาควิชาภาษาองักฤษ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงหทยั แรงผลสมัฤทธ์ิ ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิลลา วิลยัทอง   ภาควิชาประวติัศาสตร์ 
 

3.2 รางวลัสาํหรับนกัวิจยัท่ีผลงานมีดชันีการอา้งอิงสูงในระยะเวลา 3 ปี 
 ผู้ท่ีได้รับรางวลั 
 รองศาสตราจารย ์ดร.โสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์ภาควิชาปรัชญา 
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 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 431 รายการ 
ระดบัชาติ  409  รายการ 
ระดบันานาชาติ    22  รายการ 

อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดบัชาต ิ  409  รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ

1 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะรับรองมาตรฐานอาชพีและ
คณุวฒุวิชิาชพี สาขาธรุกจิหนังสอื
และสิง่พมิพ ์

สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี 
(องคก์ารมหาชน) 

  

2 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงวฒุพิจิารณาตรวจอา่น
บทความวจัิยระดับบณัฑติศกึษา 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

  

3 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะ
ศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ณ 
หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยั
นครพนม อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ
50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ์ ชัน้ 2 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
นครพนม 

มหาวทิยาลยันครพนม จ. 17 พ.ย. 57 
เวลา 09.00 น.  

4 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

กรรมการสรรหาผูอํ้านวยการสํานัก
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปะชมุครัง้ที ่1/58 

มหาวทิยาลยัราชภัฏภเูก็ต 9 ม.ีค.  58 เวลา 
09.30 น. 

5 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

กรรมการปรับปรงุหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎบีณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศ
ศาสตร ์สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

ฝ่ายวชิาการ 
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา
ธริาช 

22-พ.ค.-57 

6 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
สําหรับการประชมุราชการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ประจําปี 58 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.บรุพา 

ม.ิย.-58 

7 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ประธานการจัดการประชมุสภา
บรรณารักษ์แหง่เอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้ครัง้ที ่16 พ.ศ. 2558 ณ 
ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบ
เทค กรงุเทพฯ 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ
รว่มกนัสมาคมหอ้งสมดุแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

10 - 13 ม.ิย. 58

8 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

กรรมการปรับปรงุหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎมีหาบณัฑติแขนงวชิา
สารสนเทศศาสตร ์มสธ. 

แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์
สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มสธ. 

ก.ค.-ก.ย.58 

9 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

บรรณาธกิารผูท้รงคณุวฒุปิระจํา
นติยสารอนิฟอรเ์มชัน่ 

สํานักวทิยาบรกิาร 
(สํานักหอสมดุและ
ทรัพยากรการเรยีนรู)้ 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

9-ก.ค.-58 

10 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและ
มาตรฐานการศกึษา ประจํา
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุต์
ศลิป์ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13 ก.ค.58 เวลา 
09.00 น.  

11 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุติรวจอา่นและประเมนิ
บทความวจัิยระดับบณัฑติศกึษา 
ของงานประชมุวชิาการเสนอ
ผลงานวจัิยบณัฑติศกึษา 
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ2559 
(The National and 
International Graduate 
Research Conference 2016) 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

2558-2559 

12 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ประเมนิโครงการวจัิยเรือ่งแผนการ
บรหิารและพัฒนาการจัดการแหลง่
เรยีนรูข้องสํานักหอสมดุกลาง
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 
สถาบนัวจัิยและพัฒนา 
2558 

ส.ค.-58 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ
13 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 

เปรมสมทิธ ์
วทิยากร โครงการสมัมนาวชิาการ
หอสมดุและคลงัความรู ้
มหาวทิยาลยัมหดิล ประจําปี 2558 
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 เรือ่ง "Go Forward 
Together: Get to Know More 
for Quality Services" บรรยายใน
หวัขอ้ "บทบาทของหอ้งสมดุเพือ่
สนับสนุนการวจัิย"   

หอสมดุและคลงัความรู ้
มหาวทิยาลยัมหดิล 

7-ส.ค.-58 

14 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะ
ศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์และ
คณะกรรมการฟ้ืนฟ ูสํานักวทิย
บทความ 

มหาวทิยาลยั นครพนม ก.ย.-58 

15 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุใินการประชมุสมัมนา
ระดบัชาตกิารจัดการศกึษา
สาขาวชิาสารสนเทศศาสตรใ์น
ประเทศไทย หวัขอ้ "มองอนาคต
การจัดการศกึษาสาขาวชิา
สารสนเทศศาสตร ์: โอกาสและ
ความทา้ทาย"  โดยบรรยายใน
หวัขอ้อภปิรายเกีย่วกบั "การ
จัดการศกึษาสาขาวชิาสารสนเทศ
ศาสตรท์ีม่คีณุภาพ : ประสบการณ์
และแนวปฏบิตัทิีด่"ี  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

10 - 12 ก.ย. 58 

16 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะ
ศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
พรอ้มกบัเขา้รว่มรับฟังการนําเสนอ
วสิยัทัศนข์องผูเ้ขา้รับการสรรหา
เป็นผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

สํานักงานสภามหาวทิยาลยั
นครพนม 

25 ก.ย. 58 
เวลา 09.30 น. 

17 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะกรรมการฟ้ืนฟสํูานักวทิย
บรกิาร มหาวทิยาลยันครพนม  

สํานักงานสภามหาวทิยาลยั
นครพนม มหาวทิยาลยั
นครพนม  

26 ก.ย. 58 
เวลา 10.00 น. 

18 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุติรวจอา่นและ
พจิารณาบทความวจัิย 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

  

19 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณารายงานการ
วจัิย  

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์ 

  

20 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาหลกัสตูร
อกัษรบณัฑติ สาขาวชิา
สารสนเทศศาสตรแ์ละ
บรรณารักษศาสตร ์หลักสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

งานบรหิารการศกึษา คณะ
อกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร วทิยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์
จังหวัดนครปฐม 

  

21 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

กรรมการในคณะกรรมการปรับปรงุ
หลกัสตูร  

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา
ธริาช 

27-พ.ย.-58 

22 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

ปรกึษาของหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปีการศกึษา 57 

23 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

อ.พเิศษ รายวชิา AR 315 
Architectural Design 3 จํานวน 6 
หน่วยกติ ใหแ้กนั่กศกึษาระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 สาขาวชิา
สถาปัตยกรรม ในภาคการศกึษาที ่
1 / 2557 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมอืง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

จ. 17 พ.ย. 57 
เวลา 09.30 - 
12.30 น. 

24 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "การ
ใหบ้รกิารหอ้งสมดุสมัยใหม:่ 
แนวโนม้ปัจจบุนัและความทา้ทาย
ในอนาคต"  
 
 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ ศ. 28 พ.ย. 57 
เวลา09.00 - 
12.00 น. 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ
25 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ

ประยงค ์
วทิยากรบรรยายเรือ่ง "ทศิทางการ
พัฒนาหอ้งสมดุในศตวรรษที ่21"  
ณ หอ้งประชมุ 3 ชัน้ 4 อาคารเทพ
รัตนว์ทิยาโชต ิสํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
บางเขน  

สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

จ. 15 ธ.ค. 57 
เวลา 09.00 - 
12.00 น.  

26 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

เขา้รว่มประชมุคณะทํางานเพือ่ยก
รา่งอนุบญัญัตทิีเ่กีย่วกบัลขิสทิธิ ์
(ในสว่นทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูการบรหิาร
สทิธ)ิ ครัง้ที ่1/2558 

สํานักกฎหมาย กรม
ทรัพยส์นิทางปัญญา  

จ.26 ม.ค. 58  

27 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรกจิกรรมการเขยีนผลงาน
เพือ่พัฒนางานปรําสูง่านวจัิย ทกุ
วันพฤหสับด ีจํานวน 4 ครัง้ 

หอสมดุและคลงัความรู ้
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา 

ทกุวันพฤหสับด ี
จํานวน 4 ครัง้ 

28 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

เขา้รว่มประชมุคณะทํางานเพือ่ยก
รา่งอนุบญัญัตทิีเ่กีย่วกบัลขิสทิธิ ์
(ในสว่นทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูการบรหิาร
สทิธ)ิ ครัง้ที ่2/2558 

สํานักกฎหมาย กรม
ทรัพยส์นิทางปัญญา  

 12 ก.พ.58 
เวลา 13.30 - 
16.00 น. 

29 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

กรรมการสอบโครงการดษุฎนีพินธ ์
ณ หอ้งประชมุสาขาวชิาศลิป
ศาสตร ์6130 อาคารวชิาการ 3 ชัน้ 
6 มหาวทิยาลยัสโุขมัยธรรมาธริาช 

สํานักบณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา
ธริาช  

23ก.พ. 58 เวลา 
13.00 - 16.00 
น. 

30 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุเิขา้รว่มประชมุ
คณะทํางานเพือ่ยกรา่งอนุบญัญัตทิี่
เกีย่วกบัลขิสทิธิ ์(ในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูการบรหิารสทิธ)ิ 
ครัง้ที ่3/2558  

สํานักกฏหมาย กรม
ทรัพยส์นิทางปัญญา  

5 ม.ีค. 58 เวลา 
13.30-16.00 น.

31 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง “การระดมความคดิเพือ่เสนอ
ปัญหาการใหบ้รกิารของ
สํานักหอสมดุในศตวรรษที ่21” 

สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

9 ม.ีค. 58 เวลา 
09.30 - 12.00 
น. 

32 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรในการอบรมเชงิปฏติกิาร 
เรือ่ง "การคดิเชงิออกแบบ 
(Design Thinking) เพือ่การ
ใหบ้รกิารของสํานักหอสมดุใน
ศวรรตที ่21"  

สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

23 ม.ีค. 58 
เวลา 09.00 - 
12.00 น. 

33 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรโครงการอบรมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศกอ่นการ
ทํางาน  

คณะศลิปศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เกษตรศษสตร ์วทิยาเขต
กําแพงแสน อ.กําแพงแสน 
จ.นครปฐม 

29-ม.ีค.-58 

34 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรบรรยายในกจิกรรมชมุชน
นักปฏบิตั ิDigital Literacy  

สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

8 พ.ค. 58 เวลา 
13.00 - 16.00 
น. 

35 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากร ในการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่ง การคดิเชงิ
ออกแบบ (Design Thinking) เพือ่
การใหบ้รกิารของสํานักหอสมดุใน
ศตวรรษที ่21 (ครัง้ 2)  

สํานักหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

11 พ.ค. 58 
เวลา 09.00 - 
12.00 น.  

36 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากร เรือ่ง การประเมนิ
สมรรถนะการวจัิย  

ทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่
ประเทศไทย 

  

37 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

พธิกีรในการจัดการประชมุสภา
บรรณารักษ์แหง่เอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้ครัง้ที ่16 พ.ศ. 2558  

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ
รว่มกนัสมาคมหอ้งสมดุแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

10 - 13 ม.ิย. 58

38 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง "การเพิม่
มลูคา่ทรัพยากรสารสนเทศ"  

สํานักหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

25 ม.ิย.58 เวลา 
09.00-16.00 น.

39 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรในการฝึกอบรม เรือ่ง 
"ลขิสทิธิใ์นบรบิทของนักวจัิยและ
ผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศ"  

สํานักหอสมดุและศนูย์
สารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีกรม
วทิยาศาสตรบ์รกิาร 

26 ม.ิย.58 เวลา 
08.00 - 16.30 
น. 
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40 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ

ประยงค ์
วทิยากร ในหวัขอ้ "ลขิสทิธิก์บัสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์: กรณีศกึษาใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ"  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 10-ก.ค.-58 

41 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

ทีป่รกึษาแนะนําการพัฒนา
แผนงานในโครงการเรยีนรู ้
สรา้งสรรค ์ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย (Creative Learning Center, 
Bank of Thailand)  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ระหวา่งปี 2557 
- 58 

42 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

กรรมการปรับปรงุหลกัสตูรศลิป
ศาสตรบ์ณัฑติ(สารสนเทศศาสตร)์ 
มรภ.มหาสารคาม 

มรภ.มหาสารคาม   

43 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากร โครงการสมัมนาวชิาการ
หอสมดุและคลงัความรู ้
มหาวทิยาลยัมหดิล ประจําปี 2558 
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 เรือ่ง "Go Forward 
Together: Get to Know More 
for Quality Services" บรรยายใน
หวัขอ้ "ความเสีย่งตอ่การละเมดิ
ลขิสทิธข์องหอ้งสมดุและผูใ้ช ้
สารสนเทศ"  

หอสมดุและคลงัความรู ้
มหาวทิยาลยัมหดิล 

6-ส.ค.-58 

44 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากรอบรมการพัฒนางาน
ประจําสูง้านวจัิย 

สํานักหอสมดุคลังความรู ้ม.
หดิล 

10-ส.ค.-58 

45 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

วทิยากร โครงการสมัมนา เรือ่ง 
บรรณารักษ์ยคุไอท ี

คณะมนุษยศษสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอบุลราชธาน ี

20 - 21 ส.ค.58

46 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ ใน
การจัดการประชมุสภาบรรณารักษ์
แหง่เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ครัง้
ที ่16 พ.ศ. 2558 ณ ศนูย์
นทิรรศการและการประชมุไบเทค 
กรงุเทพฯ 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ
รว่มกนัสมาคมหอ้งสมดุแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

10 - 13 ม.ิย. 58

47 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

พจิารณาบทความเพือ่ลงพมิพใ์น
วารสารบรรณศาสตร ์มศว.
(บทความวชิาการ) 

สาขาวชิาสารสนเทศและ
การสือ่สารคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ส.ค.-58 

48 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

พจิารณาบทความเพือ่ลงพมิพใ์น
วารสารบรรณศาสตร ์มศว.
(บทความวจัิย) 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์คณะ
มนุษยศาสตร ์ม.ศรนีครนิท
รวโิรฒ 

ก.ย.-58 

49 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทปี 

คณะทํางานดา้นคอมพวิเตอร ์
ประจําปีการศกึษา 2558 ในการ
คดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา (Admissions) 
ที ่1/2558  

สมาคมอธบิดแีหง่ประเทศ
ไทย  

ตัง้แตว่ันที ่1 
ม.ีค.58-31 ส.ค.
58 หรอืจนกวา่
การดําเนนิงาน
การคดัเลอืก
บคุคลเขา้ศกึษา
ใน
สถาบนัอดุมศกึษ
า (Admissions) 
ประจําปี
การศกึษาจะ
สิน้สดุ 

50 บรรณารักษศาสตร ์ อ.เนณุภา สภุเวชย ์ ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ ใน
การจัดการประชมุสภาบรรณารักษ์
แหง่เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ครัง้
ที ่16 พ.ศ. 2558 ณ ศนูย์
นทิรรศการและการประชมุไบเทค 
กรงุเทพฯ 

สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ
รว่มกนัสมาคมหอ้งสมดุแหง่
ประเทศไทย ในพระ
ราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

10 - 13 ม.ิย. 58
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51 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์

จฬุารัตน์ 
สอบวทิยานพินธเ์รือ่ง "พัฒนาการ
การเขยีนประวัตศิาสตรอ์สิลามใน
สงัคมไทย (ยคุจารตี-พ.ศ.2511)" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

29 ต.ค.57 เวลา 
10.00 น. 

52 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

ผูท้รงคณุวฒุใินกลุม่วชิาสงัคม
ศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ดําเนนิการออกขอ้สอบในการ
แขง่ขนัตอบปัญหาวชิาการทาง
รัฐศาสตร ์ระดบัมัธยมปลาย 
ระดบัประเทศ 

ฝ่ายวชิาการ คณะรัฐศาสตร ์
จฬุาฯ 

ธ.ค. 57-ม.ค. 
58 

53 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง 
"ประวัตศิาสตรส์โุขทัย" ใหก้ับ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ชัน้ปีที ่4 

โรงเรยีนสาธติ จฬุาฯ 18 ก.พ. 58 
เวลา 08.30-
11.00 น. 

54 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรรว่มเสวนาเรือ่ง “รากเหงา้
แขกเทศในกรงุธนบรุ”ี ในกจิกรรม 
“งานราตรกีฎุกีลาง” 

กฎุเีจรญิพาศน์  28 ก.พ.
5816.00 น. 

55 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

คณะอนุกรรมการพจิารณาและ
เรยีบเรยีงประวัตศิาสตรไ์ทยสมัย
อยธุยา 

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์ 

  

56 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

18 ม.ีค. 58 
เวลา 10.00 น. 

57 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

กรรมการสอบวทิยานพินธเ์รือ่ง 
"ปัตตานใีนครสิตศ์ตวรรษที ่17" 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

4 เม.ย. 58 เวลา 
13.00-16.00 น.

58 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

อนุกรรมการพจิารณารา่งหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ คณะ
โบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 

คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

10-เม.ย.-58 

59 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "บทบาท
ของมสุลมิอนิเดยีในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต"้ ในการสมัมนา
วชิาการเรือ่ง "สายสมัพันธท์าง
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมไทย-
อนิเดยี" 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(สถาบนัเอเชยีศกึษา 
รว่มกบัศนูยอ์นิเดยีศกึษา 
จฬุาฯ) 

26 พ.ค. 58 
เวลา 13.00-
13.40 น. 

60 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "สญัญะแหง่
มหาราช" 

สํานักงานทรัพยส์นิสว่น
พระมหากษัตรยิ ์

9-10 ก.ค. 58 

61 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "ศาสนาใน
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต"้ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

12 ก.ค. 58 
เวลา 09.00-
16.00 น. 

62 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "เราเรยีนรู ้
อะไรจากประวัตศิาสตร"์ 

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท
ร ์

27 ก.ค. 58 
เวลา 09.30-
14.00 น. 

63 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "วถิมีสุลมิ
ในอาเซยีน: เรยีนรู ้ปรับตวั เขา้
ใจความแตกตา่ง" 

สว่นการศกึษา โรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจลุจอมเกลา้  

28 ก.ค. 58 
เวลา 08.30-
11.30 น. 

64 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

รว่มเสวนาในโครงการ "เสวนา
สญัจร ยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์ครัง้
ที ่1 ในประเด็น "กรงุเทพฯ เมือ่
แรกสรา้ง" "เวยีง วัง วัด ยา่น 
ตลาด และชมุชน" และ "การ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมวัฒนธรรม
เมอืงในรอบ ๑ ศตวรรษ" และนํา
ทัศนศกึษาสถานทีสํ่าคญัทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละศลิปวัฒนธรรม
ในกรงุเทพมหานคร 

สํานักงานทรัพยส์นิสว่น
พระมหากษัตรยิ ์รว่มกบั
ภาควชิาประวัตศิาสตร ์

22 ส.ค. 58 
เวลา 10.00-
16.30 น. 

65 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "ซนุยัต
เซน็" ในโครงการพเิศษวัฒนธรรม
จนีศกึษา: วัฒนธรรมจนีศกึษา
สโมสร (สมัยที ่7) 
 
 
 
 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

25 ต.ค.57 เวลา 
13.30-16.30 น.
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66 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา วงศ์

สรุวัฒน ์
กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์
เรือ่ง "จรยิธรรมทางธรุกจิของ
ผูป้ระกอบการไทยเชือ้สายจนี: 
กรณีศกึษากลุม่ผูนํ้าหอการคา้จนี
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2450-
2533) 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

30 ม.ค. 58 
เวลา 10.00-
11.30 น. 

67 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

วทิยากรยรรยายเรือ่ง "อตัลกัษณ์
และความเป็นอืน่ (Identity and 
the Other) 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

19 ก.พ. 58 
เวลา 09.30-
12.30 น. 

68 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

อาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ 
“องคก์รความรว่มมอืเซีย่งไฮ”้ ใน
รายวชิา ศศบศ 106 การศกึษา
สงัคมโลก ใหก้บันักศกึษาคณะ
ศลิปศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย
และสาขาวชิาภาษาองักฤษ  

คณะศลิปะศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา 

16 ม.ีค.58 เวลา 
13.30-16.30 น.

69 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์
เรือ่ง " "หญงิชัว่" ในประวัตศิาสตร์
ไทย: การสรา้งความเป็นหญงิโดย
ชนชัน้นําสยามชว่งตน้
รัตนโกสนิทร ์- พ.ศ. 2477" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

30 ม.ค. 58 
เวลา 10.30-
12.00 น. 

70 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์
เรือ่ง "รถจักรยานยนตก์บัความ
เปลีย่นแปลงของสงัคมชนบท
ภาคเหนอื" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

30 ม.ค. 58 
เวลา 15.00-
16.30 น. 

71 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

วทิยากรในโครงการศลิป์เสวนา
เรือ่ง "ทัณฑะกาลของจติร ภมูศิกัดิ ์
และผูต้อ้งขงัการเมอืง" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

16 ม.ีค. 58 
เวลา 15.00-
18.00 น. 

72 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

กรรมการสอบวทิยานพินธเ์รือ่ง 
"การตอ่ตา้นสนิคา้ญีปุ่่ น พ.ศ. 
2515-2527" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วันที ่9 ม.ิย. 58 
เวลา 09.00-
12.00 น. 

73 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

วทิยากรรว่มอภปิรายหวัขอ้ 
"ประวัตศิาสตรส์ขุภาพ: คณุคา่ของ
คนรุน่ใหมแ่ละความทรงจําจากคน
รุน่กอ่น" 

สํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

7-9 ก.ย. 58 

74 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.สาวติร ีเจรญิ
พงศ ์

ปาฐกถาในหวัขอ้ "อนิธริา คานธ:ี 
สตรแีถวหนา้ของอนิเดยี" ใน
โครงการปาฐกถา "เสาหลกัของ
แผน่ดนิ" ชดุ "100 ปี ชาตกาล 
หมอ่มงามจติต ์บรุฉัตร" 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 23-ม.ค.-58 

75 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.สาวติร ีเจรญิ
พงศ ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "สาย
สมัพันธไ์ทย-อนิเดยีทีเ่ชือ่มโยงสู่
ตน้ศตวรรษที ่21" ในการสมัมนา
วชิาการเรือ่ง "สายสมัพันธท์าง
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมไทย-
อนิเดยี" 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(สถาบนัเอเชยีศกึษา 
รว่มกบัศนูยอ์นิเดยีศกึษา 
จฬุาฯ) 

27 พ.ค. 58 
เวลา 14.15-
14.45 น. 

76 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.สาวติร ีเจรญิ
พงศ ์

วทิยากรในโครงการ "เสวนาสญัจร 
ยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์ครัง้ที ่1" 
เรือ่ง “กรงุเทพฯ เมือ่ศตวรรษแรก” 
ในประเด็น "กรงุเทพฯ เมือ่แรก
สรา้ง" "เวยีง วัง วัด ยา่น ตลาด 
และชมุชน" และ "การ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมวัฒนธรรม
เมอืงในรอบ ๑ ศตวรรษ"  

สํานักงานทรัพยส์นิสว่น
พระมหากษัตรยิ ์รว่มกบั
ภาควชิาประวัตศิาสตร ์

22 ส.ค. 58 
เวลา 10.00-
16.30 น. 

77 ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.สธุาชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ 
"ประวัตศิาสตรค์วามสมัพันธไ์ทย-
เวยีดนาม" 

วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร 
สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ 

12 ม.ค. 58 
เวลา 12.30-
15.30 น. 
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78 ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.สเุนตร ชตุนิ

ธรานนท ์
วทิยากรบรรยายพเิศษหวัขอ้ "ราช
สํานักเมอืงเหนอืพษิณุโลกในรัช
สมัยสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธริาช" ในการเสนาวชิาการ 
"รปูแบบสณัฐานพระทีน่ั่งใน
พระราชวังสนามจันทรใ์นรัชสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทศิ
ทางการพัฒนาพระราชวังสนาม
จันทรจั์งหวัดพษิณุโลก" 

สถานอารยธรรมศกึษา โขง-
สาละวนิ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

16 ม.ีค. 58 
เวลา 09.00-
11.30 น. 

79 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรบรรยายระหวา่งทัศน
ศกึษา ณ พระบรมมหาราชวัง 

สว่นการศกึษา โรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจลุจอมเกลา้  

15 พ.ย.57 เวลา 
13.00-17.30 น.

80 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

ผูท้รงคณุวฒุใินกลุม่วชิาสงัคม
ศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ดําเนนิการออกขอ้สอบในการ
แขง่ขนัตอบปัญหาวชิาการทาง
รัฐศาสตร ์ระดบัมัธยมปลาย 
ระดบัประเทศ 

ฝ่ายวชิาการ คณะรัฐศาสตร ์
จฬุาฯ 

ธ.ค. 57-ม.ค. 
58 

81 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการแปล
ประวัตศิาสตรช์าตไิทยเป็น
ภาษาองักฤษ 

กระทรวงศกึษาธกิาร    

82 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "จากภาคพืน้
ทวบีสูภ่าคพืน้สมทุร: จดุเชือ่มตอ่
ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมในโลก
กอ่นสมัยใหม"่ ในวชิาหวัขอ้พเิศษ
ทางประวัตศิาสตร:์ อาเซยีนศกึษา 
(HI 5901)  

สว่นการศกึษา โรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจลุจอมเกลา้  

19 พ.ค. 58 
เวลา 08.30-
11.30น. 

83 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "การ
สงัเคราะหง์านพทุธศลิป์ของนสิติ
ระดบับณัฑติศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในการประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง วัฒนธรรม
พทุธศลิป์ในสงัคมไทย 

สถาบนัไทยศกึษา จฬุาฯ 25 พ.ค. 58 
เวลา 14.45-
15.30 น. 

84 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการแปล
ประวัตศิาสตรช์าตไิทยเป็น
ภาษาองักฤษ   

สํานักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร  

29 พ.ค.58 เวลา 
13.30 น. 

85 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตย้คุอาณาจักร
โบราณ" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

7 ม.ิย. 58 เวลา 
09.00-16.00 น.

86 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "ศลิปะและ
สถาปัตยกรรมในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต"้ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

19 ก.ค. 58 
เวลา 09.00-
16.00 น. 

87 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ตลุย ์อศิราง
กรู ณ อยธุยา 

วทิยากรในหวัขอ้ "บทเรยีนจากคา่ย
กกักนันาซ"ี ในกจิกรรมภาพยนตร ์
เนือ่งในวาระครบรอบ 70 ปี การ
สิน้สดุสงครามโลก ครัง้ที ่2 

หอภาพยนตร ์(องคก์าร
มหาชน) 

26 ก.ย. 58 
เวลา 13.00-
17.00 น. 

88 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์ 

วทิยากรรว่มเสวนาในหวัขอ้ 
"สงครามโลกครัง้ที ่1 ในมมุมอง
ของทหารและนักวชิาการ" 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

11 พ.ย.57 เวลา 
09.00-10.30 น.

89 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “การสรา้ง
ชาตใิหมใ่นภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้หลงัยคุ
สงครามโลกครัง้ที ่2”  

โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี 21 ก.พ. 58 
เวลา 13.00-
15.00 น.  

90 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์ 

คณะอนุกรรมการพจิารณาและ
เรยีบเรยีงประวัตศิาสตรไ์ทยสมัย
อยธุยา 

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์ 

  

91 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์ 

อาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ 
"สหภาพยโุรปและนาโต"้ ใน
รายวชิา ศศบศ 106 การศกึษา
สงัคมโลก แกนั่กศกึษาคณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
สาขาวชิาภาษาไทยและสาขาวชิา
ภาษาองักฤษ  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

23 ม.ีค. 58 
เวลา 13.30-
16.30 น. 
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92 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืง

ศลิป์ 
วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "เอเชยี
ตะวันอกเฉียงใตย้คุการคา้" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

14 ม.ิย. 58 
09.00-16.00 น.

93 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์ 

วทิยากรนําเสนอเอกสารทีค่น้ควา้
และรวบรวมไดจ้ากหอจดหมาย
เหตแุหง่ชาต ิสหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมน ี

สว่นการศกึษา โรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจลุจอมเกลา้  

31-ส.ค.-58 

94 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืง
ศลิป์ 

อาจารยพ์เิศษในรายวชิา ศศบศ 
104 ประวัตศิาสตรไ์ทย หวัขอ้ 
"อยธุยาในฐานะเมอืงทา่ทาง
การคา้" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

15-ก.ย.-58 

95 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยพ์เิศษ รายวชิา LCCS 510 
Principle Concepts in Cultural 
Studies 

บณัฑติวทิยาลยั ม.มหดิล 1 ต.ค. 57 

96 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยพ์เิศษสอนหวัขอ้เรือ่ง 
“Postmodernism” 

คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

3 ต.ค. 57 เวลา 
9.00-12.00 น. 

97 ปรัชญา ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยพ์เิศษ รายวชิา RANS 608 บณัฑติวทิยาลยั ม.มหดิล 27-ต.ค.-57 

98 ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

อาจารยพ์เิศษ สอนรายวชิา RANS 
608 Philosophy of Science and 
Nursing Science 

สํานักงานบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล  

31สค.,7,14 กย.
58 

99 ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ปรัชญา
สําหรับเด็ก (Philosophy for 
Children) กบัการศกึษาไทย” 

สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย  

24 ม.ค.58 เวลา 
12.30-14.00  

100 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ชว่ยปฏบิตังิานทีสํ่านักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย (ผูช้ว่ย
ผูอํ้านวยการ สกว.ดา้น
มนุษยศาสตร)์ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจัิย (สกว.) 

2 ปี ตัง่แต ่1 
ต.ค.57 เป็นตน้
ไป 

101 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ สกว.ดา้น
มนุษยศาสตร ์ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจัิย 

เป็นระยะเวลา 2 
ปี ตัง้แตว่ันที ่1 
ต.ค. 57 

102 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

กรรมการวทิยานพินธ ์เรือ่ง"โรงเรยีน
โหราสาสตรใ์นกํากบัของรัฐ" 

คณะสงัคมวทิยาและ
มนุษยวทิยา ม.ธรรมศาสตร ์

  

103 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

เสวนาทางวชิาการ "จับกระแส
สงัคมศาสตร:์50 ปีสมัคมวทิยา
และมนษยวทิยา เชยีงใหม"่ 

คณะสงัคมศาสตร ์ม.
เชยีงใหม ่

23-ก.ย.-58 

104 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ปรัชญา
กบัภาพยนตร”์  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

24 ม.ค.58 เวลา 
9.15-11.15  

105 ปรัชญา อ.ธดิาวด ีสกลุโพน อาจารยพ์เิศษ สอนนักศกึษา
พยาบาลวทิยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย รายวชิา
สนุทรยีศาสตร ์

วทิยาลยัพยาบาล 
สภากาชาดไทย 

10 ส.ค.-27 
พ.ย.58 

106 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี อดุม
ศลิป 

บรรยายพเิศษใหแ้กนั่กศกึษาระดับ
ปรญิญาโท สาขาวชิาการ
แปลภาษาฝร่ังเศส – ไทย วชิา 
ฝป.632 การอา่นวรรณกรรมเชงิ
วเิคราะหร์วม 3 ครัง้  

ภาควชิาภาษาฝร่ังเศส คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

30 ก.ย. 58 ถงึ
วันที ่14 ต.ค. 
58  

107 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

วทิยากรและดแูลผูร้ว่มโครงการ
ทัศนศกึษาและดงูานดา้น
การศกึษา ณ ประเทศเวยีดนาม 

สมาคมครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย 

18-21 ต.ค. 57 

108 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

อาจารยพ์เิศษสอนภาษาองักฤษ 
รหสัวชิา 999041 ใหแ้กน่สิติระดับ
ปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา
ทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ 

สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยั
บรูพา 

5 ม.ค.-25พ.ค. 
58 

109 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

ผูท้รงคณุวฒุใินการตอบ
แบบสอบถามโครงการวจัิยเรือ่ง 
การประเมนิผลความพงึพอใจของ
นักศกึษาชัน้ปีสดุทา้ยทีม่ตีอ่
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ ฉบบั
ปรับปรงุ พ.ศ. 2554 คณะ
โบราณคด ี

คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

19 ก.พ. 58 
เวลา 08.00-
12.00 น. 
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110 ภาษาตะวันตก/

ฝร่ังเศส 
อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

กรรมการตดัสนิการแขง่ขนัการพดู
ภาษาฝร่ังเศส 

สํานักงานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

19 ก.พ. 58 
เวลา 08.00-
12.00 น. 

111 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

อาจารยพ์เิศษบรรยายในภาค 2 ปี
การศกึษา 2557 วชิา ฝศ. 658 
ทฤษฎแีละวธิกีารสอนภาษา
ฝร่ังเศสในภาษาตา่งประเทศ 

คณะศลิปศาสตร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

  

112 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน์ 
โกศลฤทธชิยั 

วทิยากรประจํากลุม่ภาษาองักฤษ 
ในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
"การพัฒนาครเูครอืขา่ยการสรา้ง
เครือ่งมอืวัดผลทางการศกึษา ดา้น
การศกึษานอกระบบ ปีการศกึษา 
2558" 

สถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

14-16 พ.ค.58 
เวลา 08.30-
20.00 น. 

113 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน ์
โกศลฤทธชิยั 

วทิยากรใหแ้กนั่กเรีย่นภาษา
ฝร่ังเศสจากศนูยเ์ครอืขา่ย
พัฒนาการเรยีนการสอนภาษา
ฝร่ังเศสท่ัวประเทศ เพือ่เพิม่พนู
ความรูทั้กษะทางภาษาฝร่ังเศส
และเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการ
สอบวัดระดบัมาตรฐานคณุภาพ
ภาษาฝร่ังเศส 

ศนูยเ์ครอืขา่ยพัฒนาการ
เรยีนการสอนภาษาฝร่ังเศส 
สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 
2 

7-12 ส.ค. 58  

114 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน ์
โกศลฤทธชิยั 

วทิยากรในการจัดประชมุสมัมนา 
“การจัดการเรยีนการสอนภาษา
ฝร่ังเศสเพือ่วทิยาการ และขยาย
ผลการจัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ
จัดการเรยีนภาษาฝร่ังเศสระดบั
ภมูภิาค BELC-ASEAN”  

ศนูยเ์ครอืขา่ยพัฒนาการ
เรยีนการสอนภาษาฝร่ังเศส 
สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 
2 

4-6 ก.ย. 58  

115 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน ์
โกศลฤทธชิยั 

เป็นวทิยากรและผูเ้ชีย่วชาญตรวจ
สือ่การสอนในการประชมุสมัมนา 
“การจัดการเรยีนการสอนภาษา
ฝร่ังเศสเพือ่วทิยาการและขยายผล
การจัดการเรยีนกาษาฝร่ังเศสระดบั
ภมูภิาค BELC-ASEAN”  

ศนูยเ์ครอืขา่ยพัฒนาการ
เรยีนการสอนภาษาฝร่ังเศส 

25-28 ก.ย. 58 

116 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน ์
โกศลฤทธชิยั  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “กลวธิี
การแปลชือ่อาหารไทยเป็นภาษา
ฝร่ังเศส” ในงานสมัมนาระดบัชาต ิ
ดา้นการแปลภาษาฝร่ังเศส  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 28-ส.ค.-58 

117 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ จฬุา
กรณ์ 

วทิยากรในการอบรมวปัิสสนา
กรรมฐานตามแนวทางของทา่นอ.
อบูาขิน่ ใหแ้กผู่เ้ขา้อบรมทัง้ชาว
ไทยและตา่งประเทศ 

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนา
กรรมฐานในพระสงัฆราชปู
ถัมภ ์

23 ธ.ค. 57-4
ม.ค. 58 

118 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ จฬุา
กรณ์ 

อาจารยพ์เิศษสอนภาษาฝร่ังเศส
ธรุกจิ ภาคปลายปีการศกึษา 2557 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

12 ม.ค. - 8 
พ.ค.58 

119 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ จฬุา
กรณ์ 

เขา้รว่มการเสวนาทางวชิาการ
เกีย่วกบัหนังสอื “Siam d’hier, 
Thaïlande d’aujourd’hui” 

สมาคมฝร่ังเศสกรงุเทพฯ พฤ.15 ม.ค. 58  

120 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ จฬุา
กรณ์ 

วทิยากรในการอบรมวปัิสสนา
กรรมฐานตามแนวทางของทา่น
อาจารยอ์บูาขิน่  

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนา
กรรมฐานในพระสงัฆราชปู
ถัมภ ์

2-14 ม.ิย.58 

121 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ จฬุา
กรณ์  

วทิยากรในการอบรมเพือ่พัฒนา
ทักษะการเป็นลา่มภาษาโรฮนิจา 

กรมกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครัว 

4-6 ส.ค. 58 

122 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ จฬุา
กรณ์  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ขอ้คดิ
จากงานลา่ม” ในงานสมัมนา
ระดบัชาตดิา้นการแปลภาษา
ฝร่ังเศส มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 28-ส.ค.-58 

123 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ จฬุา
กรณ์  

วทิยากรในการบรรยาย เรือ่ง 
เทคนคิการเป็นลา่ม 

สํานักงานศาลยตุธิรรม 17 ก.ย. 58 
เวลา 9.00-
12.00 น. 
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124 ภาษาตะวันตก/

เยอรมัน 
อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิาส 

วทิยากรสอนเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นทักษะการเขยีนและทักษะการ
ฟังใหแ้กนั่กเรยีนเพือ่สอบคดัเลอืก
เขา้รว่มโครงการภาษาเยอรมัน
โอลมิปิกวชิาการครัง้ที ่9 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 19-29 ม.ค. 58 
เวลา 16.00-
18.00 น. 

125 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.ธนกร แกว้
วภิาส 

พจิารณาบทความใหค้ณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

20-28 ส.ค. 58 

126 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "เทคนคิการ
เป็นลา่มแปล" ในโครงการ
ฝึกอบรมลา่มแปลเพือ่คุม้ครอง
สทิธนัิกทอ่งเทีย่ว 

กระทรวงการทอ่งเทยีวและ
กฬีา 

3 ก.พ.58 เวลา 
13.00-16.00 น.

127 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรบรรยายในเรือ่ง“วาทกรรม
วเิคราะห”์ “การจับประเด็น 
จดุมุง่หมายและการวเิคราะห์
เจตนารมณ์” “ทักษะจําเป็นในการ
ปฏบิตังิานลา่ม” และ “การฟังเพือ่
จับใจความและการจับประเด็น
สําคญั” ใหแ้กกํ่าลงัพลของ
กองบญัชาการกองทัพไทย 
ประจําปีงบประมาณ 2558  

ประธานคณะกรรมการ
บรหิารหลักสตูรอักษรศาสต
รมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
แปลและการลา่ม (สายการ
ลา่ม)กรมขา่วทหาร 
กองบญัชาการกองทัพไทย  

10 ก.พ.58 เวลา 
13.00-16.00 น.

128 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรในการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนความรูแ้ละ
แลกเปลีย่นประสบการณ์การ
ทํางานลา่ม 

สํานักป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการคา้หญงิและเด็ก 
กระทรวงพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

9-11 ม.ีค.58 

129 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

พจิารณาบทความ 1 ชิน้ในวารสาร
มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
(มหาวทิยาลยัขอนแกน่) 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

19-ม.ีค.-58 

130 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

พจิารณาบทความ 1 ชิน้ในวารสาร
บณัฑติศกึษา 

คณะมนุษยศาสตร ์และ
สงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

20-ม.ีค.-58 

131 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "เทคนคิการ
เป็นลา่มแปล" ในโครงการ
ฝึกอบรมลา่มแปลสําหรับงาน
ยตุธิรรมและกฎหมายเพือ่คุม้ครอง
สทิธ ิ

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและ
กฬีา 

29 เม.ย.58 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

132 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในการจัดทํา
หลกัสตูรการลา่มมาฝึกอบรมลา่ม
เพือ่การคุม้ครองสวัสดภิาพ
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

กองตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ 3-6 ม.ิย.58 

133 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "เทคนคิการ
เป็นลา่มแปลในโครงการฝึกอบรม
ลา่มแปลสําหรับระบบงานยตุธิรรม
และกฎหมาย เพือ่คุม้ครองสทิธิ
นักทอ่งเทีย่ว" 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและ
กฬีา 

14-16 ก.ค.58 

134 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

ผศ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรในการอบรมเพือ่พัฒนา
ทักษะการเป็นลา่มภาษาโรฮนิจา 

กรมกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครัว 

4-6 ส.ค. 58 

135 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัดิ ์

วทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีน
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาใน
โครงการคา่ยอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 28-30 ส.ค. 58 

136 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

อ.Albert Bosch วทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีน
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาใน
โครงการคา่ยอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 28-30 ส.ค. 
2559 
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137 ภาษาตะวันตก/อิ

ตาเลยีน 
ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี 
โลหผล 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาอติาเลยีนใน
การตรวจสอบการแปล
แบบสอบถาม Chronic Urticaria  
Quality of Life questionnaire 
(CU-Q2oL) ซึง่แปลจากตน้ฉบบั
ภาษาอติาเลยีน เพือ่ใชใ้น
โครงการวจัิยเรือ่ง "การทดสอบ
ความเทีย่งและความตรงของ
แบบสอบถาม Chronic Urticaria  
Quality of Life questionnaire 
(CU-Q2oL) ฉบบัภาษาไทย (The 
validity and reliability of the 
chronic urticaria quality of life 
questionnaire (CU-Q2oL) in 
Thai.)"   

ภาควชิาจติวทิยา คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล 

  

138 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี 
โลหผล 

กรรมการผูเ้ชีย่วชาญใน
คณะกรรมการปรับปรงุหลกัเกณฑ์
การทับศพัทภ์าษาอติาเลยีน 
ราชบณัฑติยสถาน  

ราชบณัฑติยสถาน 6 ครัง้/เดอืน 
(ต.ค.-พ.ย. 57)

139 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี 
โลหผล 

ทีป่รกึษาผูท้รงคณุวฒุ ิ โครงการอบรมภาษาอติา
เลยีน (วัดพบิลูสณัหธรรม จ.
ชลบรุ)ี 

2558-2559 

140 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

อ.ดร.เคลาดโิอ 
เปลคูาน ิ

คณะกรรมการปรับปรงุหลกัเกณฑ์
การทับศพัท ์ภาษาอติาเลยีน 

ราชบณัฑติยสถาน 6 ครัง้/เดอืน 
(ต.ค.-พ.ย. 57)

141 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร จา
วะลา 

คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม
ศพัทปั์จจบุนัภาษาไทย-ภาษาจนี   

สํานักราชบณัฑติยสภา ตลอดปีพ.ศ. 
2558 

142 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร จา
วะลา 

คณะอนุกรรมการพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบัมาตรฐาน
ความรูสํ้าหรับครแูละอาจารยไ์ทย
ทีส่อนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ตลอดปีพ.ศ. 
2558 

143 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร จา
วะลา 

ผูช้ว่ยเลขานุการสมาคมครจูนีแหง่
ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ตลอดปีพ.ศ. 
2558 

144 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร จา
วะลา 

กองบรรณาธกิารวารสารจนีวทิยา
ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร 
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา  

2556-ปัจจบุนั 

145 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานเพือ่จัดทําและพัฒนา
สือ่และตําราการเรยีนการสอน 
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) 

2552-ปัจจบุนั 

146 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานพจนานุกรมศพัท์
ปัจจบุนัภาษาไทยและภาษาจนี 

ราชบณัฑติยสถาน 2552-ปัจจบุนั 

147 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

กรรมการบรหิารสมาคมครภูาษาจนี 
แหง่ประเทศไทย 

สมาคมครภูาษาจนีแหง่
ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั 

148 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

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

สมาคมครภูาษาจนีแหง่
ประเทศไทย 

2553-ปัจจบุนั 

149 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะทํางานเพือ่จัดทําและพัฒนา
สือ่และตําราการเรยีนการสอน 
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

2552-ปัจจบุนั 

150 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะทํางานพจนานุกรมศพัท์
ปัจจบุนัภาษาไทยและภาษาจนี 

ราชบณัฑติยสถาน 2552-ปัจจบุนั 

151 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรและ
มาตรฐานการศกึษาหลกัสตูร
นานาชาต ิการบรหิารการโรงแรม
และการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยั
สยาม 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัสยาม 2553-ปัจจบุนั 
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152 ภาษาตะวันออก/

จนี 
ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

กรรมการในคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการรัฐสภา
สามัญ เพือ่แตง่ตัง้ใหดํ้ารง
ตําแหน่งประเภทวชิาการระดบั
ชํานาญการ และระดบัชํานาญการ
พเิศษ ในตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ ์

สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา  20 ต.ค. 57  

153 ภาษาตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

บรรยายเรือ่ง "พระปรชีาญาณดา้น
การแปลวรรณกรรมจนีและ
วรรณกรรมจนีสมัยปัจจบุนั" 

สถาบนัเอเชยีตะวันออก
ศกึษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศนูยรั์งสติ   

27 ม.ีค. 58 
เวลา 08.30-
16.30 น. 

154 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร. พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิคณุภาพ
บทความ 

สถาบนัเอเชยีตะวันออก
ศกึษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11-ส.ค.-58 

155 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร. พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมนิ
คณุภาพการศกึษา 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

14-ส.ค.-58 

156 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร. พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิคณุภาพ
บทความ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท
ร ์

ก.ย.-58 

157 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ประธานคณะกรรมการสอบป้องกัน
วทิยานพินธห์ลกัสตูรศลิปศาสตร์
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหวัเฉียว 
เฉลมิพระเกยีรต ิ

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ
พระเกยีรต ิ

ต.ค.-57 

158 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

กรรมการกํากบัมาตรฐานทาง
วชิาการมหาวทิยาลยัศลิปากร 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 31-ต.ค.-57 

159 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
ตพีมิพว์ารสาร มหาวทิยาลยัหวั
เฉียว เฉลมิพระเกยีรต ิ

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ
พระเกยีรต ิ

ธ.ค.-57 

160 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
ตพีมิพว์ารสาร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปัตตาน ี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท
ร ์วทิยาเขตปัตตาน ี

ธ.ค.-57 

161 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

กรรมการประเมนิผลงานเพือ่เลือ่น
วทิยฐานะกระทรวงศกึษาธกิาร 

กระทรวงศกึษาธกิาร 2554-ปัจจบุนั 

162 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

กรรมการกํากบัมาตรฐานทาง
วชิาการมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2555-ปัจจบุนั 

163 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

กรรมการกํากบัมาตรฐานทาง
วชิาการมหาวทิยาลยัสยาม 

มหาวทิยาลยัสยาม 2552-ปัจจบุนั 

164 ภาษาตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ
ตพีมิพว์ารสาร มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง ต.ค.-57 

165 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์
ธรีพจนี 

อนุกรรมการพัฒนาแบบทดสอบวัด
ระดบัมาตรฐานความรูสํ้าหรับครู
และอาจารยไ์ทยทีส่อนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ตลอดปี พ.ศ. 
2558 

166 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์
ธรีพจนี 

ผูช้ว่ยเลขานุการสมาคมครจูนีแหง่
ประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ตลอดปีพ.ศ. 
2558 

167 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์
ธรีพจนี 

กองบรรณาธกิารวารสารจนีวทิยา
ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร 
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

2556-ปัจจบุนั 

168 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์
ธรีพจนี 

พจิารณาผลงาน คณะมนุษยศาสตรป์ระยกุต์
ศลิป์ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

15-ม.ค.-58 

169 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์
ธรีพจนี 

พจิารณาผลงาน คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

21-ม.ค.-58 

170 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์
ธรีพจนี 

ประเมนิคณุภาพบทความวจัิย/
วชิาการ 

คณะวเิทศศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลา 
นครนิทร ์
 
 

23-ม.ิย.-58 
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171 ภาษาตะวันออก/

จนี 
อ.ดร.ธรีวัฒน ์
ธรีพจนี 

พจิารณาผลงาน คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

9-ก.ค.-58 

172 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ธรีวัฒน ์ธรี
พจนยี ์

พัฒนาหลกัสตูรภาษาจนีสําหรับ
วทิยาลยัชมุชน 

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 8-พ.ค.-58 

173 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชดิช ู

พจิารณาคณุภาพขอ้สอบ ปลาย
ภาค 1/2557 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ 13-พ.ย.-57 

174 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชดิช ู

ประเมนิขอ้เสนอโครงงานวจัิย 1 
เรือ่ง ของมหาวทิยาลยับรูพา 

มหาวทิยาลยับรูพา 25-พ.ย.-57 

175 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชดิช ู

พจิารณาคณุภาพขอ้สอบ ปลาย
ภาค 2/2557 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ 3-เม.ย.-58 

176 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชดิช ู

พจิารณาหลักสตูรวชิาภาษาจนี
กลางสําหรับเด็กระดบั1 

สํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

8-ก.ค.-58 

177 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชดิช ู

โครงการอบรมภาษาจนีกลาง
บคุคลภายนอก 

ศนูยบ์รกิารวชิาการ  คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส.ค.-พ.ย. 58 

178 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชดิช ู

พจิารณาบทความ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
บรูพา 

19-ส.ค.-58 

179 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชดิช ู

บรรยายพเิศษ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 27-ก.ย.-58 

180 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ เพชร
เชดิช ู 

ประชมุคณะกรรมการพจิารณา
หลกัสตูรโรงเรยีนนอกระบบ เพือ่
พจิารณาหลักสตูรวชิาภาษาจนีฯ 
ของสํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
สํานักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร  

สํานักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร 

10 ก.ค.58 เวลา 
13.30-16.30 น.

181 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.หทัย แซเ่จีย่ กรรมการและกจิกรรมสมัพันธ์
สมาคมครจูนีแหง่ประเทศไทย 

สมาคมครจูนีแหง่ประเทศ 2553-ปัจจบุนั 

182 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.หทัย แซเ่จีย่ กรรมการตดัสนิประกวดสนุทรพจน์
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษาแหง่
ประเทศไทย (ครัง้ที1่4) 

สํานักงานสง่เสรมิการเรยีน
การสอนภาษาจนีนานาชาต ิ

2-เม.ย.-58 

183 ภาษาตะวันออก/
จนี 

อ.อภริด ีเจรญิเสนยี ์ อนุกรรมการพัฒนาแบบทดสอบวัด
ระดบัมาตรฐาน ความรูสํ้าหรับครู
และอาจารยไ์ทยทีส่อนภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ตลอดปีพ.ศ. 
2558 

184 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด ศตี ิ
สาร 

บรรยายในหวัขอ้ "Cross Culture 
Awareness" 

ISUZU GLOBAL CV 
ENGINEERING CENTER 
CO.,LTD 

28 ก.ค.58 เวลา 
9.00-11.00 น. 

185 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด ศตี ิ
สาร 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ โครงการปรญิญาเอกสห
วทิยาการ  มหาวทิยาลยัธรร
มาศาสตร ์

8-ก.ค.-58 

186 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด ศตี ิ
สาร 

บรรยายหวัขอ้ "Cross Culture 
Awareness" 

บรษัิทอซีซูมุอเตอร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 

อ. 4 ส.ค. 58 
เวลา 9.00-
15.00 น. 

187 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

กรรมการตดัสนิการแขง่ขนัในงาน 
RSU Japanese  Fair 2014 

มหาวทิยาลยัรังสติ ภาควชิา
ภาษาญีปุ่่ น  คณะศลิป
ศาสตร ์

ศ. 21 พ.ย. 57 
ตัง้แตเ่วลา 
8.30-16.30 น. 

188 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

กรรมการตดัสนิการประกวดรอ้ง
เพลงภาษาญีปุ่่ น งาน "มหกรรม
ญีปุ่่ น"  

ภาควชิาภาษาญีปุ่่ น คณะ
ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
รังสติ 

21 พ.ย. 57 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

189 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

ประชมุเครอืขา่ยการเรยีนการสอน
ภาษาญีปุ่่ นในระดบัมหาวทิยาลยั 

เจแปนฟาวนเ์ดชัน่กรงุเทพฯ 23 ม.ิย. 58  
เวลา 9.30-
15.30 น.  

190 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.วรวฒุ ิจิ
รสมบตั ิ

อาจารยส์อนวชิาภาษาญีปุ่่ น ใน
ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล  

โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล   ทกุวันจันทร ์
8.20-10.30 ปี
การศกึษา 58 
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191 ภาษาตะวันออก/

ญีปุ่่ น 
รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

บรรยายพเิศษ ใหค้วามรูว้ชิาเสรมิ
ทักษะภาษาญีปุ่่ น รหสั ญ 33202 
และ ญ 33204   

โรงเรยีนราชนิบีน  รหสั ญ 33202  
เริม่วันพฤ. 15 
พ.ค. - ก.ย.57 
และ ญ 33204  
วันอา. 4 ของ 
ต.ค. 57-ก.พ. 
58  ทกุวัน
พฤหสับด ี  เวลา 
08.30-10.10 น.

192 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

วชิาเสรมิทักษะภาษาญีปุ่่ น โรงเรยีนราชนิบีน 14 พ.ค. ถงึ 
ก.ย. 58 และ 
สปัดาหท์ี ่4 ของ
ต.ค.  58 ถงึ 
ก.พ. 59   

193 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ืเรือ่ง 
ญีปุ่่ นศกึษาในหลกัสตูรวชิาเอก
ภาษาญีป่ถน่ในสถาบนัอดุมศกึษา
ของประเทศไทย 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

6 ก.ค. 58 เวลา 
10.00  น.  

194 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.ยพุวรรณ 
โสภติวฒุวิงศ ์

บรรยายหวัขอ้ "Cross Culture 
Awareness" 

บรษัิทอซีซูมุอเตอร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 

อ. 4 ส.ค. 58 
เวลา 9.00-
15.00 น. 

195 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

กรรมการตดัสนิการแขง่ขนัในงาน 
RSU Japanese  Fair 2014 

มหาวทิยาลยัรังสติ ภาควชิา
ภาษาญีปุ่่ น  คณะศลิป
ศาสตร ์

ศ. 21 พ.ย. 57 
ตัง้แตเ่วลา 
8.30-16.30 น. 

196 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

วทิยากรในงาน "JAPAN EXPO IN 
THAILAND 2015" บรรยายใน
หวัขอ้ "เสน้ทางสูก่ารเป็นนักศกึษา
ปรญิญาโทและเจาะลกึการเขยีน
แผนงานวจัิย"  

สถาบนัสอนภาษาญีปุ่่ น-
ศนูยแ์นะแนวศกึษาตอ่
ประเทศญีปุ่่ น เจเอ็นดเูคชัน่ 

7 ม.ค. 58  
ตัง้แตเ่วลา 
12.30-14.00 น.

197 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "วัฒนธรรม
และธรรมเนยีมชาวญีปุ่่ นใน
ปัจจบุนั" แกนั่กเรยีนทนุรัฐบาล
ญีปุ่่ น (MEXT) ประจําปี 2015 
จํานวน 80 คน ในงานปฐมนเิทศ
นักศกึษาทีจ่ะเดนิทางไปศกึษาตอ่
ทีป่ระเทศญีปุ่่ นรอบเดอืนเมษายน  

สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่่ น
ประจําประเทศไทย  

19-ม.ีค.-58 

198 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

บรรยายในหวัขอ้"การเรยีนตอ่
ปรญิญาโททีป่ระเทศญีปุ่่ น" 

สถาบนัสอนภาษาญีปุ่่ น 6 ก.ย. 58 เวลา 
12.00-13.30 น.

199 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรบรรยายพเิศษ วชิาไทย
ศกึษา (HI 2001) แกนั่กเรยีนนาย
รอ้ยชัน้ปีที ่2 จํานวน 197 นาย ใน
หวัขอ้เรือ่ง “ภาษาและวรรณคดี
ไทย: การสบืสานทางวัฒนธรรม” 

กองวชิาประวัตศิาสตร ์สว่น
การศกึษาโรงเรยีนนายรอ้ย
พระจลุจอมเกลา้ จังหวัด
นครนายก 

7 พ.ย. 57 เวลา 
10.00-12.00 น.

200 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรอภปิรายการสมัมนาทาง
วชิาการ เรือ่ง “เทพรัตนศ์กึษิต
พพิธิวัฒนา เทพรัตนศ์กึษา
พพิธิภัณฑนํ์าสมัย” ในโอกาส
ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 
เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

พพิธิภัณฑพ์ระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  

17 เม.ย.58 
เวลา 13.00-
16.00 น.  

201 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ทีป่รกึษาโครงการประกวดสนุทร
พจนภ์าษาองักฤษประเภททมี 
หวัขอ้ “Healthy Soils for 
Healthy Life”  

คณะอนุกรรมการจัดกจิกรรม
ปีดนิสากล ฝ่ายกจิกรรม
พเิศษ กรมพัฒนาทีด่นิ  

ภาคปลาย 2557

202 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ใหส้มัภาษณ์เกีย่วกบับทพระราช
นพินธแ์ปลของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เรือ่ง “ขบวนการนกกางเขน” ทีท่รง
แปลจากวรรณกรรมเยาวชนภาษา
ฝร่ังเศส เรือ่ง “Rossignols en 
Cage” ของ Madeleine Treherne 
โดยทรงใชพ้ระนามแฝง “แวน่แกว้” 

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิัฒนา  22 พ.ค.58 ณ 
สถานวีทิยุ
โทรทัศน์
กองทัพบกชอ่ง 
5  
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203 ภาษาตะวันออก/

บาล ี
ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง 
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร:ี สายสมัพันธ์
ทางภาษาและวฒันธรรมไทย-
อนิเดยี” ในโครงการภารตสมัมนา
ครัง้ที ่5 เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาส
ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 
เมษายน 2558 เรือ่ง “สายสมัพันธ์
ทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ไทย-อนิเดยี”  

สถาบนัเอเชยีศกึษา  26-พ.ค.-58 

204 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรอภปิราย เรือ่ง “ลกูสาว
ของแผน่ดนิ รวมพลงัสรา้ง
สงัคมไทยใสสะอาด” ในโครงการ 
“ลกูสาวของแผน่ดนิ รวมพลงัสรา้ง
สงัคมไทยใสสะอาด” 

มลูนธิปิระเทศไทยใสสะอาด 11 ม.ิย.58 เวลา 
13.30-16.00 น.

205 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ทีป่รกึษาของคณะกรรมการ
ดําเนนิงาน ในโครงการชมุนุม
กาชาด ครัง้ที ่11 เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิา
ผูอํ้านวยการสภากาชาดไทย ใน
โอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 
เมษายน 2558 “สภากาชาดไทย: 
การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพือ่
ขบัเคลือ่นจติอาสาในสงัคมไทย”   

สภากาชาดไทย  ปี 2557 - 2558

206 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

บรรยายรายวชิา อศ.283 ภาษา
มาเลเซยี ระดบัตน้ 2 และ อศ. 
383 ภาษามาเลเซยี ระดบักลาง 2 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

วันที ่12 ม.ค. - 
9 พ.ค. 58 ทกุ
วันศกุร ์เวลา 
9.00-12.00 
และ 13.00-
16.00 น 

207 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

วทิยากรบรรยายประจําวชิาภาษา
มาเลเซยีระดบัตน้ 2 และภาษา
มาเลเซยีระดบักลาง 2 ในภาค
การศกึษาที ่2/2557 

 โครงการเอเชยีตะวันออก
เฉียงใตศ้กึษา คณะศลิป
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

  12 ม.ค. ถงึ
วันที ่9 พ.ค. 58 
(ทกุวันศกุร ์เวลา 
9.00-12.00 
และ 13.00-
16.00น.) 

208 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

กรรมการสอบสมัภาษณ์ผูส้มัครรับ
ทนุศกึษาดา้นการสอนภาษามลาย ู 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

8-ก.ค.-58 

209 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

บรรยาย ในรายวชิา อศ.282 ภาษา
มาเลเซยี ระดบัตน้ 1  และ อศ.
382 ภาษามาเลเซยี ระดบักลาง 1  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ทา่พระจันทร ์

ภาคการศกึษา
ตน้ 1/58 

210 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

รายวชิา IAC284: 
Communicative Melayu 2 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ทา่พระจันทร ์

ภาคการศกึษา
ตน้ 1/58   ทกุ
วันพฤหสับด ี
เวลา 9.00-
12.00 น. 

211 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

ผศ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

การปรับปรงุหลักเกณฑก์ารทับ
ศพัทข์องภาษามลาย ู

สํานักงานราชบณัฑติยสภา   วันพธุทกุสปัดาห์
และวันศกุร์
สปัดาหท์ี ่2และ 
4 ของเดอืน 
เวลา 9.00-
11.00 น. 

212 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 

บทความเรือ่ง การพัฒนาสงัคมใน
ลาว 

ศนูยว์จัิยพหลุกัษณ์สงัคมลุม่
แมน้ํ่าโขง 

2558 

213 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา  
ราโท 

บทความ "เติม๋กา๋มนทิานซลิเดอ
เรลลา: การประกอบสรา้งความเป็น
หญงิในโลกสงัคมนยิม" 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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214 ภาษาตะวันออก/

เวยีดนาม 
รศ.ดร.มนธริา ราโท วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “AEC ที่

ควรรู”้ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ให ้
พนักงานในวชิาชพีฯ ไดเ้พิม่พนู
ความรู ้ใหก้บัพนักงานเครอื SCG  

คณะทํางาน Finance and 
Accounting Excellence 
จัดงานสมัมนาวชิาชพีบญัช ี
ตรวจสอบ และการเงนิ SCG  

31 ต.ค. 57 
เวลา 10.00-
12.00  

215 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา ราโท เขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณา
แผนการดําเนนิงานของศนูยว์จัิย
และคณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาเซยีน 
(ssc' asean research and 
expert centre : sarec) 

สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ  

16-ธ.ค.-57 

216 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา ราโท ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาเซยีนประจํา
ศนูยว์จัิยและคณะผูเ้ชีย่วชาญดา้น
อาเซยีน (SSC’S ASEAN 
RESEARCH & EXPERT 
CENTRE) เพือ่ใหคํ้าปรกึษา 
ขอ้แนะนําและขอ้เสนอแนะตา่งๆ ที่
เป็นประโยชนเ์กีย่วกบัประเทศใน
อาเซยีน 

ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์
สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประแทศ 

ภาคปลาย 57 

217 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา ราโท โครงการวจัิย เรือ่ง "การศกึษา
วเิคราะหส์ญัลกัษณ์สตัวใ์น
วัฒนธรรมเขมร" 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี 
คณะศลิปศาสตร ์

ประจําปี
งบประมาณ 58 

218 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์
หมัดสะและ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "แนวทางใน
การปฏบิตังิานลา่มแปลภาษา" 

กระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

16-18 ก.ย.58 

219 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์
หมัดสะและ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "แนวคดิวะ
สะฏยีะห"์ 

วทิยาลยัอสิลามศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท
ร ์

18-19 ก.ย. 58 

220 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์
หมัดสะและ  

เขา้รว่มเสวนาวชิาการ ในหวัขอ้ 
"คณูุปการของสถาบนัปอเนาะตอ่
การเสรมิสรา้งบคุลกิภาพของ
นักวชิาการมสุลมิ"  

โรงเรยีนมฟิตาฮุล้อลุมูดิดนีี
ยะห ์ 

8 พ.ย.57 เวลา 
20.00-21.30 น.

221 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์
หมัดสะและ  

วทิยากรบรรยายพเิศษ เรือ่ง "แนว
ทางการพัฒนาเยาวชนมสุลมิใหม้ี
คณุภาพ"  

มัสยดิอคิวานุล้มตุตะกนี 
(เกาะขนุเณร) เขตคลอง
สามวา กรงุเทพฯ  

31 ธ.ค. 57 
เวลา 19.45-
20.45  

222 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์
หมัดสะและ  

กรรมการสอบการใชภ้าษาอาหรับ
ของพนักงานโรงพยาบาลเวชธาน ี

โรงพยาบาลเวชธาน ี วันที ่8-9 และ 
13 ม.ค. 58  
เวลา 13.30 -
17.30 น. 

223 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ อาดมั เขา้รว่มเสวนาวชิาการ ในหวัขอ้ 
"อสิลามศกึษากับจดุบรรจบของ
สองสายธาร"  

โรงเรยีนมฟิตาฮุล้อลุมูดิดนีี
ยะห ์ 

8 พ.ย.57 เวลา 
20.00-21.30 น.

224 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ อาดมั แตง่ตัง้เป็นทีป่รกึษาฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการ
กลางอสิลามแหง่ประเทศ
ไทย 

1 พ.ค. 56- 1 
พ.ค. 58 

225 ภาษาตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ อาดมั วทิยากรประจํากลุม่การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร "การพัฒนาครเูครอืขา่ย
ดา้นการสรา้งเครือ่งมอืวัดผล
ทางการศกึษา ระดบัชาตดิา้น
อสิลามศกึษา ปีการศกึษา 2558"  

  8-11 พ.ค.58  

226 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.กติตพิงศ ์บญุ
เกดิ 

สอนรายวชิา 333231 การฟังและ
การพดูภาษาฮนิด ี1  

มหาวทิยาศลิปากร คณะ
โบราณคด ี

ในภาค
การศกึษาปลาย 
ปี 57 สอนทกุ
วันพฤ.ตัง้แต ่เริม่ 
15 ม.ค. 7 พ.ค. 
58 เวลา 13.00-
15.40  

227 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.กติตพิงศ ์บญุ
เกดิ 

บรรยายเรือ่ง "โยคะ่เพือ่สขุภาวะ
แบบองคร์วม"  

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล    
จ.นครปฐม 
 
 
 
 

17 ม.ิย.58  
เวลา 08.30-
15.30 น.   
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228 ภาษาตะวันออก/

เอเชยีใต ้
อ.กติตพิงศ ์บญุ
เกดิ 

รายวชิา 333352 วรรณคดฮีนิดคีัด
สรร 

มหาวทิยาลยัศลิปากร  
กรงุเทพฯ 

ภาคการศกึษา
ตน้ 1/58  ทกุวัน
จันทร ์
(10 ส.ค.-23 พ.ย. 
58 เวลา 15.45-
18.20 น. )

229 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.ชานป์วชิช ์ 
ทัดแกว้ 

พจิารณาบทความวชิาการ คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ  

พ.ค.-58 

230 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.ชานป์วชิช ์ 
ทัดแกว้ 

พจิารณาบทความวชิาการ ภาควชิาภาษาไทย คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

พ.ค.-ม.ิย.58 

231 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.ชานป์วชิช ์ 
ทัดแกว้ 

ประชมุ ใหข้อ้คดิเห็นในการจัดทํา
หนังสอืแผนทีเ่สน้ทางวัฒนธรรม
อาเซยีน 

  3-ก.ค.-58 

232 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.ชานป์วชิช ์ 
ทัดแกว้ 

ประเมนิผลงานทีเ่สนอขอรับรางวัล
งานวจัิยดเีดน่ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 7-ก.ย.-58 

233 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.ชานป์วชิช ์ 
ทัดแกว้ 

บรรยาย หวัขอ้ “พระนลใน
วรรณคดสีนัสกฤต” 

ภาควชิาภาษาไทย คณะ
อกัษรศาสตร ์

14-ก.ย.-58 

234 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.สมพรนุช ตนั
ศรสีขุ 

ประชมุพจิารณาหาแนวทางในการ
จัดตัง้ชมรมพทุธศาสตรศ์กึษาแหง่
ประเทศไทย  

ชมรมพทุธศาสตรศ์กึษาแหง่
ประเทศไทย  

14 ม.ีค.58 เวลา 
9.00-12.00 น. 

235 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.สมพรนุช ตัน
ศรสีขุ 

บรรยาย หวัขอ้"ประเพณีและ
พธิกีรรมในทัศนะของ
พระพทุธศาสนา" 

หน่วยบรหิารวชิาอารยธรรม
ไทย  คณะอกัษรศาสตร ์

พฤ. 17 ก.ย. 58 
เวลา 13.00-
16.00 น.  

236 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์จัตุ
ทะศร ี

วทิยากรบรรยายพเิศษ  "เรือ่ง
อเิหนาทีเ่ราไมรู่:้ ขอ้คน้พบและ
ประสบการณ์จากงานวจัิย" ใหแ้ก่
นสิติปรญิญาตร ีรายวชิา 
01376334 วรรณคดกีารแสดง 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

8 ต.ค. 57  เวลา 
13.00-16.00 น.

237 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์จัตุ
ทะศร ี

วทิยากรรว่มการเสวนา หวัขอ้ " 
รฦก คณะละครของสมเด็จพระยา
บรมมหาศรสีรุยิวงศ ์(ชว่ง บนุนาค) 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 

19 ม.ค. 58  
เวลา 8.00 - 
17.00 น.   

238 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

อาจารยพ์เิศษสอน รายวชิา 411 
460 วธิวีจัิยทางภาษาไทย 
บรรยายหวัขอ้ "การเก็บขอ้มลูการ
วจัิย : ประสบการณ์จากนักวจัิย
ภาคสนาม" 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

15 ก.พ. 58 
เวลา 9.00 - 
12.00 น.  

239 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

วทิยากรในงานสมัมนาทางวชิาการ 
เรือ่ง “แนวทางการวจัิยวรรณศลิป์
ในภาษาและวรรณกรรมไทย” 
อภปิรายเรือ่ง อภปิรายเรือ่ง “แนว
ทางการวจัิยวรรณศลิป์ใน
วรรณกรรมประกอบพธิกีรรม” 

คณะกรรมการสภาวจัิย
แหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 
สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

3-เม.ย.-58 

240 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ทางวชิาการ 
ในงานสมัมนาวชิาการระดบัชาติ
เรือ่งภาษาและภาษาศาสตร ์
ประจําปีการศกึษา 2557 

ภาควชิาภาษาศาสตร ์ คณะ
ศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

21 พ.ย. 57  
เวลา 8.30 - 
15.50 น.  

241 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

วทิยากรในงานสมัมนาทางวชิาการ 
เรือ่ง “แนวทางการวจัิยวรรณศลิป์
ในภาษาและวรรณกรรมไทย” 
อภปิรายเรือ่ง “แนวทางการวจัิย
วรรณศลิป์: ปรศินาคําทาย” 

คณะกรรมการสภาวจัิย
แหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 
สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

2-เม.ย.-58 

242 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "การเลน่
ทางภาษาในภาษาไทย" 

มลูนธิกิารศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม 

9-ต.ค.-58 

243 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

กรรมการสอบพจิารณาเคา้โครง
ปรญิญานพินธ ์เรือ่ง "การอธษิฐาน
ในปัญญาสชาดกฉบบัหอสมดุ
แหง่ชาต ิ: การนําเสนอภาพพระ
โพธสิตัวแ์ละสารัตถธรรมทางพทุธ
ศาสนา"  หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

19 พ.ย. 57  
เวลา 13.00 น.  
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244 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์

ชรีวณชิยก์ลุ 
อาจารยพ์เิศษสอน รายวชิา 
01999032 ไทยศกึษา สอนหวัขอ้ 
"Multi  religions  and  beliefs  
in  Thai  Society" 

ฝ่ายวชิาบรูณาการ หมวด
วชิาศกึษาท่ัวไป สํานัก
ทะเบยีนและประมวลผล 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

18 ก.พ. 58  
เวลา 9.00 - 
12.00 น.   

245 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "ราชาศพัท์
สําหรับครมูัธยม" 

มลูนธิกิารศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม 

21-ส.ค.-58 

246 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร พาน
โพธิท์อง 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ทางวชิาการ 
ในงานสมัมนาวชิาการระดบัชาติ
เรือ่งภาษาและภาษาศาสตร ์
ประจําปีการศกึษา 2557 

ภาควชิาภาษาศาสตร ์ คณะ
ศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

21 พ.ย. 57  
เวลา 8.30 - 
15.50 น.   

247 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

วทิยากรเสวนาในหวัขอ้ “คนกบัไก ่
สอนอะไรใหเ้รา” รว่มกบันักวจัิยคน
อืน่ๆในโครงการHCMR ในงาน
สมัมนา "60 พรรษา รัตนราชสดุา 
วทิยาปรทิรรศน์" 

โครงการวจัิยพหสุมัพันธ์
ระหวา่งคนกบัไก ่(Human-
Chicken Multi-
Relationships Research: 
HCMR)  

30-31 ม.ีค.58 

248 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรอบรมครภูาษาไทยทกุ
ระดบัชัน้ เรือ่ง “วรรณคดไีทย 
วรรณคดอีาเซยีน” ในโครงการ 
“ครภูาษาไทยสูอ่าเซยีน”  

คณะกรรมการวชิาการ 
ราชบณัฑติยสถาน  

19-พ.ย.-57 

249 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “คณุคา่ของ
วรรณคดทีีไ่ดรั้บการยกยอ่งจาก
วรรณคดสีโมสร” ในโครงการอบรม
ปฏบิตักิารตามรอยวรรณคดไีทย
สมัยอยธุยาถงึรัตนโกสนิทร ์ 

คณะครศุาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏสุ
ราษฎรธ์าน ี 

 8 ธ.ค. 57   

250 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรในโครงการอบรม “ครู
ภาษาไทยสูอ่าเซยีน” สําหรับคร ู
อ.ผูส้อนภาษาไทยของ
สถาบนัการศกึษาทกุระดับ ในเขต
พืน้ทีภ่าคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืของ
ราชบณัฑติยสถาน  

 ราชบณัฑติยสถาน  11-ธ.ค.-57 

251 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรในงานสมัมนาทางวชิาการ 
เรือ่ง “แนวทางการวจัิยวรรณศลิป์
ในภาษาและวรรณกรรมไทย”
อภปิรายเรือ่ง “แนวทางการวจัิย
วรรณศลิป์ในภาษาภาคกลาง”  

คณะกรรมการสภาวจัิย
แหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 
สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

2-เม.ย.-58 

252 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "วรรณคดี
ไทยสําหรับครมูัธยม" 

มลูนธิกิารศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม 

11-ก.ย.-58 

253 ภาษาไทย อ.ดร.ธรีนุช โชคสุ
วณชิ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "การสอน
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ" 

มลูนธิกิารศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม 

18-ธ.ค.-58 

254 ภาษาไทย อ.ดร.น้ําผึง้ ปัทมะ
ลางคลุ 

กรรมการตดัสนิการประกวด
วรรณกรรม รางวัลพานแวน่ฟ้า ปี 
2558 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

1 ต.ค. 57 - 30 
ก.ย. 58 

255 ภาษาไทย อ.ดร.มิง่มติร ศรี
ประสทิธิ ์

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง "คําบอก
เวลาในภาษาไทพวน  ตําบลมาบ
ปลาเคา้  อําเภอทา่ยาง  จังหวัด
เพชรบรุ"ี 

ภาควชิาภาษาไทย  คณะ
ศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

8 ม.ค. 58  เวลา 
13.30 - 14.00 
น. 

256 ภาษาไทย อ.ดร.วภิาส โพธิ
แพทย ์

วทิยากรในการประชมุสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่ง "จากแนวคดิ
ทฤษฎสีูก่ารจัดทําโครงรา่งดษุฎี
นพินธ ์สาขาวชิาภาษาไทย" 
บรรยายหวัขอ้ "พัฒนาการของ
ภาษาไทยจากอดตีถงึปัจจบุนั: 
แนวทางการจัดทําดษุฎนีพินธ"์ 

คณะศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัพะเยา 

6 ต.ค. 57  เวลา 
11.00-15.00 น.

257 ภาษาไทย อ.ดร.วภิาส โพธิ
แพทย ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "เทคนคิวธิี
สอนหลกัภาษาไทย" 

มลูนธิกิารศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม  

3-ก.ค.-58 

258 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "พลเมอืงดี
ควรพดูจาสือ่สารอยา่งไร"  

โครงการหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
หลกัสตูรและการสอน ภาค
พเิศษ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

16 พ.ค. 58  
เวลา 9.00 - 
12.00 น.   
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259 ภาษาไทย อ.หตัถกาญจน์ อารี

ศลิป์ 
วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "เทคนคิ
การสอนวรรณกรรม" 

มลูนธิกิารศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม 

6-พ.ย.-58 

260 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.ธรีาภรณ์ รติ
ธรรมกลุ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานที
เสนอขอรับรางวัลวทิยานพินธ์
ดเีดน่ ปีการศกึษา 56 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศนูยรั์งสติ 

27-พ.ค.-58 

261 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

กรรมการสอบกลั่นกรองเคา้โครง
วทิยานพินธ ์คณะศลิปศาสตร ์ป.
เอก 

คณะศลิปศาสตร ์มธ.ทา่
พระจันทร ์

27-เม.ย.-58 

262 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มานะกลุ 

ผุท้รงคณุวฒุพิจิารณาคณุภาพ
บทความทีต่พีมิพใ์นวารสาร DPU 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ 1-ก.พ.-58 

263 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มานะกลุ 

ผุท้รงคณุวฒุพิจิารณาคณุภาพ
โครงรา่งวทิยานพินธใ์หม้ลูนธิ ิ
พระปกเกลา้ 

มลูนธิพิระปกเกลา้ 1-ม.ีค.-58 

264 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มานะกลุ 

ผุท้รงคณุวฒุพิจิารณาคณุภาพ
รายงานวจัิย มศว 

มศว. 1-พ.ค.-58 

265 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

อนุกรรมการประเมนิผลการสอน
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

6-ต.ค.-57 

266 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

รว่มประชมุคณะกรรมการพจิารณา
ตําแหน่งทางวชิาการ ครัง้ที ่5/57 

มหาวทิยาลยัราชภัฎจันทร
เกษม 

7 ต.ค.57 9.30 
น. 

267 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการพจิารณาผลงานทาง
วชิาการ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท
ร ์

7-ต.ค.-57 

268 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง
วชิาการ ครัง้ที ่5/57 ในวันศกุรท์ี ่
31 ต.ค.57 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีา  

31-ต.ค.-57 

269 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผูท้รงคณุวฒุ ิรว่มเสวนาประชมุ
วชิาการทางปัญญา:หนึง่ทศวรรษ 
มหาบณัฑติ สกว.ดา้น
มนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มช. 

18 ธค.57 

270 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง
วชิาการประจํามหาวทิยาลยัพายัพ 

มหาวทิยาลยัพายัพ 16-ม.ค.-58 

271 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการเขา้ประชมุพจิารณา
ตําแหน่งทางวชิาการ ครัง้ที ่
1/2558 

ม.เทคโนโลยสีรุนาร ีพญา
ไท กทม. 

28 ม.ค.58 เวลา 
10.30 น. 

272 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ประธานกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพือ่
ประเมนิผลงานวชิาการ 

มหาวทิยาลยัพายัพ 2-ก.พ.-58 

273 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผุท้รงคณุวฒุพิจิารณาคณุภาพ
บทความทางวชิาการ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท
ร ์ปัตตานี 

23-ก.พ.-58 

274 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

วทิยากรอภปิรายเรือ่ง "แสงแหง่
ศาสตรท์ีส่าดสอ่งหลากมติ:ิ ภาษา
วรรณกรรม คตชิน และอืน่ๆ" ใน
งานสมัมนาระดบัชาตเิรือ่ง "สห
วทิยาภาษาไทย:วธิวธิบีรูณาการ
ภาษาศาสตรว์รรณกรรม และคติ
ชนวทิยา 

คณะศลิปศาตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา 

27-ก.พ.-58 

275 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง
วชิาการ ครัง้ที ่3/58 

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทร
เกษม  

2-ม.ีค.-58 

276 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการพัฒนามหาวทิยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม ดา้นวชิาการและ
การวจัิย ครัง้ที ่2/2558 

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทร
เกษม  

5-ม.ีค.-58 

277 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
พจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีา  

18-ม.ีค.-58 

278 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา  
โชตริว ี

กรรมการประเมนิผลขา้ราชการ
รัฐสภาสามัญ เพือ่เลือ่นขัน้แตง่ตัง้
ใหดํ้ารงตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ ์
ระดบัเชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษ 
พ.ศ. 2558 
 
 
 

รัฐสภา   
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279 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา  

โชตริว ี
วทิยากรบรรยายในโครงการเสวนา
ภาษา วัฒนธรรมและปรัชญาชวีติ
ผา่นภาพยนตรน์านาชาต ิหวัขอ้ 
“เสน้ทางชวีติแรงงานขา้มชาตผิา่น
ภาพยนตรอ์าเซยีนรว่มสมัย Ilo Ilo 
and Isthmus: ความรัก ความหวัง
และความทรงจํา”  

สาขาวชิาภาษาองักฤษและ
การแปล คณะมนุษยศาสตร์
และประยกุตศ์ลิป์ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

20 ก.พ.58 เวลา 
9.00-12.00 น. 

280 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา  
โชตริว ี

กรรมการประเมนิผลขา้ราชการให ้
ดํารงตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ์
ชํานาญการ กลุม่งานภาษาองักฤษ 
สํานักภาษาตา่งประเทศ สํานักงาน
เลขาธกิารวฒุสิภา 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา    

281 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา  
โชตริว ี

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาหลกัสตูร
อกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ (หลกัสตูรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2559) 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

  

282 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา ศรี
อทัุย 

ผูป้ระเมนิแบบเรยีนภาษาองักฤษ
ของสพฐ. 

สพฐ. ปีการศกึษา 
2558 

283 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา ศรี
อทัุย 

กรรมการประเมนิผลขา้ราชการ
รัฐสภาสามัญ เพือ่เลือ่นขัน้แตง่ตัง้
ใหดํ้ารงตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ ์
ระดบัเชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษ 
พ.ศ. 2558 

รัฐสภา   

284 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา ศรี
อทัุย 

กรรมการประเมนิผลขา้ราชการให ้
ดํารงตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ์
ชํานาญการ กลุม่งานภาษาองักฤษ 
สํานักภาษาตา่งประเทศ สํานักงาน
เลขาธกิารวฒุสิภา 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา    

285 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณดิา ตริณ
สวัสดิ ์

ผูท้รงคณุวฒุติรวจอา่นและ
พจิารณาบทความวจัิยของวารสาร
วจัิย มข.(ฉบบับัณฑติศกึษา) 
สาขามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์

บณัฑติวทิยาลยั ม.
ขอนแกน่ 

26-ก.พ.-58 

286 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ดารนิทร ์
ประดษิฐทัศนยี ์

วทิยากรบรรยายเรือ่ง"วรรณคดกีบั
สิง่แวดลอ้ม"ใหก้ับรายวชิา ศศบศ 
110 ปรทัิศนว์รรณคด ี

คณะศลิปศาสตร ์ม.มหดิล 17-เม.ย.-58 

287 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.นริดา จติร
กร 

ผูบ้รรยายพเิศษหวัขอ้ “Selected 
Topics in the Inner Carle” 

สถาบนัภาษาธรรมศาสตร ์ วันที ่8, 15, 22 
ก.พ. 58 และ
วันที ่1 ม.ีค. 58 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

288 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “Stylistics 
and Translation (Literary 
Translation)” รายวชิา อป 711 
สมัมนาการแปล  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วันที ่7 และ 14 
ก.พ. 58 เวลา 
13.00-16.00 น.

289 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

กรรมการสอบวทิยานพินธใ์หแ้ก่
นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่อาชพี  

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5 ม.ีค.58 เวลา 
13.00 น.  

290 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “Learner 
Corpora” ในรายวชิา TE 719 
Corpus Analysis in ELT ของ
โครงการปรญิญาเอก สาขาวชิา
การสอนภาษาองักฤษ (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ  

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

8 ม.ีค. 58 เวลา 
9.00-12.00 น. 

291 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

เขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณา
หลกัสตูรอักษรศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

1 เม.ย.58 เวลา 
13.00-16.30 น.
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292 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 

วจิติรโสภณ 
วทิยากรบรรยายพเิศษใหแ้ก่
นักศกึษาโครงการปรญิญาเอก 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ หวัขอ้ 
“Corpora, Lexicogrammar and 
Discourse Analysis”  

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

19-เม.ย.-58 

293 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

วทิยากรบรรยายพเิศษใหแ้ก่
นักศกึษาโครงการปรญิญาเอก 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ หวัขอ้ 
“Corpus stylistics: Bridging the 
gap between studies in 
language and fictional prose” 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

26-เม.ย.-58 

294 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความวจัิย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ส.ค.-58 

295 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

วทิยากรสอนรายวชิา Applied 
Linguistics หวัขอ้ "Discourse 
Analysis" 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ก.ย.-58 

296 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา อตันโถ วทิยากรบรรยายเรือ่งภาษาองักฤษ
เพือ่การสือ่สารสําหรับพยาบาล 

วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ 3 และ 23 เม.ย.
58 

297 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา อตันโถ เขา้รว่มประชมุทางวชิาการ
กลุม่เป้าหมายทีกํ่าหนด (focus 
group) เรือ่ง “การรับฟังความ
คดิเห็นรา่งหลักเกณฑก์ารทับศพัท์
ภาษาองัฤษ”เพือ่รว่มแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ
แกสํ่านักงานราชบณัฑติยสภา เพือ่
ใชใ้นการจัดทําหลกัเกณฑก์ารทับ
ศพัทภ์าษาองัฤษฉบบัราชบณัฑติย
สภา  

สํานักงานราชบณัฑติยสภา 29-พ.ค.-58 

298 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกประเมนิ
เอกสารประกอบการสอนของอ.ที่
จะขอตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
จํานวน 2 คน 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 2-ต.ค.-57 

299 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาหลกัสตูร
อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ หลกัสตูร
ใหม ่พ.ศ.2559 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ศ. 23 ม.ค. 58 
เวลา 13.00-
16.00 น.  

300 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

กรรมการสอบป้องกนัเคา้โครง
วทิยานพินธแ์กนั่กศกึษาปรญิญา
โท สาขาวชิาการแปลภาษา
องักฤษและไทย  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

8 ก.พ. 58 เวลา 
16.30-18.00 น.

301 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ความรู ้
พืน้ฐานและเทคนคิการแปล” ใน
การฝึกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะการ
แปลและการลา่ม ใหแ้กกํ่าลงัพล
ของกองบญัชาการกองทัพไทย 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

กรมขา่วทหาร 
กองบญัชาการกองทัพไทย  

พ. 11 ก.พ. 58 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

302 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุใิหข้อ้เสนอแนะตอ่
นักศกึษาผูรั้บทนุมหาบณัฑติ สกว. 
ในหวัขอ้ “การพัฒนาการจัดการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษทีม่ี
ประสทิธภิาพ” 

สํานักงานโครงการทนุวจัิย
มหาบณัฑติ สกว. ดา้น
มนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์ 

1 ม.ีค. 58 เวลา 
11.30-12.30 น.

303 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความวจัิย สถาบนัภาษา ม.
ธรรมศาสตร ์

ม.ีค.-58 

304 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิงานขอ
ตําแหน่ง ผศ. 

ม.เชยีงใหม ่ ม.ีค.-58 

305 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงาน
โครงการวจัิย ของมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 
 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ส.ค.-58 
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306 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์

ไพโรจน ์
ทีป่รกึษาและเป็นกรรมการตัดสนิ
โครงการประกวดสนุทรพจน์
ภาษาองักฤษประเภททมี หวัขอ้ 
“Healthy Soils for Healthy Life” 

คณะอนุกรรมการจัดกจิกรรม
ปีดนิสากล ฝ่ายกจิกรรม
พเิศษ กรมพัฒนาทีด่นิ รว่ม
เป็นคณะ 

7-ส.ค.-58 

307 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาขอ้เสนอ
โครงการวจัิย 

มหาวทิยาลยัศลิปากร ก.ย.-58 

308 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาขอ้เสนอ
โครงการวจัิย 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท
ร ์

ก.ย.-58 

309 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความวจัิย มหาวทิยาลยันเรศวร ก.ย.-58 

310 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์

ผูป้ระเมนิผลงานวชิาการเพือ่ขอ
กําหนดตําแหน่ง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ก.ย.-58 

311 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส 

ผูพ้จิารณาตรวจแกไ้ขบทความ
วชิาการ (reviewer) 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ม.ค.-ม.ิย.58 

312 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส 

กรรมการกํากบัดแูลคณุภาพ
ขอ้สอบ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
ประยกุตศ์ลิป์ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

ปีการศกึษา 
2558 

313 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส 

บรรณาธกิารตรวจหนังสอื 2 เลม่ สํานักพมิพแ์หง่จฬุาฯ 30-ม.ค.-58 

314 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส 

ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิโครงการวจัิย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พ.ค.-58 

315 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส 

ผูป้ระเมนิผลงานวชิาการเพือ่ขอ
กําหนดตําแหน่ง 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ก.ย.-58 

316 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

กรรมการในคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการรัฐสภา
สามัญ เพือ่แตง่ตัง้ใหดํ้ารง
ตําแหน่งประเภทวชิาการระดบั
ชํานาญการ และระดบัชํานาญการ
พเิศษ ในตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ ์

สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา  20 ต.ค. 57  

317 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

วทิยากรบรรยายและฝึกปฏบิตักิาร 
ในหวัขอ้ “เทคนคิการใชเ้สยีงใน
การอา่นและการตคีวามบทกวี
นพินธภ์าษาองักฤษ” ใหแ้กน่สิติ
ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

12 พ.ย. 57 
เวลา 16.00-
19.00 น. 

318 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

กรรมการสอบสมัภาษณ์เพือ่
คดัเลอืกขา้ราชการรัฐสภาสามัญ 
ตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ์
ปฏบิตักิาร  

สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา วันที ่19 พ.ย. 
57 เวลา 9.00-
12.00 น. 

319 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาหลกัสตูร
อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ หลกัสตูร
ใหม ่พ.ศ.2559 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 23 ม.ค. 58 
เวลา 13.00-
16.00 น.  

320 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

กรรมการประเมนิผลขา้ราชการ
รัฐสภาสามัญ เพือ่เลือ่นขัน้แตง่ตัง้
ใหดํ้ารงตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ ์
ระดบัเชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษ 
พ.ศ. 2558 

รัฐสภา   

321 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

กรรมการประเมนิผลขา้ราชการให ้
ดํารงตําแหน่งนักวเิทศสมัพันธ์
ชํานาญการ กลุม่งานภาษาองักฤษ 
สํานักภาษาตา่งประเทศ สํานักงาน
เลขาธกิารวฒุสิภา 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา    

322 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากรบรรยาย ในหวัขอ้ "นว
นยิาย เรือ่ง The Joke [ตลกรา้ย] 
โดย มลิาน คนุเดรา"   

เดอะรดีดิง้รมู หอ้งสมดุ
ศลิปะ 

25 ต.ค. 57 
เวลา 14.00-
18.00 น.  

323 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากรรว่มเสวนาหวัขอ้ "นวนยิาย
เรือ่ง The Joke [ตลกรา้ย] โดยมิ
ลาน คนุเดรา" ในโครงการ "This 
is Not Fiction: เรือ่งจรงิองินยิาย"  
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 25 พ.ย.57 เวลา 
16.00-19.30 น.
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324 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี

รัตนา 
วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "อา่นงาน
เขยีน A Room of One's Own 
จาก Virginia Woolf" ในโครงการ 
"อา่นรมิอา่งแกว้ (Reading by the 
Lake)" 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

29 พ.ย.57 เวลา 
15.30-17.30 น.

325 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากรรว่มบรรยายและเสวนาใน
หวัขอ้“Why criticism? - เขยีน
ทําไม วจิารณ์ทําไม ใคร (อยาก) 
อา่น?” 

กทม. วันที ่13 ก.พ. 
58 เวลา 19.00-
21.00 น.  

326 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้
เรือ่ง "ยโุรปและสงครามเย็น: 
เบ็ดเสร็จนยิมและวกิฤตในยโุรป
ตะวันออก" 

คณะรัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

24 ม.ีค.58 เวลา 
9.30-12.30 น. 
ณ  

327 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากรบรรยายพเิศษเรือ่ง "'
ขา้พเจา้มุง่มาดทีจ่ะศกึษาชวีติผูค้น
ในโบฮเีมยีเชน่กนั': โฮเซ รซิลัและ
บทเรยีนจากยโุรปกลาง" งาน
บรรยายนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงาน 
"อาเซยีนของสามัญชน" งาน
ประชมุประจําปี ศนูยอ์าเซยีนศกึษา 

ศนูยอ์าเซยีนศกึษา 
มหาวทิยาลยั เชยีงใหม ่ 

20-21 พ.ค.58 
เวลา 8.30-
17.30 น.  

328 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากรรว่มเสวนาหวัขอ้ “The 
Grand “Bohemia” Hotel 
“โบฮเีมยี” - จดุแวะพักแหง่ระบอบ
เผด็จการ: คนไทยควรเรยีนรู ้
ประวัตศิาสตรส์งครามโลกใน
ภมูภิาค “กนัชน” อยา่งยโุรปกลาง
หรอืไม”่ 

สถานเอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐเชก็ประจํา
ประเทศไทย 

4 ก.ค.58 เวลา 
13.00-16.30 น.

329 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากรเสวนาหลงัการแสดงละคร
เวทเีรือ่ง An Epilogue to the 
Malady of Death ซึง่ดดัแปลง
และไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงาน
เขยีนของมารเ์กอรติ ดรูาส 
นักเขยีนสตรชีาวฝร่ังเศสผูย้ ิง่ใหญ่
คนหนึง่ของโลกในชว่งครึง่หลงั
ของศตวรรษที ่20 

โรงมหรสพทองหลอ่ 
Thonglor Art Space 

12-ก.ค.-58 

330 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "มรดกทาง
ศลิปะจากสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่"  

กลุม่ละครบฟีลอร ์ 26-ก.ค.-58 

331 ภาษาองักฤษ อ.ภัคพรรณ ทพิยม
นตร ี

เขา้รว่มประชมุทางวชิาการ
กลุม่เป้าหมายทีกํ่าหนด (focus 
group) เรือ่ง “การรับฟังความ
คดิเห็นรา่งหลักเกณฑก์ารทับศพัท์
ภาษาองัฤษ”เพือ่รว่มแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ
แกสํ่านักงานราชบณัฑติยสภา เพือ่
ใชใ้นการจัดทําหลกัเกณฑก์ารทับ
ศพัทภ์าษาองัฤษฉบบัราชบณัฑติย
สภา  

สํานักงานราชบณัฑติยสภา 29-พ.ค.-58 

332 ภาษาองักฤษ อ.ไมเคลิ แครบทร ี กรรมการตดัสนิโครงการประกวด
สนุทรพจนภ์าษาองักฤษประเภท
ทมี หวัขอ้ “Healthy Soils for a 
Healthy Life”  

คณะอนุกรรมการจัดกจิกรรม
ปีดนิสากล ฝ่ายกจิกรรม
พเิศษ กรมพัฒนาทีด่นิ 

7-ส.ค.-58 

333 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะนันทิ
พร 

เขา้รว่มประชมุทางวชิาการ
กลุม่เป้าหมายทีกํ่าหนด (focus 
group) เรือ่ง “การรับฟังความ
คดิเห็นรา่งหลักเกณฑก์ารทับศพัท์
ภาษาองัฤษ”เพือ่รว่มแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ
แกสํ่านักงานราชบณัฑติยสภา เพือ่
ใชใ้นการจัดทําหลกัเกณฑก์ารทับ
ศพัทภ์าษาองัฤษฉบบัราชบณัฑติย
สภา  
 

สํานักงานราชบณัฑติยสภา 29-พ.ค.-58 
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334 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะนันทิ

พร 
กรรมการออกและกลัน่กรอง
ขอ้สอบของสถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิ(สทศ.) 

สทศ. ปีการศกึษา
2558-2559 

335 ภาษาองักฤษ อ.สเุบญจา เผา่
เหลอืงทอง 

กรรมการออกและกลัน่กรอง
ขอ้สอบของสถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิ(สทศ.) 

สทศ. ปีการศกึษา
2558-2559 

336 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

คณะกรรมการการพัฒนาหลกัสตูร
วชิาภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

สอวน ม.ค.-ธ.ค.57 

337 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

ผูท้รงคณุวฒุ ิสมาคมภมูศิาสตร์
แหง่ประเทศไทย 

สมาคมภมูศิาสตรแ์หง่
ประเทศไทย 

ม.ค.-ธ.ค.57 

338 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้"ระบบ
กําหนดตําแหน่งบนโลก" 

สอวน 11 ต.ค. 57 
เวลา 10-11 น. 

339 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม
ศพัทร์ะบบสารสนเทศ ภมูศิาสตร ์
ราชบณัฑติยสถาน 

ราชบณัฑติยสถาน 2 ครัง้/เดอืน 
ม.ค.-ธ.ค.57 

340 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิหลกัสตูร
อกัษรศาสตรบณัฑติ สาขา
ภมูศิาสตร ์ม.ศลิปากร 

ภาควชิาภมูศิาสตร ์ คณะ
อกัษรศาสตร ์ม.ศลิปากร 

5 ม.ีค. 58 

341 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

วทิยากรอบรม "วเิคราะหข์อ้สอบ
ภมูศิาสตรก์ายภาพ" 

มลูนธิ ิสอวน. 11-12 พ.ค.58 

342 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์ 

รองหวัหนา้ทมีในการแขง่ขนั
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิกระหวา่งประเทศ 
ครัง้ที ่12 (12th iGeo) ณ เมอืงต
เวยีร ์และเมอืงมอสโก ประเทศ
รัสเซยี 

มลูนธิสิง่เสรมิโอลมิปิก
วชิาการและพัฒนา
มาตรฐานวทิยา ศาสตร์
ศกึษาฯ (สอวน.)  

11-17 ส.ค. 58 

343 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

คณะกรรรมการอักษรานุกรม
ภมูศิาสตรร์าชบัณฑติ 

ราชบณัฑติยสถาน อาทติยล์ะครัง้ 
ม.ค.-ธ.ค.57 

344 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

คณะกรรมการสารานุกรมไทย ราช
บณัฑติ 

ราชบณัฑติยสถาน อาทติยล์ะครัง้ 
ม.ค.-ธ.ค.57 

345 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

คณะกรรมการการพัฒนาหลกัสตูร
วชิาภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

สอวน ม.ค.-ธ.ค.57 

346 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้ 
"ภมูศิาสตรเ์มอืง" 

สอวน ม.ค.-ธ.ค.57 

347 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง “ภมูศิาสตร์
เมอืง” ใหแ้กนั่กเรยีนในโครงการ
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิค 

มลูนธิ ิสอวน. 20 ม.ีค.58 เวลา 
09.00-16.00 น.

348 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

อาจารยพ์เิศษบรรยายในภาคปลาย 
ปีการศกึษา 2557 วชิา 2303404 
FIELD STUDIES IN BIOLOGY 
เรือ่ง “การใชง้าน ArcGIS Online” 

ภาควชิาชวีวทิยา คณะ
วทิยาศาสตร ์ 

26 ม.ีค.58 เวลา 
16.00-19.00 น.

349 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

อาจารยพ์เิศษบรรยายในภาคปลาย 
ปีการศกึษา 2557 วชิา 2303622 
SYSTEMATICS AND ECOLOGY 
เรือ่ง “การใชง้าน ArcGIS Online” 

ภาควชิาชวีวทิยา คณะ
วทิยาศาสตร ์ 

27 ม.ีค.58 เวลา 
16.00-19.00 น.

350 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

เขา้รว่มการเสวนาในงาน EGAT 
GIS DAY 2015 ในหวัขอ้ “GIS 
กบัการผลักดนัสูเ่ศรษฐกจิ Digital 
ในยคุ AEC” 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.)  

1 เม.ย.58 เวลา 
09.00-10.30 น.

351 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

วทิยากรพเิศษบรรยายในหวัขอ้
เรือ่ง "Cellular Automata in 
GIS" ในงานฝึกอบรมหลกัสตูรการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่และการ
สรา้งแบบจําลองในระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(สทอภ) 

10-ก.ค.-58 

352 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

คณะกรรมการการพัฒนาหลกัสตูร
วชิาภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

สอวน ม.ค.เป็นตน้ไป 

353 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ฐติรัิตน์ ปัน้
บํารงุกจิ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "ภมูศิาสตร์
การทอ่งเทีย่วในการอบรม
ภมูศิาสตรโ์อลมิปิค" 
 
 

มลูนธิ ิสอวน. 21 ม.ีค .58 
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354 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 

วรรณเมธ ี
วทิยากรบรรยายเรือ่ง "ภมูลิกัษณ์
และภมูปิระเทศ" ใหแ้กนั่กเรยีนใน
โครงการภมูศิาสตรโ์อลมิปิก 

มลูนธิ ิสอวน. 6 พ.ค.58 

355 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร จติติ
พลงัศร ี

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"จรรยาบรรณของนักแปล" ใน
รายวชิา TRA 6013 สาขาวชิาการ
แปล ระดบัมหาบัณฑติ  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง  

21-ก.พ.-58 

356 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

กรรมการพจิารณา ตดิตามและ
ประเมนิผล ชดุโครงการวจัิยทีมุ่ง่
เป้าตอบสนองความตอ้งการในการ
พัฒนาประเทศ : ดา้น
มนุษยศาสตร ์รว่มระหวา่ง วช. 
และ สกว. 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจัิย (สกว.) 

ระยะเวลา 2  ปี 
(5 ม.ค. 58 - 4 
ม.ค. 60) 

357 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

ประชมุคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐาน สาขาวชิา
ศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์เพือ่พจิารณาขอ้สอบปลาย
ภาค ประจําภาคการศกึษาที ่2 ปี
การศกึษา 57 

ม.รัตนบณัฑติ พฤ. 8 ม.ค. 58 
เวลา 15-17 น. 

358 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

วทิยากรในการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิเรือ่ง "วัฒนธรรมพทุธ
ศลิป์ในสงัคมไทย" หวัขอ้ พทุธ
ศลิป์กับการแสดงรว่มสมัย 

ส.ไทยศกึษา จฬุาฯ จ. 25 พ.ค. 58 
เวลา 13-13.45 
น.  

359 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

อาจารยพ์เิศษสอนวชิา 363 220 
Production Design for 
Exhibition  ใหนั้กศกึษาชัน้ปีที ่4   

คณะมัณฑนศลิป์ ม.
ศลิปากร 

ภาคตน้ /2558  
(18 ส.ค. - 17 
พ.ย. 58) เวลา 
13-16.35 น.  

360 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรสอนการขบัรอ้งเพลง
ประสานเสยีงใหแ้กนั่กเรยีนภาษา
ฝร่ังเศส  

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  22 ก.ย. -10 
ต.ค. 57 และ 27 
ต.ค. - 28 พ.ย. 
57 ทกุวันจันทร ์
วันองัคาร และ
วันศกุร ์เวลา 
15.00-17.00 น.

361 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ กรรมการฝ่ายจัดนมัสการ ในการ
ประชมุสมัชชา ไว ดบัย ูซ ีเอ โลก 
ครัง้ที ่28 

สหพันธส์มาคม ไว ดบัย ูซ ี
เอ แหง่ประเทศไทย 

11-16 ต.ค. 58 

362 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูอํ้านวยการดนตรแีละวาทยากร 
งานคอนเสริต์ "Amazing Love" 

คณะนักรอ้งกรงุเทพผสม อา. 19 ต.ค. 57 
เวลา 19 น.  

363 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ กรรมการตดัสนิการประกวดดนตรี
ธนาคารโรงเรยีน รอบชงิชนะเลศิ  
ประจําปี 2557 

ธนาคารออมสนิ จ. 27 ต.ค. 57  

364 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรในโครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติขา้ราชการ เพือ่การ
สือ่สารทีส่รา้งสรรค ์สง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ สรา้งพลงัความรัก 
ความสามัคค ีและความเป็นหนึง่
ของสํานักงานก.พ. ประจําปีพ.ศ.
2558 

สํานักงาน ก.พ. พ.ย. 57 - ก.ย. 
58 (ทกุวัน
พฤหสั เวลา 
16.30-18.30น.)

365 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรในการฝึกซอ้มและควบคมุ
การแสดงการขบัรอ้งประสานเสยีง
ในงาน "มหกรรมดนนตรี
มัธยมศกึษา เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร  

24-27 พ.ย. 57 

366 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรหวัขอ้ "Reader Theatre 
อา่น เลน่ เป็น สขุ" 

สนง.อทุยานการเรยีนรู ้
(สอร.) สนง.บรหิารและ
พัฒนาองคค์วามรู ้(องคก์าร
มหาชน) 

ศ. 30 ม.ค. 58  

367 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ กรรมการบรหิารโรงเรยีนวัฒนา
วทิยาลยั (ในฐานะประธาน) 

โรงเรยีนวัฒนาวทิยาลยั อ.19 พ.ค. 58  

368 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ กรรมการบรหิารโรงเรยีนวัฒนา
วทิยาลยั สมัยวสิามัญ  

โรงเรยีนวัฒนาวทิยาลยั พฤ. 28 พ.ค. 58 
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369 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรงานสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

ACTING PEDAGOGY   
ภาควชิาศลิปะการแสดง ม.
กรงุเทพ 

จ. 24 ส.ค. 58 
เวลา 9-12 น.  

370 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรคา่อบรมขบัรอ้งเพลง
ประสานเสยีงและทักษะดนตร ี

คณะนักรอ้งชายพระกติติ
คณุแหง่กรงุเทพฯ 

28-30 ส.ค. 58 

371 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ รว่มประชมุในตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
วัฒนาวทิยาลยั สมัยสามัญ ครัง้ที ่
2/ปีการศกึษา  2558 

โรงเรยีนวัฒนาวทิยาลยั พ. 9 ก.ย. 58 
เวลา 9.00 น.  

372 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรสอนการขบัรอ้งเพลง
ประสานเสยีงใหแ้กนั่กเรยีนภาษา
ฝร่ังเศส 

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

373 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ วทิยากรฝึกอบรมครบูรรณารักษ์:
การใชล้ะครประยกุตส์รา้งหอ้งสมดุ
มชีวีติ 

เครอืขา่ยหอ้งสมดุTKPark
ภาคตา่งๆ 

ก.ย. - พ.ย..57 

374 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ การแขง่ขนัการเขยีนบทละครเวที
สง่เสรมิคา่นยิม12ประการ สําหรับ
นักเรยีนและบคุคลท่ัวไป 
(กรรมการตดัสนิ ภาคกลาง) 

สํานักนายกรัฐมนตร ี พ.ย. 57 - ก.ย. 
58 (ทกุวัน
พฤหสั เวลา 
16.30-18.30 
น.) 

375 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ ผูอ้า่นรายวชิาใหม ่ในการเปิด
รายวชิาโท ในปีการศกึษา 58 

สาขาวชิาการละคร คณะ
ศลิปศาสตร ์ม.มหดิล 

ตัง้แตว่ันที ่27 
พ.ย. 57 จนกวา่
จะแลว้เสร็จ 

376 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ พจิารณาขอ้เสนอโครงการวจัิย 
เรือ่ง "แนวทางการอนุรักษ์และสบื
ทอดการแสดงละครจากพระราช
นพินธข์องพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศกึษา 
คณะละครสมัครเลน่ทับแกว้" 

คณะอกัษรศาสตร ์ม.
ศลิปากร 

ภาคปลาย 57 

377 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ กลา่วปาฐกถาหวัขอ้ "จับตาความ
เคลือ่นไหวละครสงัคมใน
อษุาคเนย"์ ในโครงการพัฒนา
เครอืขา่ยละครสรา้งปัญญาเพือ่
เยาวชน" : Theatre for 
Transformation Network 

มลูนธิสิ ือ่ชาวบา้น 
(มะขามป้อม) 

อา. 18 ม.ค. 58 

378 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ ผูท้รงคณุวฒุริายวชิาโท ใน
สาขาวชิาการละครของคณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ปี
การศกึษา 2558 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

ปีการศกึษา 58 

379 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิโครงรา่ง
วทิยานพินธผ์ูส้มคัรรับทนุพระบรม
ราชานุสรณ์ สมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณี 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

ก.พ.58 

380 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ กรรมการพจิารณาขอ้สอบและ
คะแนนของภาควชิา
ศลิปะการแสดง มหาวทิยาลยั
หอการคา้ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   

381 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ รว่มประชมุคณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุมิรดกภมูปัิญญาทาง
วัฒนธรรม เพือ่พจิารณาขึน้
ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทาง
วัฒนธรรม สาขาศลิปะการแสดง 
ประจําปี พ.ศ.2558 

สถาบนัวัฒนธรรมศกึษา 
กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 

พ. 8 เม.ย. 58 
เวลา 10-15.30 
น. 

382 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ วทิยากรโครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารละครประยกุตเ์พือ่พัฒนา
ชมุชนภาคใต ้

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
ทักษิณ 

24-26 เม.ย. 58

383 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความ 
วารสารดนตรแีละการแสดง มหา
วทิยาบรูพา 

มหาวทิยาลยับรูพา พ.ค.58 
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384 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ โครงการมหกรรมการแสดงละคร

ภาคใต ้ครัง้ที ่3 (TSU Deama 
Festival #3) ชือ่งาน "กว๊น
ความสขุ สนุกคณู 3" 

สาขาศลิปะการแสดง คณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์ม.ทักษิณ  

9-ก.ย.-58 

385 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ วทิยากรรายวชิา 0607231 ทักษะ
การแสดง 1,และ 0607431 ทักษะ
การแสดง 3 

สาขาศลิปะการแสดง คณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์ม.ทักษิณ  

10-11 ก.ย. 58 

386 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ประธานกรรมการประเมนิบทความ
ทางวชิาการของผูผ้า่นการคดัเลอืก
เป็น พนม.สายวชิาการ ตําแหน่ง
อาจารย ์สาขาวชิาการละคอน 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

25-ก.ย.-58 

387 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ  วทิยากรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ถา่ยทอดความรูห้อ้งสมดุชวีติ : 
ดา้นการพัฒนาและสรา้งสรรคส์ือ่
การเรยีนรู ้กลุม่เป้าหมายคอิ ครู
หรอื บรรณารักษ์ ผูป้ฏบิตังิาน
หอ้งสมดุของเครอืขา่ย ในหวัขอ้ 
"ละครสง่เสรมิการอา่น"  

ฝ่ายพัฒนาเครอืขา่ย สนง.
อทุยานการเรยีนรู ้(TK 
Park) 

ศ. 24 ต.ค. 57 
เวลา 9-18 น.  

388 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา มโนมัย
พบิลูย ์

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ  สาขาวชิาศลิปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร ์ม.
หอการคา้ไทย 

11-12 ก.ย. และ 
30-31 ต.ค. 57  

389 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา มโนมัย
พบิลูย ์

รว่มประชมุพจิารณาขอ้สอบไล่
ปลายภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 

สาขาวชิาศลิปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
ประยกุตศ์ลิป์ ม.หอการคา้
ไทย 

จ. 24 พ.ย. 57 
เวลา 9-10.30 
น.  

390 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา มโนมัย
พบิลูย ์

ประชมุคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐาน สาขาวชิา
ศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์เพือ่พจิารณาขอ้สอบปลาย
ภาค ประจําภาคการศกึษาที ่2 ปี
การศกึษา 57 

ม.รัตนบณัฑติ พฤ. 8 ม.ค. 58 
เวลา 15-17 น. 

391 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา มโนมัย
พบิลูย ์

ผูอ้า่นโครงการวจัิยเรือ่ง "การ
ดดัแปลงนวนยิายเป็นบทละคร
โทรทัศน ์: นวนยิายชดุผ-ีผา้ ของ
พงศกร (2550-2557)" 

กองสง่เสรมิงานวจัิย ฝ่าย
วจัิย ม.หอการคา้ไทย 

จ. 16 ม.ีค. 58 

392 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา มโนมัย
พบิลูย ์

ประชมุคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐาน สาขาวชิา
ศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์เพือ่พจิารณาผลสอบปลาย
ภาค ประจําภาคการศกึษาที ่2 ปี
การศกึษา 2557 

ม.รัตนบณัฑติ จ. 16 ม.ีค. 58 
เวลา 12-15 น. 

393 ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา มโนมัย
พบิลูย ์

อา่นโครงการวจัิยเรือ่ง "การ
ดดัแปลงนวนยิายเป็นบทละคร
โทรทัศน:์ นวนยิายชดุผ-ีผา้ ของ
พงศกร (2550-2557) 

ม.หอการคา้ไทย ศ.24 เม.ย. 58  

394 ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

กรรมการอํานวยการผลติสือ่เพือ่
เผยแพรอ่งคค์วามรูข้องราช
บณัฑติยสภา 

ราชบณัฑติยสภา ตลอด
ปีงบประมาณ 

395 ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

อา่นสารนพินธข์อง น.ส.นันทช์นก 
คามชติานนทเ์รือ่ง "การศกึษา
กลวธิกีารแปลคําตอ้งหา้มที่
เกีย่วกบัเพศในบทละครแนวสตรี
นยิมเรือ่ง "The Vagina 
Monologues" ของ  Eve Ensler  

ศนูยก์ารแปลและการลา่มฯ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

  

396 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

เขา้รว่มการเสวนาโตะ๊กลม เสนอ
บทความวชิาการ และดําเนนิ
รายการเสวนา "Listen to the 
Cities" 

Korean Culture Center 20 ม.ีค. 58 
เวลา 13-18 น. 

397 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุ
ลางกรู 

รว่มเสวนาในรายการทวี ีคมชดัลกึ 
หวัขอ้ "ฉากมายา vs คา่นยิม"  

รายการทวี ีคมชดัลกึ 
(ออกอากาศสด) วันที ่9 
ก.ค.2557 ชอ่งเนชัน่ทวี ี
 

9 ก.ค. 57 เวลา 
21.00-21.30 น.
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398 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุ

ลางกรู 
วทิยากร บรรยาย หัวขอ้ การ
จัดการโรงละคร และการผลติละคร
เวท ีพรอ้มนําชมศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล ใหก้ับ
นักศกึษา และอาจารย ์จากคณะ
นเิทศศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

คณะนเิทศศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

1 ม.ีค.58 เวลา 
15.30 - 17.00 
น. 

399 ศลิปการละคร อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุ
ลางกรู 

วทิยากรบรรยาย และนําชม
กระบวนการสรา้งสรรคล์ะครสําหรับ
เด็ก เรือ่ง "แตบ่ แตบ ตะแลบ้ 
แตบ แตบ" ใหก้ับคณะคร ู
ผูป้กครองและนักเรยีนระดบัประถม 
ของกลุม่บา้นเรยีนปฐมธรรม 

กลุม่บา้นเรยีนปฐมธรรม 1 ม.ีค.58 เวลา 
11.30 - 12.30 
น. 

400 ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน  

ผูช้ว่ยกํากบัการแสดงละครเวที
เรือ่ง “รอยดรุยิางค ์เดอะ มวิสคิลั” 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม รว่มกบั 
บรษัิท อนิเด็กซ ์ครเีอทฟี 
วลิเลจ จํากดั (มหาชน) 

20-25 ส.ค. 58 

401 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์พลู
ลาภ 

กรรมการผูอ้อกและตรวจขอ้สอบ
วชิา 14318 หลักการแปล 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา
ธริาช 

พ.ค.57 - ม.ค.
58 

402 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์พลู
ลาภ 

กรรมการทดลองประเมนิสมรรถนะ
วชิาชพี สาขาอาชพีนักแปล 

สํานักพัฒนาเทคนคิศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

8-พ.ค.-58 

403 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

อ.สถาพร อรณุ
วลิาศ 

อาจารยพ์เิศษบรรยายเรือ่ง “ศลิปะ
โบราณวัตถสุถาน: ภาพสะทอ้น
การ เมอืง เศรษฐกจิ สงัคม
วัฒนธรรมไทย” 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร    

16 และ 30 ต.ค. 
57 เวลา 9.25-
12.05 น.  

404 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

อ.สถาพร อรณุ
วลิาศ 

สบืสานงานศลิป์ วถิถี ิน่มรดกไทย 
ชมุชนโพธาราม-ราชบรุ ี

"อกัษรสญัจร" สมาคมนสิติ
เกา่อกัษรศาสตร ์

16-พ.ค.-58 

405 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

อ.สถาพร อรณุ
วลิาศ 

วทิยากรโครงการทัศนศกึษาและดู
งาน ณ เมอืงเสยีมราฐ อาณาจักร
กมัพชูา 

ฝ่ายวชิาการ คณะอกัษร
ศาสตร ์

พ. 5 - ศ. 7 
ส.ค. 58 

406 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง (อ.แมช่ี
วมิตุตยิา) 

บรรยายเรือ่ง "เรือ่งเลา่จาก
พระไตรปิฎก" แกผู่ป้ฏบิตัธิรรม  

"สวนอศุม" (สถานปฏบิตั ิ
ธรรมสําหรับเพศหญงิ) 

17 ม.ค.58 เวลา 
13.00-14.30 น.

407 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง (อ.แมช่ี
วมิตุตยิา) 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “พระวนัิยที่
คฤหสัถค์วรรู”้ 

จัดโดยหอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิรว่มกบัสวนอศุม
สถานปฏบิตัธิรรมสําหรับ
ผูห้ญงิ 

 28 ม.ิย.58 

408 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง (อ.แมช่ี
วมิตุตยิา) 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “รูจั้กคมัภรี์
สําคญัในพระพทุธศาสนา” สําหรับ
วชิา “พทุธบณัฑติจฬุาฯ สงา่งาม”  

ธรรมสถานจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

2-ก.ค.-58 

409 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง (อ.แมช่ี
วมิตุตยิา) 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "ปัจฉมิกาล
ของพระพทุธเจา้ในมหาปรนิพิพาน
สตูร" และเรือ่ง "ธัมมจักกปัปวัตน
สตูร" วันอาสาฬหบชูา 

หอพระไตรปิฎกนานาชาต ิ
รว่มกบัสวนอศุมสถานปฏบิตั ิ
ธรรมสําหรับผูห้ญงิ 

26 ก.ค.58 และ 
30 ก.ค.58 
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อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดบันานาชาต ิ   22     รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 

1 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ทีป่รกึษา คณะกรรมการฝ่าย
วชิาการ ในคณะกรรมการจัดการ
ประชมุสภาบรรณารักษ์แหง่เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้ครัง้ที ่16 
Appointment of the committee 
to the 16th Congress of 
Southeast Asia Librarians 
(CONSAL XVI) 

สํานักหอสมดุ
แหง่ชาต ิ

2014-2015 

2 บรรณารักษศาสตร ์ ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

Program Committee งาน The 
6th International Conference 
on Asia-Pacific Library and 
Information Education 
andPractice ASIA-PACIFIC LIS: 
EXPLORING UNITY AND 
DIVERSITY  ณ Manila ประเทศ
ฟิลปิปินส ์

A-LIEP Secretariat  28 - 30 ต.ค.58 

3 บรรณารักษศาสตร ์ อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิ
ประยงค ์

ประธาน Asia Pacific Chapter 
Association for Information 
Science and Technology 
(ASIS&T) 

ASIS&T ต.ค.57-ก.ย.58 

4 ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.สเุนตร ชตุนิ
ธรานนท ์

วทิยากรกติตมิศักดินํ์าคณะ
นักศกึษาหลกัสตูร "ภมูพิลงั
แผน่ดนิ" รุน่ที ่3 ศกึษาดงูานดา้น
ศลิปวัฒนธรรม ภมูศิาสตร ์และ
ประวัตศิาสตร ์

ประธานคณะกรรมการ
ภมูพิลงัแผน่ดนิ รุน่ที ่
3 ศนูยบ์รกิารวชิาการ
แหง่จฬุาฯ 

7-9 ม.ีค. 58 

5 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา สถา
อานันท ์

กรรมการใน Steering Committee 
ของสมาพันธส์มาคมปรัชญา
นานาชาต ิ(Council of 
International Philosophical 
Societies) 

การประชมุ 23 World 
Congress of 
Philosophy 

วาระ 5 ปี 
(August 2013 - 
August 2018 

6 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา แสง
อรา่มเรอืง 

กรรมการประเมนิวทิยานพินธร์ะดบั
ปรญิญาเอก ณ มหาวทิยาลยั 
คสัเซลิ ประเทศเยอรมน ี

คณะกรรมการดษุฎี
บณัฑติแหง่
มหาวทิยาลยัคสัเซิล่ 
(Universität Kassel)  

  

7 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

ศาสตราจารยพ์เิศษ 
ดร.อําภา โอตระกลู  

บรรยายเรือ่ง “Der siamesische 
König in Deutschland 1907” ให ้
สมาคมนักการทตูนานาชาต ิ ณ 
กรงุเบอรล์นิ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ีและไดอ้า่นบท
พระราชนพินธ ์“ไกลบา้น” ฉบบั
แปลเป็นภาษาเยอรมันใหใ้นงาน 
“Klassik im Kloster” ณ เมอืง 
Bad Herrenalb  

สถานเอกอคัรราชทตู
ไทยประจํากรงุ
เบอรล์นิ  

13-พ.ค.-58 

8 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี โลห
ผล 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุสิอบ
วทิยานพินธ ์ระดบัปรญิญาเอก 

University Rome II 
Tor Vergata ประเทศ
อติาล ี

14-ก.ค.-58 

9 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
“การศกึษาดา้นวรรณคดญีีปุ่่ นใน
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั”  

Hiroshima 
University 

7-11 ธ.ค. 57  

10 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศาล  

วทิยากรบรรยายเกีย่วกบังานวจัิย
บทละครโน และใหคํ้าปรกึษาการ
ทําวจัิยแกนั่กศกึษาดา้นญีปุ่่ นศกึษา 
จากสหรัฐอเมรกิา ญีปุ่่ น และ
ประเทศตา่งๆ ในเอเซยีตะวันออก
เฉียงใต ้ในโครงการ The Japan 
Foundation Summer Institute  
 
 
 
 

The Japan 
Foundation ประเทศ
ญีปุ่่ น 

25-31 ก.ค. 58 
ณ Doshisha 
University 
Retreat Center 
จังหวัดฌงิะ 
ประเทศญีปุ่่ น 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
11 ภาษาตะวันออก/

บาล ี
ผศ.ดร.ประพจน์ อศัว
วริฬุหการ 

ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัไทยศกึษา  School of Foreign 
Languages, Peking 
University 

12-17 ต.ค. 57 
ณ มหาวทิยาลยั
ปักกิง่ ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี  

12 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา ราโท ลา่มภาษาไทย-เวยีดนาม ใหแ้ก่
นายกรัฐมนตรเีวยีดนาม 
คณะรัฐมนตร ีและคณะผูแ้ทนไทย 
ในการมาเยอืนประเทศไทยและการ
ประชมุคณะรัฐมนตรรีว่มอยา่งไม่
เป็นทางการ ไทย-เวยีดนาม ครัง้ที ่
3 ของนายเหวยีน เติ๊น สงุ 
นายกรัฐมนตรเีวยีดนาม และคณะ  

นายกรัฐมนตรี
เวยีดนาม 
คณะรัฐมนตร ีและ
คณะผูแ้ทนไทย  

23-ก.ค.-58 

13 ภาษาตะวันออก/
เอเชยีใต ้

อ.ดร.ชานป์วชิช ์ ทัด
แกว้ 

อา่นบทความตน้ฉบบั ศนูยส์ง่เสรมิการวจัิย
ใน-ภมูภิาคเอเชยีฯ  

3 ก.ค.58 และ 
31 ส.ค.58 

14 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน ์อรณุ
มานะกลุ 

ผุท้รงคณุวฒุพิจิารณาคณุภาพ
บทความทีต่พีมิพก์ารประชมุ 
PACLING 2015 

การประชมุ PACLING 
2015 

1-ก.พ.-58 

15 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส 

ผูป้ระเมนิบทความวารสาร LEARN สถาบันภาษา ม.
ธรรมศาสตร ์

23-เม.ย.-58 

16 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัตรา
ภรณ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
“Strategies of Student 
Exchange at Chulalongkorn 
University” 

Hiroshima 
University 

7-11 ธ.ค. 57  

17 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัตรา
ภรณ์  

เป็นผูแ้ทนจากจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เขา้รว่มการประชมุ
ประเมนิผลการดําเนนิโครงการ 
AIMS “Follow-up on ASEAN 
International Mobility for 
Students (AIMS) Programme” 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อดุมศกึษา รว่มกบั
ศนูยภ์มูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตว้า่
ดว้ยการอดุมศกึษาและ
การพัฒนา (SEAMEO 
Regional Centre for 
Higher Education 
and Development) 

23-28 ส.ค. 58 
ณ กรงุมะนลิา 
ประเทศ
ฟิลปิปินส ์และ
กรงุ
กวัลาลมัเปอร ์
ประเทศ
มาเลเซยี 

18 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร จติตพิลงั
ศร ี

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"Plagiarism, irony and incense 
stick: a sketch of Thai 
translation traditions" ในการ
สมัมนาดา้นการแปล  

Centre for 
Translation ของ 
Hong Kong Baptist 
University  

 22 ม.ค. 58 
18.00-20.00 น. 

19 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนาฏยศลิป์ เขา้
รว่มงานเทศกาล 2015 Asia 
Pacific Dance Festival 

สถาบนั East-West 
Center และ 
University of Hawaii 
at Manoa 

13-28 ก.ค.58 

20 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์พลู
ลาภ 

กรรมการทีป่รกึษา (Advisory 
Board) การจัดประชมุวชิาการ
นานาชาต ิLanguage and the 
Media ครัง้ที ่10  

icwe วันที ่5-7 พ.ย. 
57 

21 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์พลู
ลาภ 

กรรมการทีป่รกึษา (International 
Advisory Board) การจัดประชมุ
วชิาการนานาชาต ิInterMedia 

Institute of English 
Studies 
Department of 
Translation Studies 
University of Łódź 

 พ.ศ.2559 

22 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์พลู
ลาภ 

กรรมการทีป่รกึษา (International 
Advisory Board) การ 
จัดประชมุวชิาการนานาชาต ิ
InterMedia 

Institute of English 
Studies  
Department of 
Translation Studies 
University of Lodz 

งานจะจัดที ่
เมอืงพอซแนน 
ประเทศ
โปแลนด ์พ.ศ.
2559 
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 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 59 รายการ 
ระดบัชาติ   11 รายการ 
ระดบันานาชาติ    48 รายการ 
 

อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่วมประชุมวชิาการระดับชาต ิ 11 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  สถานทีจั่ด หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 

1 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วรรณชยั 
คําภรีะ 

การประชมุเชงิปฏบิตักิารดา้นเรยีน
การสอนภาษาฝร่ังเศสระดบั
ภมูภิาค BELC-ASEAN  

ณ โรงแรมไอบสิ 
กรงุเทพฯ รเิวอรไ์ซด ์

สถานเอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจําประเทศ
ไทย 

15-19 ม.ิย.58  

2 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วโิรจน ์
โกศลฤทธชิยั 

การประชมุเชงิปฏบิตักิารดา้นเรยีน
การสอนภาษาฝร่ังเศสระดบั
ภมูภิาค BELC-ASEAN  

ณ โรงแรมไอบสิ 
กรงุเทพฯ รเิวอรไ์ซด ์

สถานเอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจําประเทศ
ไทย 

15-19 ม.ิย.58  

3 ภาษา
ตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.ทรงศกัดิ ์
หมัดสะและ 

การประชมุวชิาการนานาชาตเิรือ่ง
การวพิากษ์แบบทดสอบทักษะ
ภาษาอาหรับสําหรับผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่
ชาวอาหรับ 

โรงแรม ซ.ีเอส. 
จังหวัดปัตตาน ี

วทิยาลยัอสิลามศกึษา 
สงักดัม.สงขลสนคริ
นทร ์

9-11 ก.ย. 57 

4 ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

รว่มเสวนาเรือ่ง “นริาศเมอืงแกลง 
กบั สนุทรภู ่มหากวไีรพ้รมแดน” 
ในงาน “สนุทรภูสู่ส่ากล ครัง้ที ่2” 

ณ หอ้งประชมุ 3 
ศนูยก์ารประชมุแหง่ 
ชาตสิริกิติ ์ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

28 ม.ีค.58 
เวลา 9.00-
12.00 น.  

5 ภาษาไทย ศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

เขา้รว่มงานสมัมนา "60 พรรษา 
รัตนราชสดุา วทิยาปรทิรรศน์"  

บา้นวทิยาศาสตรส์ ิ
รนิธร อทุยาน
วทิยาศาสตร ์

บา้นวทิยาศาสตรส์รินิ
ธร อทุยาน
วทิยาศาสตร ์

30-31 ม.ีค.58 

6 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิหวัขอ้ 
“มนุษยศาสตรท์ีแ่ปรเปลีย่นในโลก
ทีเ่ปลีย่นแปลง (Changing 
Humanities in a Changing 
World)” เวทวีจัิยมนุษยศาสตร์
ไทย ครัง้ที ่8  

ณ โรงแรมอมิพเิรยีล 
แมปิ่ง อําเภอเมอืง 
จังหวัดเชยีงใหม ่

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

27-29 พ.ย. 
57   

7 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

ภมูศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศ 
ระดบั ป.ตร ี

ม.เชยีงใหม ่ ภาควชิาภมูศิาสตร ์ม.
เชยีงใหม ่

25-27 ธค. 57 

8 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธี
ระโรจนารัตน์ 

ภมูศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศ 
ระดบั ป.ตร ี

ม.เชยีงใหม ่ ภาควชิาภมูศิาสตร ์ม.
เชยีงใหม ่

25-27 ธค. 57 

9 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล  
วรรณเมธ ี

ภมูศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศ 
ระดบั ป.ตร ี

ม.เชยีงใหม ่ ภาควชิาภมูศิาสตร ์ม.
เชยีงใหม ่

25-27 ธค. 57 

10 ภมูศิาสตร ์ อ.มัลลกิา  สกุจิ
ปาณีนจิ 

ภมูศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศ 
ระดบั ป.ตร ี

ม.เชยีงใหม ่ ภาควชิาภมูศิาสตร ์ม.
เชยีงใหม ่

25-27 ธค. 57 

11 หน่วยวชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร อรณุ
วลิาศ 

ประวัตศิาสตรโ์บราณลุม่แมน้ํ่าบาง
ปะกงกับโฉมหนา้ใหมข่องไทยใน
เวทอีาเซยีน 

หอ้งประชมุ 203 
อาคารจามจรุ ี3 

ฝ่ายทนุวจัิย สํานัก
บรหิารวจัิย จฬุาฯ 

6 ม.ีค. 58 
เวลา 13.30 น. 
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิ 48 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  สถานทีจั่ด ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 

1 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิ77th ASIS&T 
Annual Meeting 

Seattle สหรัฐ 
อเมรกิา 

isast.org 31 ต.ค.-5 
พ.ย.57 

2 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

การประชมุนานาชาต ิThe 7 
th International 
Conference on 
Qualitative and 
Quantitative Methods in 
Libraries  

IUT Université 
Paris 
Descartes 

ฝร่ังเศส IUT Universite 
Descartes  

24-31 พ.ค.58

3 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิAssociation for 
Asian Studies Annual 
Conference 

นครชคิาโก  
มลรัฐอลิลนิอยส์

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Association for 
Asian Studies  

26-29 ม.ีค. 
58 

4 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.วลิลา 
วลิยัทอง 

เขา้รว่มการประชมุระดบั
นานาชาต ิเรือ่ง Fashion 
through History: 
Costume, Symbols, 
Communication 

Rome อติาล ี Sapienza 
University of 
Rome 

20-21 พ.ค. 
58 

5 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ประชมุวชิาการเรือ่ง 
“Networking and 
Collaboration to Achieve 
Gender Justice : 
Challenges for the 
Strategic Roles of 
Women’s Studies 

Universitas 
Indonesia 

อนิโดน ี
เซยี 

Koran-Asean 
Cooperation 
Project(KACP) 

12-14 ก.พ.58

6 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ประชมุทางวชิาการ เรือ่ง 
Buddhist-Christian 
Relation in Asia  

Archabbey of 
St. Ottilien 

เยอรมน ี The European 
Network of 
Christian Buddhist 
Studies (ENBCS)  

25-29 ม.ิย.58

7 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
"Th 4th International 
Workshop 
Bioethics,Multiculturalis
m and Religion" 

มหาวทิยาลยั
Anahuac 
University 

เม็กซโิก องคก์ารยเูนสโกและ
มหาวทิยาลยั
Anahuac 
University 

8-14 พย.57 

8 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อารต ีแกว้
สมัฤทธิ ์

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิXIII Kongress 
der Internationalen 
Vereinigung Fur 
Germanistik (IVG) (13th 
Conference of the 
International Association 
for German Studies) 

เมอืงเซีย่งไฮ ้ จนี International 
Association for 
German Studies 

23-30 ส.ค.58

9 ภาษา
ตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ภริ
มนตร ี

การประชมุสมัชชาใหญ่
สามัญประจําปีมลูนธิริสุกมีรี ์

Sochi Russia มลูนธิริสุกมีรี ์ 2-5 พ.ย. 57 

10 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.สกุจิ พูพ่วง การประชมุวชิาการ
นานาชาตขิองสมาคมครู
ภาษาสเปนแหง่ยโุรป ครัง้ที ่
50 

มหาวทิยาลยัอิ
ซาเบลที ่1 

สเปน สมาคมครภูาษา
สเปนแหง่ยโุรป 

20-24 ก.ค. 
58 

11 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.สกุจิ พูพ่วง การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิThe 2rd 
International Conference 
on Language, Literature 
and Cultural Studies  

โรงแรมเอวัน 
เดอะ รอยัลครซู 
พัทยา จังหวัด
ชลบรุ ี

ไทย ภาควชิาภาษา
ตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

20-21 ส.ค. 
58 

12 ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

IALIC Conference 2014  University of 
Aveiro 

โปรต ุ
เกส 

IALIC 28-30 พ.ย.57

13 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.อสิรยิา  พาท ี งานสมัมนาวชิาการ 
นานาชาตดิา้นการเรยีนการ
สอนภาษาเกาหล ี

คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาฯ 

ไทย สาขาวชิาภาษา
เกาหล ีคณะอักษรฯ 
จฬุาฯ 

28-ส.ค.-58
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  สถานทีจั่ด ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
14 ภาษา

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.น้ําทพิย ์
เมธเศรษฐ  

การประชมุวชิาการดา้น
ภาษาญีปุ่่ นและญีปุ่่ นศกึษา
ของ Graduate School of 
International Cultural 
Studies 

 มหาวทิยาลยั 
Tohoku 

ญีปุ่่ น  มหาวทิยาลยั 
Tohoku 

27-29 ม.ค. 
58  

15 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจิ
ราสมบตั ิ

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิThe 11th 
International Conference 
on Japanese Language 
Education in Malaysia 

Universiti 
Malaya 

มาเล 
เซยี 

The Japan 
Foundation, Kuala 
Lumpur 

11-12 ต.ค.57

16 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิThe 10 th 
International Symposium 
on Oral Proficiency 
Interview  

โรงแรม
นานาชาตฮิาโก
ดาเตะ 

ญีปุ่่ น สมาคมญีปุ่่ นเพือ่
การศกึษาของ
การศกึษา 

31 ก.ค.-2 
ส.ค.58 

17 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.Natsuki 
Matsui 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิ
The 55 th National 
Conference of the Japan 
Association for 
Language Education and 
Technology 

Osaka ญีปุ่่ น  the Japan 
Association for 
Language 
Education and 
Technology 

6-8 ส.ค.58 

18 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.อษัฎายทุธ 
ชศูร ี

การประชมุวชิาการดา้น
ภาษาญีปุ่่ นและญีปุ่่ นศกึษา
ของ Graduate School of 
International Cultural 
Studies 

 มหาวทิยาลยั 
Tohoku 

ญีปุ่่ น  มหาวทิยาลยั 
Tohoku 

27-29 ม.ค. 
58  

19 ภาษา
ตะวันออก/
ภาษาเอเชยี
ใต ้

อ.ดร.ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้ 

นําเสนอในการประชมุ
วชิาการนานาชาต ิ World 
Sanskrit Conference XVI 

Renaissance 
Bangkok 
Ratchaprasong 
Hotel 

ไทย Sanskrit Studies 
Centre, Silpakorn 
University 

28 ม.ิย.- 2 
ก.ค. 58  

20 ภาษา
ตะวันออก/
ภาษาเอเชยี
ใต ้

อ.ดร.ชานป์วชิช ์
ทัดแกว้ 

An International 
Conference on Buddhist 
Studies in Honour of 
H.R.H. Princess Maha 
Chakri Sirindhorn: 
Buddha's Biography 
Buddhist Legends  

Chulalongkorn 
University 

ไทย Chulalongkorn 
University 

18-19 ก.ค. 
58 

21 ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานรัีตน ์
จัตทุะศร ี

การประชมุ "2015  
International  
Conference  on  Social  
Science  and  
Psychology" (ICSSP 
2015) 

Courtyard  by  
Marriott  Seoul  
Times  Square

สาธารณรัฐ
เกาหล ี
(เกาหลี

ใต)้ 

Higher  Education  
Forum (HEF)  

27 - 29 ม.ิย. 
58 

22 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร 
ภักดผีาสขุ  

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิ14 th 
International Pragmatics 
Conference  

University of 
Antwerp 

เบลเยีย่ม University of 
Antwerp 

26 - 31 ก.ค. 
58 

23 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

การประชมุ The  19th  
Annual  Conference  of  
the  Institute  of  Won-
Hyo  Studies 

 Won-Hyo  
Studies 
Bunhwangsa  
Buddhist  
Temple 

เกาหล ี The  Institute  of  
Won-Hyo  Studies, 
Bunhwangsa  
Buddhist  Temple 

6-9 พ.ย.57 

24 ภาษาไทย ผศ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิ
The EURO SEAS 
conference 2015 

the University 
of Vienna and 
the Austrian 
Academy of 
Sciences in 
Vienna, 
Austria 
 
 
 

ออสเตรยี The European 
Association for 
Southeast Asian 
Studies 
(EuroSEAS) 

11-14 ส.ค.
58. 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  สถานทีจั่ด ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
25 ภาษาไทย รศ.ดร.ณัฐพร 

พานโพธิท์อง 
การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิ14 th 
International Pragmatics 
Conference  

University of 
Antwerp 

เบลเยีย่ม University of 
Antwerp 

26 - 31 ก.ค. 
58 

26 ภาษาไทย อ.ดร.ธรีนุช โชค
สวุณชิ 

ไดรั้บเชญิจากมหาวทิยาลยั 
Gukushuin  ใหเ้ขา้รว่มการ
ประชมุเชงิเทคนคิงานวจัิย 
Text  mining  about  the  
East  Japan  Earthquake  
Disaster 

มหาวทิยาลยั 
Gukushuin 

ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยั 
Gukushuin 

20 - 23 ก.พ. 
58 

27 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิ
The  Harmonious  
Building  of  an  Ethnic  
Society:  Inheritance  
and  Development  of  
Southeast  and  South  
Asia  Culture 

เมอืง Kunming 
มณฑล ฮนุหนํา 
(Yunnan) 

จนี Yunnan  Provincial  
Research  Center  
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 

12 -14 ธ.ค. 
57 

28 ภาษาไทย อ.ดาวเรอืง 
วทิยารัฐ 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิ
ครัง้ที ่15 International 
Conference of the 
European Association of 
Southeast Asian 
Archaeologists 

Université 
Paris Ouest 
Nanterre la 
Défense, Paris

ฝร่ังเศส Université Paris 
Ouest Nanterre la 
Défense, Paris 

6-10 ก.ค.58 

29 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยาภรณ์ 

The 28th Pacific Asia 
Conference on 
Language, Information 
and Computation 
(PALIC-28) 

ภเูก็ต ไทย ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 
และ NECTEC และ 
SIIT 

12-14 ธ.ค. 57 

30 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยาภรณ์ 

การประชมุระดับนานาชาต ิ
"22 nd International 
Conference on Historical 
Linguistics  

University of 
Naples 
Federico II 

อติาล ี Naples, Federico 
II), University of 
Chieti-Pescara, 
Turin 

26 ม.ิย.- 2
ก.ค.58 

31 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยาภรณ์ 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิPhonetics and 
Phonology in Europe 
2015 

มหาวทิยาลยั 
Cambridge 

สหราช
อาณาจักร

มหาวทิยาลยั 
Cambridge 

29-30 ม.ิย. 58

32 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่
กาญจน ์เทพ
กาญจนา 

The 28th Pacific Asia 
Conference on 
Language, Information 
and Computation 
(PALIC-28) 

ภเูก็ต ไทย ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 
และ NECTEC และ 
SIIT 

12-14 ธ.ค. 57 

33 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่
กาญจน ์เทพ
กาญจนา 

การประชมุระดับนานาชาต ิ
The 25th Annual 
Meeting of Southeast 
Asian Linguistics Society 

มหาวทิยาลยั
พายัพ จังหวัด
เชยีงใหม ่

ไทย ทีม่หาวทิยาลยั
พายัพ จังหวัด
เชยีงใหม ่(ทนุวจัิย
รัชดาภเิษกสมโภช) 

26-29 พ.ค.58

34 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

การประชมุระดับนานาชาต ิ
The 25th Annual 
Meeting of Southeast 
Asian Linguistics Society 

มหาวทิยาลยั
พายัพ จังหวัด
เชยีงใหม ่

ไทย มหาวทิยาลนัพายัพ 
จังหวัดเชยีงใหม ่

26-29 พ.ค.58

35 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี

เขา้รว่มการเสวนาวชิาการ
นานาชาต ิเรือ่ง “Cultural 
Dimensions of ASEAN” 

College of 
Liberal Arts, 
De La Salle 
University  

ฟิลปิปินส์ คณะสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
รว่มกบั College of 
Liberal Arts, De La 
Salle University 
ประเทศฟิลปิปินส ์
 

6 ม.ีค.58 เวลา 
9.00-12.00 น.



68 

 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  สถานทีจั่ด ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
36 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.นริดา 

จติรกร 
ประชมุวชิาการ The 6th 
Biennial International 
Conference on the 
Linguistics of 
Contemporary English 
(B-ICLCE 6) 

University of 
Wisconsin 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

University of 
Wisconsin 

19-23 ส.ค.58

37 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ประชมุนานาชาต ิThe 
Magic of Innovation: 
New Trends in Language 
Research and Teaching 
Foreign Languages  

MGIMO 
University 
เมอืงมอสโก  

รัสเซยี MGIMO University 24-25 เม.ย. 
58  

38 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

ประชมุ The 2nd 
Evaluation Meeting of 
the AIMS-HU Program  

มหาวทิยาลยั 
ฮโิรชมิา  

ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยัฮโิรชิ
มาเป็นเจา้ภาพ  

7-11 ธ.ค. 57 

39 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิSpace, Race, 
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

 มหาวทิยาลยั 
Otago 

นวิซแีลนด์  มหาวทิยาลยั 
Otago 

8-10 ธ.ค.57  

40 ภาษาองักฤษ อ.ดร.วรติตา ศรี
รัตนา 

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิTranslational 
Modernisms: The 2nd 
Australian Modernist 
Studies Network 
Conference 

University of 
Sydney 

ออสเตรเลี
ย 

University of 
Sydney 

15-17 ธ.ค.57

41 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร จติติ
พลงัศร ี

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิThe 6th Asian 
Traditions Conference, 
Translating Asia: 
Migration and 
Transgressions 

Quezon City, 
Philippines 

ฟิลปิปินส์ University of the 
Philippines 

22-26 ต.ค.56

42 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิInternational 
Conference "Theatre 
Between Tradition and 
Contemporaneity"  

the city of 
Marble - 
Carrara - 
Tuscany, Italy 

อติาล ี International 
University Global 
Theatre 
Experience 
(IUGTE)   

18-22 ธ.ค.57

43 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

เขา้รว่มประชมุนานาชาต ิ 
“ROK-ASEAN Young 
Artists’ Network for 
Exchange-Creation-
Diffusion Official Letter 
of Invitation” 

กรงุโซล   เกาหล ี Korea National  
University of  Arts  

24-28 ม.ีค. 
58 

44 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงส์
จาร ุ

นํานสิติไปเสนอผลงาน
วชิาการในระดบันานาชาต ิ
ในงาน  The 8th Asia 
Pacific Bureau Theatre 
School Festival & 
Director Conference ไป
เผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์
ในรปูแบบการแสดงสญัจร 
(Touring Production)  
 
 

   Lasalle 
College of the 

Arts  

สงิคโปร ์ Lasalle College of 
the Arts  

5-12 ม.ิย. 58 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่การประชมุ  สถานทีจั่ด ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
45 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ รว่มประชมุและสมัมนา

วชิาการนานาชาต ิTari 
2014: Building The 
Bridges   เพือ่นําเสนอ
ผลงานวจัิยการทําโนราห์
รว่มสมัย  

มาเลเซยี มาเลเซยี ASWARA (National 
Academy oF Arts 
Culture and 
Heritage) 

11-15 พ.ย. 
57 

46 ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ รว่มประชมุวชิาการ เรือ่ง 
“Re-Inventing Japan 
Project”  

มหาวทิยาลยั 
Kyushu 

ญีปุ่่ น Faculty of Law  
มหาวทิยาลยั 
Kyushu ประเทศ
ญีปุ่่ น และ 
International 
Research Center 
for Intangible 
Cultural Heritage 
in  Asia-Pacific 
Region  (IRCI) 

19-20  ธ.ค. 
57  

47 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

รว่มการประชมุ World 
Congress of AICT-IATC  
ครัง้ที ่27 ในฐานะประธาน
ชมรมวจิารณ์
ศลิปะการแสดง 
(International 
Association of Theatre 
Critics-Thailand Center)  
ณ  Central Academy of 
Drama  

กรงุปักกิง่ 
ประเทศจนี 

จนี International 
Association of 
Theatre Critics-
China Section   

15-20 ต.ค. 
57 

48 หน่วยวชิา
อารยธรรม
ไทย 

อ.ดร.เพิม่ทพิย ์
บวัเพ็ชร ์

7th Thailand - Japan 
International Academic 
Conference 2014 

มหาวทิยาลยั
โตเกยีว 

ญีปุ่่ น สมาคมนักเรยีนไทย
ในประเทศญีปุ่่ นใน
พระบรมราชปูถัมภ ์
(สนทญ.)  

22-พ.ย.-57 
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 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วจิยัหรือเพ่ิมพนูความรู้ หรืออ่ืนๆ 27 คน รวม 46 รายการ 
ลําดบั ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด

1 1 ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.สเุนตร 
ชตุนิธรานนท ์

วทิยากรกติตมิศักดินํ์าคณะนักศกึษา
หลกัสตูร "ภมูพิลังแผน่ดนิ" รุน่ที ่3 
ศกึษาดงูานดา้นศลิปวัฒนธรรม 
ภมูศิาสตร ์และประวัตศิาสตร ์

กมัพชูา ประธานคณะกรรมการ
ภมูพิลงัแผน่ดนิ รุน่ที ่3 
ศนูยบ์รกิารวชิาการ
แหง่จฬุาฯ 

7-9 ม.ีค. 58

2 2 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ตลุย ์อศิ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

เขา้รว่มโครงการจัดทําฐานขอ้มลู
จดหมายเหตจุากหลกัฐาน
ตา่งประเทศ 

เยอรมันนี ไดรั้บเชญิจากกองวชิา
ประวัตศิาสตร ์สว่น
การศกึษา โรงเรยีน
นายรอ้ยพระ
จลุจอมเกลา้ 

9 พ.ค.-12
ม.ิย.58 

3 3 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

เขา้รว่มโครงการจัดทําฐานขอ้มลู
จดหมายเหตจุากหลกัฐาน
ตา่งประเทศ 

เยอรมันนี ไดรั้บเชญิจากกองวชิา
ประวัตศิาสตร ์สว่น
การศกึษา โรงเรยีน
นายรอ้ยพระ
จลุจอมเกลา้ 

10-30 พ.ค.
58 

4 4 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ประชมุและบรรยายพเิศษ หวัขอ้ 
Religion and Women ในการ
ประชมุ 8Th Ewha Global 
Empowerment Program (EGEP)  

เกาหลใีต ้ Asian Center For 
Women’s Studies , 
Ewha Womans 
University  

12-26 กค.58

5 5 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

ประชมุวชิาการเรือ่ง"Identity and 
Chang: Interdisciplinary 
Perspectives" 

อนิเดยี Lady Keane College 7-10 สค.58

6 6 ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร 
พรมทา 

เสนอบทความเรือ่ง “Theravada 
Buddhist Attitudes to Islam”   

พมา่ ไดรั้บเชญิจากศาสตร
จารย ์Perry Schmidt-
Leukel มหาวทิยาลยั 
Muenster ประเทศ
เยอรมน ี

2-6 สค.58 

7 7 ปรชีญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

รว่มประชมุเพือ่ปรับปรงุตน้ฉบับ
บทความวจัิยชือ่ “Buddhadasa’s 
Religious Pluralism Revisited”  
ในการทํา Book Workshop  เรือ่ง 
“Towards a Buddhist 
Understanding of Religious 
Minority Rights”  

นอรเ์วย ์ Buddhist Federation 
of Norway   
University of Oslo 
ประเทศนอรเ์วย ์

21-22 สค.58

8 8 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ดร.วลิติา 
ศรอีฬุารพงศ ์

เก็บขอ้มลูวจัิยเรือ่ง "วัจนลลีาและ
กลวธิทีางภาษาทีใ่ชใ้นการนําเสนอ
บทความวชิาการเยอรมันและไทย
ดา้นวรรณคด"ี 

เยอรมน ี มหาวทิยาลยัซเีกน้ 
(Universität Siegen) 
เมอืงซเีกน้ 

4 ธ.ค.57-  3 
ม.ค. 58 

9 9 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ชศูร ี มวีงศ์
อโุฆษ 

ไปเก็บขอ้มลูเพือ่ทําโครงการวจัิย 
และแลกเปลีย่นความรูด้า้นวชิาการ
และเชือ่มสมัพันธไ์มตร ี

เยอรมน ี   1 ม.ิย.-31 
ก.ค.58 

10 10 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา 
แสงอรา่มเรอืง 

ไดรั้บทนุจากองคก์ารแลกเปลีย่น
ทางวชิาการแหง่สหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมน ี(DAAD) เพือ่เก็บขอ้มลูวจัิย
เรือ่ง "ความสามารถดา้นตวับท
สําหรับนักศกึษาไทย" 

เยอรมน ี มหาวทิยาลยัฮมุโบลด ์
(Humboldt-
Universität zu 
Berlin) 

1 ธ.ค.57-31 
ม.ค. 58 

11 11 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.ภาสรุ ีลอื
สกลุ 

ไปเก็บขอ้มลูสําหรับโครงการวจัิย 
เรือ่ง การศกึษาเปรยีบตา่งอาณาจักร
อยธุยา และอนิคาผา่นงาน
วรรณกรรม 

เปร ู กรงุลมิา 31 พ.ค.- 
14 ม.ิย.58 

12 12 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี 
โลหผล 

สรปุงานโครงการอนุรักษ์พระบรม
ฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั 

เบลเยีย่ม Salto Ulbeek 19-21 ม.ค.
58  

  13 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี 
โลหผล 

เก็บขอ้มลูวจัิยและเจรจาทําความตก
ลงเรือ่งความรว่มมอืในการดําเนนิ
โครงการวจัิย 

อติาล ี Roberti Private 
Arehive Besso 
Foundation Chini 
Private Arehive 
 
 

3-11 ธ.ค.57
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  14 ภาษา

ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี 
โลหผล 

เจรจาเตรยีมงานดา้นการพัฒนานวัต
กรม (โครงการคลงัขอ้มลูฯ) 

เบลเยีย่ม Salto Ulbeek 19-21 ม.ค.
58  

  15 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี 
โลหผล 

เจรจาและเตรยีมงานเบือ้งตน้ใน
โครงการคลงัขอ้มลูของแผน่ดนิฯ 

อติาล ี Private Archives 
(Turin, Florence) 

22-28 ม.ค.
58 

13 16 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

อ.เปาโล ยรูอน ไปเก็บขอ้มลูวจัิยเพือ่ผลติสือ่การ
สอนของสาขาวชิาฯ 

อติาล ี   8 ม.ิย.-28 
ก.ค.58 

14 17 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ศนัสนยี ์เอก
อจัฉรยิา 

ไปเก็บขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่นํามาเขยีน
วทิยานพินธ ์

สาธารณรัฐ
จนี

(ไตห้วัน)

  1 ม.ีค.-30 
ม.ิย.58 

15 18 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท ์

ไปประชมุ “Evaluation Meeting of 
the AIMS-HU Program” เพือ่
ประเมนิการดําเนนิงานของโครงการ
ความรว่มมอืระหวา่งคณะอกัษร
ศาสตร ์และมหาวทิยาลยัฮโิรชมิา 
เสนอปัญหา การปรับปรงุ และ
แนวทางการดําเนนิงานในอนาคต 

ญีปุ่่ น Hiroshima 
University 

 7-11 ธ.ค. 
57 

16 19 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ี

เขา้รว่มอบรม Japanese Language 
Teaching Workshop 2015 

ญีปุ่่ น  มหาวทิยาลยัฮอกไก
โด 

27-31 ก.ค.
58  

17 20 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

เดนิทางไปปฏบิัตงิานราชการ
ตา่งประเทศโครงการนํานสิติไป 
Travelling Classroom ณ 
ราชอาณาจักรกมัพชูา  

กมัพชูา   17-26 ม.ิย. 
58 

18 21 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่ 
อามระดษิ  

ใหไ้ปราชการศกึษาดงูานแหลง่
โบราณคดแีละประวัตศิาสตร ์

เมยีนมา ราชบณัฑติยสถาน 10-14 พ.ย. 
57  

19 22 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

ไปเก็บขอ้มลูภาคสนาม ใน
โครงการวจัิยเรือ่ง "การแปรทาง
สทัศาสตรข์องลักษณะน้ําเสยีงของ
พยัญชนะกกัในภาษาไทยถิน่กาวบัง่" 

เวยีดนาม   1-7 ม.ิย.58

20 23 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

นํานสิติในหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ/ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาต ิ
(สหสาขาวชิา/หลกัสตูรนานาชาต)ิ  
ไปรว่มทํากจิกรรมวชิาการ ณ 
ประเทศแคนาดา  

แคนาดา บณัฑติวทิยาลยั 21-31 ม.ีค. 
58  

21 24 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

ไปประชมุ “Evaluation Meeting of 
the AIMS-HU Program” เพือ่
ประเมนิการดําเนนิงานของโครงการ
ความรว่มมอืระหวา่งคณะอกัษร
ศาสตร ์และมหาวทิยาลยัฮโิรชมิา 
เสนอปัญหา การปรับปรงุ และ
แนวทางการดําเนนิงานในอนาคต 

ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยัฮโิรชมิา  7-11 ธ.ค. 
57   

  25 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

ไปประชมุ The 2nd Evaluation 
Meeting of the AIMS Program at 
Waseda University พรอ้มกบัผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงไกร บญุเลศิ
อทัุย ผูช้ว่ยอธกิารบดจีฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (ดา้นวเิทศสมัพันธ)์ 
รว่มกบัผูแ้ทนจากประเทศอาเซยีน 
โดยมหาวทิยาลยัวาเซดะเป็น
เจา้ภาพ ระหวา่งวันที ่ 

ญีปุ่่ น  ณ มหาวทิยาลยัวาเซ
ดะ ประเทศญีปุ่่ น  

29 ม.ค.- 
 1 ก.พ. 58 

  26 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

เดนิทางไปเยอืนมหาวทิยาลยัและ
เจรจาความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลัย
ในมณฑลกวางซ ีGuangxi Normal 
University, Guangxi University, 
the  Affiliated Middle School of 
Guangxi University, Guangxi 
University for Nationalities และ 
Guangxi Overseas Chinese 

จนี กลุม่ภารกจิสือ่สาร
นานาชาต ิศนูยส์ือ่สาร
องคก์ร จฬุาฯ (CICC) 
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ลําดบั ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด
School และพบปะหารอืกบักงสลุ
ใหญ ่ณ นครหนานหนงิ โดยมผีูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงไกร บญุเลศิ
อทัุย ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวรัิชกจิ 
เป็นผูนํ้าคณะ 

22 27 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.เอกกมล 
วรรณเมธ ี

ศกึษาเทคโนโลยระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตรเ์พือ่การจัดการขอ้มลูขนาด
ใหญ ่เพือ่วางระบบในการจัดการ
ทรัพยากรสิง่แวดลอ้มและความ
มั่นคงของประเทศไทย 

แคนาดา บรษัิท Intermap 17-25 พค 58

23 28 ภมูศิาสตร ์ อ.มัลลกิา สกุจิ
ปาณีนจิ 

เพือ่สรา้งเครอืขา่ยและความรว่มมอื 
ระหวา่งมหาวทิยาลยัตา่งๆ ใน
ภมูภิาคอาเซยีน ในดา้นระบบภมูิ
สารสนเทศศาสตร ์

มาเลเซยี ASEAN-European 
University Network  

17-22 พ.ย.
57 

24 29 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

รว่มประชมุนานาชาต ิInternational 
Conference “Theatre Between 
Tradition and Contemporaneity” 
ณ  เมอืง  Carrara 

อติาล ี บณัฑติวทิยาลยั 18-22 ธ.ค. 
57 

  30 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

เดนิทางในโครงการสนับสนุนการ
สมัมนาทางวชิาการในตา่งประเทศ
ของคณาจารยใ์นหลกัสตูร 

สงิคโปร ์ บณัฑติวทิยาลยั 3-7 ก.พ. 58

  31 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

ไปราชการในโครงการเจรจาความ
รว่มมอืกบัสถาบันการศกึษาใน
ตา่งประเทศ 

สกอตแลน
ด ์และ

ไอรแ์ลนด์

หลกัสตูรการจัดการ
ทางวัฒนธรรม บณัฑติ
ฯ 

8-13 เม.ย. 
58  

  32 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

โครงการทัศนศกึษาดงูานและฝึก
ปฏบิตังิานตา่งประเทศ ปีการศกึษา 
2557  

ญีปุ่่ น หลกัสตูรศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาวชิา
การจัดการทาง
วัฒนธรรม บณัฑติ
วทิยาลยั จฬุาฯ เยอืน
เมือ่งเกยีวโต ญีปุ่่ น 

27 พ.ค. – 
3 ม.ิย. 58 

  33 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

โครงการทัศนศกึษาดงูาน
ตา่งประเทศ ปีการศกึษา 2557  

โปรตเุกส หลกัสตูรศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาวชิา
การจัดการทาง
วัฒนธรรม บณัฑติ
วทิยาลยั จฬุาฯ 

26 ม.ิย. – 
2 ก.ค. 58 

  34 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

โครงการเจรจาความรว่มมอืกบั
สถาบนัการศกึษา ณ University of 
Coimbra 

โปรตเุกส หลกัสตูรศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาวชิา
การจัดการทาง
วัฒนธรรม บณัฑติ
วทิยาลยั จฬุาฯ 

 2-5 ก.ค. 58

  35 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

พานสิติระดับบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาศลิปการละคร ไปศกึษาดู
งาน และชมการแสดงในเทศกาลการ
ละครนานาชาต ิ“2015  Singapore 
International Festival of Arts”  

สงิคโปร ์ หลกัสตูรอักษรศาสต
รมหาบณฑติ 
สาขาวชิาศลิปการ
ละคร 

10-13 ก.ย. 
58 

25 36 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงส์
จาร ุ

นํานสิติไปเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์
ในรปูแบบการแสดงสญัจร (Touring 
Production) โดยเสนอผลงาน
วชิาการในระดบันานาชาต ิในงาน  
The 8th Asia Pacific Bureau 
Theatre School Festival & 
Director Conference เสนอละคร
เรือ่ง "0110"  

 สงิคโปร์ Lasalle College of 
the Arts  

5-12 ม.ิย. 58

26 37 ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

พานสิติระดับบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาศลิปการละคร ไปศกึษาดู
งาน และชมการแสดงในเทศกาลการ
ละครนานาชาต ิ“2015  Singapore 
International Festival of Arts”  

สงิคโปร ์ หลกัสตูรอักษรศาสต
รมหาบณฑติ 
สาขาวชิาศลิปการ
ละคร 

10-13 ก.ย. 
58 

27 38 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปดงูานศลิปะการละครในเทศกาล 
"Kyoto Experiment 2014" เมอืง
เกยีวโต 
 

ญีปุ่่ น เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ 3-6 ต.ค. 57
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ลําดบั ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด
  39 ศลิปการ

ละคร 
อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

รว่มการประชมุ World Congress of 
AICT-IATC  ครัง้ที ่27 ในฐานะ
ประธานชมรมวจิารณ์ศลิปะการแสดง 
(International Association of 
Theatre Critics-Thailand Center) 

จนี  International 
Association of 
Theatre Critics-
China Section  
Central Academy of 
Drama กรงุปักกิง่ 

15-20 ต.ค. 
57 

  40 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปชมละครเวทใีนเทศกาล Huayi: 
Chinese Festival of Arts  

สงิคโปร ์ Esplanade: Theatres 
on the Bay 

20-22 ก.พ. 
58 

  41 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปรว่มงานเทศกาลละครนานาชาต ิ 
“Offene Welt”       

เยอรมน ี สถาบนัเกอเธ ่
(ประเทศไทย)   
เมอืงลดุวกิชาเฟน 
(Ludwigshafen)  
สหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมน ี

26 ก.พ. – 
4 ม.ีค. 58 

  42 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

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

ฮงัการ ี Trafo House of 
Contemporary Arts  
กรงุบดูาเปสต ์
สาธารณรัฐฮงัการ ี

5-10 ม.ีค. 58

  43 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปชมการแสดงนาฎยศลิป์เรือ่ง "Le 
Corsaire" โดยคณะ English 
National Ballet  

สงิคโปร ์ Esplanade: Theatres 
on the Bay 

17-18 พ.ค. 
58 

  44 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

รว่มการประชมุ Research 
Workshop on Curatorial Practice 
in Performing Arts/Performance 
(Dance, Theatre, Performance) 

สงิคโปร ์ สถาบนัเกอเธ ่ 25-28 ม.ิย. 
58 

  45 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์

ไปรว่มงานเทศกาล “2015 Asia 
Pacific Dance Festival” ในฐานะ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนาฏยศลิป์  

สหรัฐ 
อเมรกิา 

สถาบนั East-West 
Center และ 
University of Hawaii 
at Manoa เมอืง
โฮโนลลู ูรัฐฮาวาย 
 
 

11-30 ก.ค. 
58 

  46 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสา
รนัินทน ์ 

พานสิติระดับบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาศลิปการละคร ไปศกึษาดู
งาน และชมการแสดงในเทศกาลการ
ละครนานาชาต ิ“2015  Singapore 
International Festival of Arts”  

สงิคโปร ์ หลกัสตูรอักษรศาสต
รมหาบณฑติ 
สาขาวชิาศลิปการ
ละคร 

10-13 ก.ย. 
58 
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ทั้งน้ี ในจาํนวนนี ้เป็นรายการท่ีไปเยอืนดว้ยกนั  2 รายการ คือ 
ลําดบั ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด

1 1 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ตลุย ์อศิ
รางกรู ณ 
อยธุยา 

เขา้รว่มโครงการจัดทํา
ฐานขอ้มลูจดหมายเหตจุาก
หลกัฐานตา่งประเทศ 

เยอรมันน ี ไดรั้บเชญิจากกอง
วชิาประวัตศิาสตร ์
สว่นการศกึษา 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระ
จลุจอมเกลา้ 

9 พ.ค.-
12ม.ิย.58 

  2 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

เขา้รว่มโครงการจัดทํา
ฐานขอ้มลูจดหมายเหตจุาก
หลกัฐานตา่งประเทศ 

เยอรมันน ี ไดรั้บเชญิจากกอง
วชิาประวัตศิาสตร ์
สว่นการศกึษา 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระ
จลุจอมเกลา้ 

10-30 
พ.ค.58 

2 3 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จิ
วากานนท ์

พานสิติระดับบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาศลิปการละคร ไป
ศกึษาดงูาน และชมการแสดง
ในเทศกาลการละคร
นานาชาต ิ“2015  
Singapore International 
Festival of Arts”  

สงิคโปร ์ หลกัสตูรอักษรศาสต
รมหาบณฑติ 
สาขาวชิาศลิปการ
ละคร 

10-13 
ก.ย. 58 

  4 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหา
สารนัินทน ์ 

พานสิติระดับบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาศลิปการละคร ไป
ศกึษาดงูาน และชมการแสดง
ในเทศกาลการละคร
นานาชาต ิ“2015  
Singapore International 
Festival of Arts”  

สงิคโปร ์ หลกัสตูรอักษรศาสต
รมหาบณฑติ 
สาขาวชิาศลิปการ
ละคร 

10-13 
ก.ย. 58 

  5 ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

พานสิติระดับบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาศลิปการละคร ไป
ศกึษาดงูาน และชมการแสดง
ในเทศกาลการละคร
นานาชาต ิ“2015  
Singapore International 
Festival of Arts”  

สงิคโปร ์ หลกัสตูรอักษรศาสต
รมหาบณฑติ 
สาขาวชิาศลิปการ
ละคร 

10-13 
ก.ย. 58 
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ดานนิสิต 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   

นิสิตปัจจุบนั  45 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   57 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  18 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  18 รายการ  
ศิษยเ์ก่า   14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   15 รายการ 
ศิษยเ์ก่า     -  คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ     - รายการ 
 

นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั  นิสิต 45 คน ได้รับรางวัลระดบัชาต ิ 54  รายการ  
นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/

แขง่ขนั 
รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/

แขง่ขนั 
หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 1 ภาษาองักฤษ น.ส.จติพมิล ศรี
ทองคํา 

24 ก.ค. 58 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาองักฤษประเภททมี
หวัขอ้ “Healthy Soils for 
a Healthy Life” เนือ่งใน
โอกาสปีดนิสากล 2558 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1   

กรมพัฒนาทีด่นิ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2 2 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ชนกิานต ์เลศิ
ศกัดิว์มิาน  

15-พ.ย.-57 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่9 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิเหรยีญ
ทองแดง ไดรั้บโล ่
ทนุการศกึษาพรอ้ม
เกยีรตบิตัร  

มลูนธิริม่ฉัตร 

3 3 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ชลสรวง พร
สขุสวา่ง  

7-ส.ค.-58 การประกวดและการ
แขง่ขนั ในงานวนัรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher 
Tag) 

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ ในการ
ประกวดสือ่วดิทัีศน์
แสดงความสามารถ
ในการใช ้
ภาษาเยอรมัน 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

  4 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ชลสรวง พร
สขุสวา่ง  

7-ส.ค.-58 สอืวดีทัีศนแ์สดง
ความสามารถ
ภาษาเยอรมัน 

ชนะเลศิอนัดบั 1 สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

4 5 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ณัฐชญา 
กรรมารวนชิ  

21-ต.ค.-57 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาจนีสรินิธร ระดบัอดุม 
ศกึษาครัง้ที ่6 ภายใต ้
หวัขอ้ “ขงจือ่ในดวงใจ
ของขา้พเจา้” 

ควา้รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบัที ่1 
โดยไดรั้บ
ทนุการศกึษา 4,000 
บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร 

สถาบนัขงจือ่แหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

5 6 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ดรณุี ไพร
รมณีย ์

5-6 ก.ย. 58 การแขง่ขนัสนุทรพจน์
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

ชนะเลศิ สมาคมจงหวัแหง่
ประเทศไทย 

6 7 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ดรัีกษ์ ตัง้ปกา
ศติ 

9-ส.ค.-58 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฎุ
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่12 

รางวัลชมเชย มลูนธิริม่ฉัตร 

7 8 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ถงิถงิ แซซ่ ู 27-ต.ค.-57 การประกวดการเขยีน
เรยีงความภาษาจนี 
ระดบัอดุมศกึษาครัง้ที ่2  

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ 
โดยไดรั้บ
ทนุการศกึษา 4,000 
บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร 

สถาบนัขงจือ่แหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

8 9 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ทพิรดา ทพิย
บญุทอง  

วันองัคารที ่4 
พฤศจกิายน 

2557 

ประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี รางวัลชนะเลศิ โดย
ไดรั้บทนุการศกึษา 
3,000 บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร 

สถาบนัขงจือ่แหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

9 10 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ธนปัฐว ์วงษ์
เสงีย่ม 

5-6 ก.ย. 58 การแขง่ขนัสนุทรพจน์
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

รองชนะเลศิอนัดับ 2 สมาคมจงหวัแหง่
ประเทศไทย 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

10 11 ภาษาองักฤษ น.ส.ธรณ์วรัตน์ 
เลาจรยิกลุ 

24 ก.ค. 58 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาองักฤษประเภททมี
หวัขอ้ “Healthy Soils for 
a Healthy Life” เนือ่งใน
โอกาสปีดนิสากล 2558 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1   

กรมพัฒนาทีด่นิ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

11 12 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.นภัสสร 
นมิมานวฒุพิงษ์ 

7-ส.ค.-58 การประกวดและการ
แขง่ขนั ในงานวนัรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher 
Tag) 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบัสอง 
ในการแขง่ขนัอา่น
ขา่วภาษาเยอรมัน 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

  13 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.นภัสสร 
นมิมานวฒุพิงษ์ 

7-ส.ค.-58 อา่นขา่วภาษาเยอรมัน รองชนะเลศิอนัดับ 2  สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

12 14 ภาษาองักฤษ น.ส.นชิานาถ 
พรหมสวัสดิ ์

24 ก.ค. 58 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาองักฤษประเภททมี
หวัขอ้ “Healthy Soils for 
a Healthy Life” เนือ่งใน
โอกาสปีดนิสากล 2558 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1   

กรมพัฒนาทีด่นิ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

13 15 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.ประภัสสรา 
บญุบาล  

9-ส.ค.-58 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฎุ
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่12 

รางวัลชมเชย มลูนธิริม่ฉัตร 

14 16 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.พนติาวรี ์ลลีา
จารวุรรณ 

วันองัคารที ่4 
พฤศจกิายน 

2557 

ประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี รางวัลรองชนะเลศิ
อนัดบัที ่2 ไดรั้บ
ทนุการศกึษา 1,000 
บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร 

สถาบนัขงจือ่แหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

15 17 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.พันธท์พิย ์
เรอืงอภรัิกษ์ 

15-พ.ย.-57 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่9 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฎุ 
ไดรั้บทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

16 18 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.พชิญา ประชา
ธํารง 

9-ส.ค.-58 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฎุ
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่12 

รางวัลชมเชย มลูนธิริม่ฉัตร 

17 19 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.พชิญา ประชา
ธํารง  

17-ม.ค.-58 การแขง่ขนัคดัลายมอื 
เขยีนพูก่นัจนี โครงการ
การแขง่ขนัภาษาจนี 
“Friendship Cup ครัง้ที ่7 
ในหวัขอ้  ภาพยนตรจ์นี” 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชมเชย 
โดยไดรั้บ
ประกาศนยีบัตร 

โรงเรยีนภาษาสาย
สมัพันธ ์(Friendship 
Language 
Academy) รว่มกบั
มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 
มหาวทิยาลยัภาษา
และการคา้
ตา่งประเทศกวางตุง้ 
(Guangdong 
University of 
Foreign Studies) 
และ China Radio 
International 
(CRI) 

18 20 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.พชิญา 
พชิญวรกลุ 

15-พ.ย.-57 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่9 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชมเชย 
ไดรั้บทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร  

มลูนธิริม่ฉัตร 

19 21 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.แพรสคุนธ ์
ธณัตไิตร  

27-ต.ค.-57 การประกวดการเขยีน
เรยีงความภาษาจนี 
ระดบัอดุมศกึษาครัง้ที ่2  

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบัที ่1 
โดยไดรั้บ
ทนุการศกึษา 3,000 
บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร  

สถาบนัขงจือ่แหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

20 22 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.ภาพพมิพ ์
เจยีรพพัิฒนกลุ 

15-พ.ย.-57 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่9 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฎุ 
ไดรั้บทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 
 

มลูนธิริม่ฉัตร 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

21 23 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ภารว ีขจรบญุ 7-ส.ค.-58 การประกวดและการ
แขง่ขนั ในงานวนัรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher 
Tag) 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบัหนึง่ 
ในการแขง่ขนัตอบ
ปัญหาความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศทีใ่ช ้
ภาษาเยอรมันเป็น
ภาษาราชการ  

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

  24 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ภารว ีขจรบญุ 7-ส.ค.-58 ตอบปัญหาความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศทีใ่ช ้
ภาษาเยอรมันเป็นภาษา
ราชการ 

รองชนะเลศิอนัดับ 1 สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

22 25 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.เมวาณี คง
ปรชีา  

27-ต.ค.-57 การประกวดการเขยีน
เรยีงความภาษาจนี 
ระดบัอดุมศกึษาครัง้ที ่2  

ไดรั้บรางวัลชมเชย 
โดยไดรั้บ
ทนุการศกึษา 500 
บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร 

สถาบนัขงจือ่แหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

23 26 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.เยาวเรศ จฑุา
ศลิปารัตน ์

9-ส.ค.-58 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฎุ
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่12 

รางวัลชมเชย มลูนธิริม่ฉัตร 

24 27 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.วนดิา จาง
ลขิติกลุ  

21-ต.ค.-57 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาจนีสรินิธร ระดบัอดุม 
ศกึษาครัง้ที ่6 ภายใต ้
หวัขอ้ “ขงจือ่ในดวงใจ
ของขา้พเจา้” 

ควา้รางวัลชนะเลศิ 
โดยไดรั้บ
ทนุการศกึษา 5,000 
บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร 

สถาบนัขงจือ่แหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

25 28 ภาษาไทย น.ส.วรศิรา อนันต
โท 

ปีการศกึษา 
58 

ทนุสนับสนุนการเก็บ
ขอ้มลูภาคสนามทางคติ
ชนวทิยา 

ทนุการศกึษา ทนุวจัิยวบิลูยส์วัสดิ-์
แอนเดอรส์นั 

26 29 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วมิลณัฐ ทอง
สะอาด 

ปีการศกึษา 
58 

ทนุการศกึษาปรญิญาโท 
ณ ประเทศฝร่ังเศส 

ทนุการศกึษา
ปรญิญาโท (คา่เลา่
เรยีน คา่ใชจ้า่ยราย
เดอืน ทีพั่ก คา่
รักษาพยาบาล) ดา้น
การวจิารณ์
ภาพยนตรท์ี่
Université Paris 
Ouest Nanterre La 
Défense 

สถานทตูฝร่ังเศส
ประจําประเทศไทย 

27 30 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ศภุาพชิญ ์
หลอ่วงศก์มล 

7-ส.ค.-58 อา่นขา่วภาษาเยอรมัน รองชนะเลศิอนัดับ 2  สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

28 31 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ศภุาพชิญ ์
หลอ่วงศม์กล 

7-ส.ค.-58 การประกวดและการ
แขง่ขนั ในงานวนัรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher 
Tag) 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบัสอง 
ในการแขง่ขนัอา่น
ขา่วภาษาเยอรมัน 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

29 32 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.สาธน ีรักภักด ี 15-พ.ย.-57 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่9 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชมเชย 
ไดรั้บทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร  

มลูนธิริม่ฉัตร 

30 33 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.สริยา จันทน์
เกษร 

5-6 ก.ย. 58 การแขง่ขนัสนุทรพจน์
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา 

รองชนะเลศิอนัดับ 1 สมาคมจงหวัแหง่
ประเทศไทย 

31 34 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.สริรัิตน์ ตระกลู
บญุเดช 

9-ส.ค.-58 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฎุ
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่12 

รางวัลชมเชย มลูนธิริม่ฉัตร 

32 35 ภาษา
ตะวันออก/
เอเชยีใต ้

น.ส.สกุญัญา 
เจรญิวรีกลุ  

31-ส.ค.-58 สอบบาลศีกึษา 6 ประโยค 
(เทยีบไดก้ับเปรยีญธรรม 
6 ประโยคของพระภกิษุ)
ขัน้มหาบณัฑติ จาก
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สอบผา่น-รับพัดบาลี
ศกึษา6 รับพัดบาลี
ศกึษาจากพระวสิทุธิ
วงศาจารย ์เจา้คณะ
ใหญห่นเหนอื  
 
 
 
 

สํานักสอบภาษาบาล ี
วัดสามพระยา  



78 

 

นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

33 36 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.สธุมิา ธงถาวร
สวุรรณ  

15-พ.ย.-57 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่9 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ
เหรยีญทอง ไดรั้บ
ถว้ยรางวัล
พระราชทานจาก
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร 
ทนุการศกึษาพรอ้ม
เกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

34 37 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.อนัญญา วัฒน
ภญิโญ 

7-ส.ค.-58 การประกวดและการ
แขง่ขนั ในงานวนัรวมใจ
เยอรมัน (Deutscher 
Tag) 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบัหนึง่ 
ในการแขง่ขนัตอบ
ปัญหาความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศทีใ่ช ้
ภาษาเยอรมันเป็น
ภาษาราชการ  

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

  38 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.อนัญญา วัฒน
ภญิโญ 

7-ส.ค.-58 ตอบปัญหาความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศทีใ่ช ้
ภาษาเยอรมันเป็นภาษา
ราชการ 

รองชนะเลศิอนัดับ 1 สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

35 39 ศลิปการละคร น.ส.อลสิ ทอย 4 ก.พ. 58 
(ภาคตน้ ปี
การศกึษา 

2557) 

โครงการทนุวจัิย
มหาบณัฑติ สกว. ดา้น
มนุษยศาสตร-์
สงัคมศาสตร ์ประจําปี
งบประมาณ 2558 ชือ่กลุม่
หวัขอ้  "ความเขา้ใจดา้น
ศลิปะการละครของวัยรุน่
ในสงัคมปัจจบุนั" หวัขอ้
วทิยานพินธ ์"กระบวนการ
จัดการความรูด้า้นศลิปะ
การลละครสําหรับนักเรยีน
มัธยมศกึษา:กรณีศกึษา
เว็บไซตเ์พือ่การสอนผา่น
ระบบการเรยีนรูแ้บบ
ผสมผสาน" 

ไดรั้บทนุสนับสนุน
การทําวทิยานพินธ ์
ครัง้ที ่1 จํานวนเงนิ 
10,000 บาท  

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย 
(สกว.) 

36 40 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.อาทติยา กิ
ตวงค ์

4-พ.ย.-57 ประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี ไดรั้บรางวัลชมเชย 
ไดรั้บทนุการศกึษา 
500 บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร 

สถาบนัขงจือ่แหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

  41 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.อาทติยา กิ
ตวงค ์

17-ม.ค.-58 การแขง่ขนักลา่วสนุทร
พจนภ์าษาจนี โครงการ
การแขง่ขนัภาษาจนี 
“Friendship Cup ครัง้ที ่7 
ในหวัขอ้  ภาพยนตรจ์นี” 
ระดบัอดุมศกึษา 

รางวัลชนะเลศิ โดย
ไดรั้บถว้ยรางวัลและ
เงนิรางวัล 3,000 
บาท 

โรงเรยีนภาษาสาย
สมัพันธ ์(Friendship 
Language 
Academy) รว่มกบั
มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 
มหาวทิยาลยัภาษา
และการคา้
ตา่งประเทศกวางตุง้ 
(Guangdong 
University of 
Foreign Studies) 
และ China Radio 
International 
(CRI) 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

  42 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.อาทติยา กิ
ตวงค ์

2-เม.ย.-58 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา
แหง่ประเทศไทย 
(Chinese Bridge) ครัง้ที ่
14 ภายใตห้วัขอ้ "ความ
ฝันเกีย่วกบัประเทศจนี
ของฉัน" 

ไดรั้บรางวลัชนะเลศิ
โดยไดรั้บถว้ยรางวัล
และเงนิรางวัล 5,000 
บาท และไดรั้บคัดเลอืก
ใหเ้ป็นผูแ้ทนเดนิทาง
ไปประกวดสนุทรพจน์
ภาษาจนีระดับ
นานาชาต ิ(Chinese 
Bridge) ณ มณฑลหู
หนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ในเดอืน
กรกฎาคม 2558 และ
ไดรั้บทนุการศกึษาเพือ่
ศกึษาตอ่ในระดับ
ปรญิญาโท ณ 
มหาวทิยาลัยปักกิง่ 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อดุมศกึษา รว่มกบั
สํานักงานสําหรับการ
เรยีนการสอน
ภาษาจนีนานาชาต ิ
(ฮัน่ปัน้) ประจํา
ประเทศไทย 

37 43 ภาษาองักฤษ น.ส.อสิรยี ์วเิยร
เนตร 

24 ก.ค. 58 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาองักฤษประเภททมี
หวัขอ้ “Healthy Soils for 
a Healthy Life” เนือ่งใน
โอกาสปีดนิสากล 2558 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1   

กรมพัฒนาทีด่นิ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

38 44 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายคมสนั สวุรรณ
ประดษิฐ ์

30-พ.ย.-57 การแขง่ขนับรรยายภาพ
เป็นภาษาฝร่ังเศส ในงาน
กจิกรรมประจําปี หวัขอ้ A 
vous de promouvoir le 
francais 

รางวัลชมเชย สมาคมครฝูร่ังเศส
แหง่ประเทศไทย 

  45 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายคมสนั สวุรรณ
ประดษิฐ ์

วันอาทติยท์ี ่
30 พ.ย. 57 
ณ โรงเรยีน
อสัสมัชญั 
กรงุเทพฯ 

หวัขอ้ « À vous de 
promouvoir le 
français ! » 

ไดร้างวัลชมเชย การ
แขง่ขนับรรยายภาพ
เป็นภาษาฝร่ังเศส 

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระ
ราชปูถัมภฯ์ 

39 46 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

นายคณุานนต ์
ตญัญะเสถยีรวงศ ์

15-พ.ย.-57 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่9 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฎุ 
ไดรั้บทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

40 47 ศลิปการละคร นายภานุวัฒน ์
อนิทวัฒน ์

5-ก.ค.-58 รางวัล "สดใสอวอรด์ 
2558"  

ผลงานกํากบัการ
แสดงยอดเยีย่ม จาก
ละครเรือ่ง "The 
Sims Perfect Life 
ชวีตินี.้.ดอีอก" 

บรษัิท ดรมีบอกซ ์
จํากดั 

  48 ศลิปการละคร นายภานุวัฒน ์
อนิทวัฒน ์

ปีการศกึษา 
2557 

ผลงานกํากบัการแสดง
ยอดเยีย่ม จากละครเรือ่ง 
"The Sims Perfect Life 
ชวีตินี.้.ดอีอก" 

รางวัล "สดใสอวอรด์ 
2558"  

บรษัิท ดรมีบอกซ ์
จํากดั 

41 49 ภาษาองักฤษ นายยคุลธร ไตร
ทพิพสิมัย 

24 ก.ค. 58 การประกวดสนุทรพจน์
ภาษาองักฤษประเภททมี
หวัขอ้ “Healthy Soils for 
a Healthy Life” เนือ่งใน
โอกาสปีดนิสากล 2558 

ไดรั้บรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1   

กรมพัฒนาทีด่นิ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

42 50 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

นายศตนนท ์วัฒน
ชยั 

15-พ.ย.-57 การแขง่ขนัภาษาญีปุ่่ น
เพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่9 
ระดบัอดุมศกึษา 

ไดรั้บรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกฎุ 
ไดรั้บทนุการศกึษา
พรอ้มเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตร 

43 51 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายศริวิัฒน ์จง
จติรตระกลู 

30-พ.ย.-57 การแขง่ขนัตอบคําถาม
ความรูท่ั้วไปเกีย่วกบั
ประเทศฝร่ังเศส-ไทย ใน
งานกจิกรรมประจําปี 
หวัขอ้ A vous de 
promouvoir le francais 
 
 
 

รางวัลยอดเยีย่ม สมาคมครฝูร่ังเศส
แหง่ประเทศไทย 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

  52 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายศริวิัฒน ์จง
จติรตระกลู 

วันอาทติยท์ี ่
30 พ.ย. 57 
ณ โรงเรยีน
อสัสมัชญั 
กรงุเทพฯ 

หวัขอ้ « À vous de 
promouvoir le 
français ! » 

ไดร้างวัลยอดเยีย่ม 
การแขง่ขนัตอบ
คําถามความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศ
ฝร่ังเศส-ไทย  

สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทยในพระ
ราชปูถัมภฯ์ 

44 53 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

นายสหภมู ิศรธีนา
ดล 

9-ส.ค.-58 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชร
ยอดมงกฎุ
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่12 

รางวัลชมเชย มลูนธิริม่ฉัตร 

45 54 ภาษาไทย นายอภวิัฒน ์สุ
ธรรมด ี

ปีการศกึษา 
58 

ทนุสนับสนุนการเก็บ
ขอ้มลูภาคสนามทางคติ
ชนวทิยา 

ทนุการศกึษา ทนุวจัิยวบิลูยส์วัสดิ-์
แอนเดอรส์นั 

 
 
นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั    นิสิต 18 คน ได้รางวลัระดบันานาชาต ิ 18 รายการ 

นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1  1  ภาษาตะวันตก/
อติาเลยีน 

Booyawee 
Soodprasert 

ปีการศกึษา 
57 

ทนุการศกึษาไปศกึษาที่
สถาบนั Scuola di 
Italliano Dante 
Alighieri (Camerino) 

ไดรั้บทนุการศกึษา Sculoa di Italiano 

2  2  ภาษาตะวันตก/
อติาเลยีน 

Chalita 
Charoenpornlert 

ปีการศกึษา 
57 

ทนุการศกึษาไปศกึษาที่
สถาบนัสอนภาษา Parolz 
ณ เมอืง ฟลอเรนซ ์

ไดรั้บทนุการศกึษา สถาบนัสอนภาษา 
Parolz 

3  3  ภาษาตะวันตก/
อติาเลยีน 

Jurarat 
Chokdamrongsu
k 

ปีการศกึษา 
57 

ทนุการศกึษาไปศกึษาที่
สถาบนัสอนภาษา Parolz 
ณ เมอืง ฟลอเรนซ ์

ไดรั้บทนุการศกึษา สถาบนัสอนภาษา 
Parolz 

4  4  ภาษาตะวันตก/
อติาเลยีน 

Natthawee 
Itthipassanan 

ปีการศกึษา 
57 

ทนุการศกึษาไปศกึษาที่
สถาบนั Scuola di 
Italliano Dante 
Alighieri (Camerino) 

ไดรั้บทนุการศกึษา Sculoa di Italiano 

5  5  ภาษาตะวันตก/
อติาเลยีน 

Palin Malikhzo ปีการศกึษา 
57 

ทนุการศกึษาไปศกึษาที่
สถาบนัสอนภาษา Parolz 
ณ เมอืง ฟลอเรนซ ์

ไดรั้บทนุการศกึษา สถาบนัสอนภาษา 
Parolz 

6  6  ภาษาตะวันตก/
อติาเลยีน 

Pusuda 
Manassewee 

ปีการศกึษา 
57 

ทนุการศกึษาไปศกึษาที ่
Università degli Studi 
di Milano (Gargnano) 

ไดรั้บทนุการศกึษา CALCIF – Centro 
d’Ateneo per la 
promozione della 
lingua e della 
cultura italiana 

7  7  ภาษาตะวันตก/
อติาเลยีน 

Sarita Seyanon  ปีการศกึษา 
57 

ทนุการศกึษาไปศกึษาที ่
Università degli Studi 
di Milano (Gargnano) 

ไดรั้บทนุการศกึษา CALCIF – Centro 
d’Ateneo per la 
promozione della 
lingua e della 
cultura italiana 

8  8  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.กนกขวัญ 
แกว้แท ้

7-ส.ค.-58 ทนุการศกึษาแลกเปลีย่น 
ณ มหาวทิยาลยั Ludwig-
Maximitian  

 ระยะเวลา 1 ภาค
การศกึษา 

องคก์ารแลกเปลีย่น
ทางวชิาการเยอรมน ี
(DAAD) 

9  9  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.กลุวกิา อว้น
ดวงด ี

ปีการศกึษา 
57 

ทนุนักศกึษาแลกเปลีย่น
ระยะเวลา 1 ภาค
การศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยั Ludwig-
Maximilian   

ไดรั้บทนุการศกึษา มวินคิ เยอรมน ี

10  10  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ญาณนิ 
พรหมมลมาศ 

ปีการศกึษา 
57 

ทนุสมาคมเยอรมัน-ไทย 
เพือ่ฝึกงานระยะเวลา 2 
เดอืน ณ ประเทศเยอรมน ี

ไดรั้บทนุการศกึษา สมาคมเยอรมัน-
ไทย 

11  11  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ฐติรัิตน ์อไุร
สนิธว ์

ปีการศกึษา 
57 

ทนุเรยีนภาษา ณ 
ประเทศเยอรมน ี
ระยะเวลา 1 เดอืน 
 

ไดรั้บทนุการศกึษา DAAD 
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นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

12  12  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.พชิญา จรญู
พงษ์ศกัดิ ์

ปีการศกึษา 
57 

ทนุนักศกึษาแลกเปลีย่น
ระยะเวลา 1 ภาค
การศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยั Ludwig-
Maximilian   

ไดรั้บทนุการศกึษา มวินคิ เยอรมน ี

13  13  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.ภารว ีขจรบญุ 7-ส.ค.-58 ทนุการศกึษาแลกเปลีย่น 
ณ มหาวทิยาลยั Ludwig-
Maximitian 

 ระยะเวลา 1 ปี
การศกึษา 

องคก์ารแลกเปลีย่น
ทางวชิาการเยอรมน ี
(DAAD) 

14  14  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.สพุชิญา 
เปลง่ปลัง่ 

7-ส.ค.-58 ทนุการศกึษาแลกเปลีย่น 
ณ มหาวทิยาลยั Ludwig-
Maximitian 

 ระยะเวลา 1 ปี
การศกึษา 

องคก์ารแลกเปลีย่น
ทางวชิาการเยอรมน ี
(DAAD) 

15  15  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.อชญุาภ ์ลา
กลู 

ปีการศกึษา 
57 

ทนุฝึกงานจากสถานทตู
ไทยประจํากรงุเบอรล์นิ 
ระยะเวลา 6 สปัดาห ์ณ 
ประเทศเยอรมน ี

ไดรั้บทนุการศกึษา สถาทตูไทยประจํา
กรงุเบอรล์นิ 

16  16  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

นายนฤเบศ บญุ
ฤทธิ ์

ปีการศกึษา 
57 

ทนุเรยีนภาษา ณ 
ประเทศเยอรมน ี
ระยะเวลา 1 เดอืน 

ไดรั้บทนุการศกึษา DAAD 

17  17  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

นายอรรถพล เต
ชะพันธุ ์

7-ส.ค.-58 ทนุการศกึษาแลกเปลีย่น 
ณ มหาวทิยาลยั Ludwig-
Maximitian  

ระยะเวลา 1 ปี
การศกึษา 

องคก์ารแลกเปลีย่น
ทางวชิาการเยอรมน ี
(DAAD) 

18  18  ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

นายอคัรวัฒน ์
โฆษิตบณุยวัชร ์

7-ส.ค.-58 ทนุการศกึษาแลกเปลีย่น 
ณ มหาวทิยาลยั Ludwig-
Maximitian  

ระยะเวลา 1 ภาค
การศกึษา 

องคก์ารแลกเปลีย่น
ทางวชิาการเยอรมน ี
(DAAD) 
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ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 14 คน ได้รับรางวลัระดบัชาติ 15 รายการ 
นสิติ รางวัล ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีป่ระกวด/

แขง่ขนั 
รายการประกวด/
แขง่ขนั 

ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานที่
จัดการประกวด 

1  1  ประวัตศิาสตร ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราช
กมุาร ี

19-เม.ย.-58 รางวัลสรุนิทราชา นัก
แปลดเีดน่ 

นักแปลดเีดน่ สมาคมนักแปล
และลา่มแหง่
ประเทศไทย 

2  2  ศนูยก์ารแปล คณุบญัชา 
สวุรรณานนท ์ 

19-เม.ย.-58 นักแปลดเีดน่ รับรางวัลประกาศ
เกยีรตคิณุนักแปล
ดเีดน่ “รางวัลสรุนิท
ราชา” พ.ศ. 2558 

สมาคมนักแปล
และลา่มแหง่
ประเทศไทย  

3  3  ศษิยเ์กา่  ชมัยภร แสง
กระจา่ง  

27-ก.พ.-58 ประกวดหนังสอืดเีดน่ รางวัลชมเชยประเภท
นวนยิาย เรือ่งหยาด
น้ําคา้งพันปี 

สพฐ งานสปัดาห์
หนังสอืแหง่ชาต ิ

4  4  ศษิยเ์กา่ ดร.วารณุี อรรจน์
สาธติ 

6-ต.ค.-57 นักบรหิารดเีดน่แหง่ปี ไดรั้บรางวัล นักบรหิาร
ดเีดน่แหง่ปี 2557 
สาขาบรหิารองคก์ร 

คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงาน
รางวัลไทย 

5  5  ศลิปการละคร น.ส.อําไพพร  
จติตไ์มง่ง 

เมษายน 58 รางวัลคมชดัลกึ 
อวอรด์ ครัง้ที ่12 
ประเภทละครโทรทัศน์

ไดรั้บรางวัลผูกํ้ากบั
การแสดงยอดเยีย่ม 
จาก "สามตีตีรา" 

เนชัน่บรอดแค
สติง้ 

  6  ศลิปการละคร น.ส.อําไพพร  
จติตไ์มง่ง 

ม.ิย.-58 รางวัลนาฏราช ครัง้ที ่
6 ประเภทละคร
โทรทัศน์ รางวัลผู ้
กํากบัยอดเยีย่ม 

รางวัลผูกํ้ากบัยอด
เยีย่ม จาก  "สามตีี
ตรา" 

สมาพันธผ์ู ้
ประกอบวชิาชพี
วทิยโุทรทัศน์ 

6  7  ศษิยเ์กา่  นางชมัยภร บาง
คมบาง หรอืแสง
กระจา่ง 

20-ม.ค.-58 การคดัเลอืกเป็นศลิปิน
แหง่ชาต ิประจําปี 57 

ไดรั้บการคัดเลอืกให ้
เป็นศลิปินแหง่ชาต ิ
ประจําปี 57 สาขา
วรรณศลิป์ 

ศนูยว์ัฒนธรรม
แหง่ประเทศไทย 
กระทรวง
วัฒนธรรม(วธ.)  

7  8  ศลิปการละคร นายนวพล ธํารง
รัตนฤทธิ ์

เม.ย.58 ภาพยนตรเ์รือ่ง "The 
Master" 

ผูกํ้ากบัภาพยนตรย์อด
เยีย่ม คมชดัลกึอวอรด์ 
ครัง้ที ่12 

เนชัน่บรอดแค
สติง้ 

8  9  ศลิปการละคร นายนักรบ มลู
มานัส  

31-ส.ค.-58 ประกวด TIFA 2015 รางวัลชนะเลศิสาขา
เครือ่งหนังและรองเทา้ 
ประเภท Young 
Talent 

กรมสง่เสรมิ
อตุสาหกรรม 
กระทรวง
อตุสาหกรรม 

9  10  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายบญัชา 
สวุรรณานนท ์

19-เม.ย.-58 รางวัลสรุนิทราชา นัก
แปลดเีดน่ 

ในฐานะลา่มดเีดน่ สมาคมนักแปล
และลา่มแหง่
ประเทศไทย 

10  11  ศษิยเ์กา่ รศ.ทองสกุ เกตุ
โรจน ์

19-เม.ย.-58 รางวัลสรุนิทราชา นัก
แปลดเีดน่ 

นักแปลดเีดน่ สมาคมนักแปล
และลา่มแหง่
ประเทศไทย 

11  12  ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

สริวิรรณ จฬุากรณ์ 19-เม.ย.-58 รางวัลสรุนิทราชา นัก
แปลดเีดน่ 

นักแปลดเีดน่ สมาคมนักแปล
และลา่มแหง่
ประเทศไทย 

12  13  ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

น.ส.พชิญา เวทย์
วทิยวัฒนา 

พ.ศ. 2558 บณัฑติอักษรศาสตร ์
เอกภาษาสเปนทีม่ี
แตม้เฉลีย่เฉพาะวชิา
ภาษาสเปนสงูสดุ 

ไดรั้บรางวัล สถาน
เอกอคัรราชทตู
กลุม่ประเทศ
ลาตนิอเมรกิาใน
ประเทศไทย 

13  14  ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

น.ส.มติรา อนิทรา
รัตน ์

ธ.ค.-57 งานประกวดสนุทร
พจนภ์าษาเกาหลี
ระดบัอดุมศกึษา 
มหาวทิยาลยับรูพา 
ครัง้ที ่8 

รางวัลที ่2 มหาวทิยาลยั
บรูพา 

14  15  ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

น.ส.วนมิมาล เล็ก
สวัสดิ ์

พ.ศ. 2558 ทนุพระราชทานมลูนธิิ
อานันทมหดิล 

ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่
ระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอก 

มลูนธิอิานันท
มหดิล 
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1 
 
 

น.ส.ณัฐชยา  องัสถติย์
อนันต ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Rikkyo  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Rikkyo  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

2 
 
 

นายปัณณ์พัฒน ์ จันทร์
สวา่ง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Seol  national  University 
ประเทศเกาหล ี
  

Seol  national  
University 
ประเทศเกาหล ี
  

3 
 
 

น.ส.ณชิา  สงิหน์อ้ย 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Saitama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Saitama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

4 
 
 

น.ส.ศศภิา  จนิทรทัต 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ประวัตศิาสตร ์
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kamasawa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Kamasawa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

5 
 
 

น.ส.สริยา  จันทนเ์กษร 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  

รัฐบาลจนี 
  
  

6 
 
 

น.ส.ดรณุี  ไพรรมณีย ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  

รัฐบาลจนี 
  
  

7 
 
 

น.ส.กลัยาทรรศน ์วงษ์
จันทร ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Toyoeiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

8 
 
 

น.ส.บญุญาพร วรรณศริ ิ
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

9 
 
 

น.ส.พรพศิทุธ ์คณุเพชร
นาค 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ 
Nagoya  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

JASSO (Japan 
Student 
Services 
Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

10 
 
 

น.ส.พชิญส์นิ เผือ่นงู
เหลอืม 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

11 
 
 

น.ส.สาวณิี โอฬารศริิ
ศกัดิ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kyoto Notre Dame  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  
 

Kyoto Notre Dame  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
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12 
 
 

นายสายัณห ์ทพิรส 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Doshisha  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

13 
 
 

น.ส.พริญาณ์ มากพนู 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Toyoeiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

14 
 
 

น.ส.ญาดา โคสยุ ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Gakuchuin  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Gakuchuin  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

15 
 
 

น.ส.พมิพช์นก  สวุชิน
ชดิช ู
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kansai  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Kansai  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

16 
 
 

น.ส.แจน  นมิติโสภณ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Nanzan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

TOYOTA -NANZAN 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

17 
 
 

น.ส.รัตนพร  เฮยีวโดะ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Ryukyus University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Ryukyus 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

18 
 
 

น.ส.จฑุารัตน์  ฐาน
พงศพั์นธุ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Toko  University of  
Foreign  Student 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Toko  University 
of  Foreign  
Student 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

19 
 
 

น.ส.ชตุนัินท ์ ธมีะ
สมบตั ิ
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kumamoto  Gakuen  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Kumamoto  
Gakuen 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

20 
 
 

น.ส.ปฐมพร  แยม้สขุ
เสร ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

21 
 
 

น.ส.เกศญาพร  รัตน
พภิพ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Fukuoka women's  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

World of  
Japanese 
Contemporary 
 culture  program  
(WJC) 
  

22 
 
 

น.ส.พชิญา  จารเุกยีรติ
กลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Fukuoka women's  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Fukuoka women's  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

23 
 
 

น.ส.ฐติารัตน์ ดรีอด 
  
  

ป.ตร ี
ปี3 
 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Osaka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Osaka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
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24 
 
 

น.ส.เบญจา ดาวมาศ
รัศม ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Okayama  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

 Okayama  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

25 
 
 

น.ส.มนัสว ี อสิรธํารง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

26 
 
 

น.ส.ปณุยนุช  ขนุเหล็ง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ  
Nagoya  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

27 
 
 

นายปิยวัฒน ์ ชาติ
พทัิกษ์ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

28 
 
 

นายธนบตัร  ประเทอืง
ชยัศร ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ  
Tohoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

29 
 
 

นายสทุธากร  ครีแีกว้ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาอติา
เลยีน 

 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Jiba  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Jiba  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

30 
 
 

น.ส.สณัหส์นิ ี ประคลัภ์
กลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา ณ  
Tohoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

31 
 
 

น.ส.ธัญชนก  นววงศ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

32 
 
 

น.ส.อญัชสิา  อจุจาภิ
มขุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น ไปศกึษา ณ  
Tokyo  University of  
Foreign  Studies 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

33 
 
 

น.ส.สธุรีา  ศรตีระกลู 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Doshisha  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

34 
 
 

น.ส.ภาวณิี  เจนนพ
กาญจน ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Seoul National  University 
ประเทศเกาหลใีต ้
  

รัฐบาลประเทศ
เกาหลใีต ้
  
  

35 
 
 

น.ส.ณัฐธดิา  จันทร์
เอีย่ม 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  York  University ประเทศ
แคนาดา 
  

โครงการแลกเปลีย่น
นักศกึษาของสถาบนั 
อดุมศกึษาไทยกับ
ตา่งประเทศ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อดุมศกึษา(สกอ.) 
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36 
 
 

น.ส.พชิญา  จรญูพงษ์
ศกัดิ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาเยอรมัน 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา 
Ludwig-Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมน ี
  

Ludwig-Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมน ี
  

37 
 
 

น.ส.กลุวกิา  อว้นดวงด ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาเยอรมัน 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Ludwig-Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมน ี
  

Ludwig-Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมน ี
  

38 
 
 

น.ส.ณชิาภัทร  ทองว
นชินพคณุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Doshisha  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Doshisha  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

39 
 
 

น.ส.ฐติพิร  ทองทพิย์
เจรญิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Hokkaido  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Hokkaido  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

40 
 
 

น.ส.ธนพร  สทุธนิพรัต
นกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภมูศิาสตร ์
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Ritsumeikan Asia Pacific  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Ritsumeikan Asia 
Pacific  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

41 
 
 

น.ส.ธนัชชา  เศาช
ยะนันท ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคปลาย 
2557 - ตน้ 

2558) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Kokushikan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Kokushikan  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

42 
 
 

น.ส.กวสิรา  ลมิอกัษร 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nottingham Trent  
University ประเทศสหราช
อาณาจักร 
  

Nottingham Trent  
University 
ประเทศสหราช
อาณาจักร 
  

43 
 
 

น.ส.ชตุภิา  เจรญิสขุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hankuk University of 
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลใีต ้
  

Hankuk University 
of Foreign Studies 
ประเทศเกาหลใีต ้
  

44 
 
 

น.ส.ฑติยา  วัฒนนาวนิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Waseda University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Waseda University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

45 
 
 

นายณภัทร  ฉัตรรุง่รังษี 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  National Taiwan 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
  

National Taiwan 
University   
สาธารณรัฐประชาชน
จนี 
  

46 
 
 

น.ส.ณฐวรรณ์ พนาชืน่
วงศส์กลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Sophia University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Sophia University   
ประเทศญีปุ่่ น 
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47 
 
 

น.ส.ทฎิฐยิา  ชมุวงศ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

48 
 
 

น.ส.นชิา  กําเนดิมณี 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

49 
 
 

น.ส.ปณติา  ทุง่ทอง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Seoul National 
University ประเทศเกาหลใีต ้ 
  

Seoul National 
University   
ประเทศเกาหลใีต ้
  

50 
 
 

นายปพล  วฒุไิกร
เกรยีง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

51 
 
 

น.ส.ปิยพร  ไทเมอืงพล 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hankuk University of 
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลใีต ้
  

Hankuk University 
of Foreign Studies 
 ประเทศเกาหลใีต ้
  

52 
 
 

นายพชิญะ  เภตราไชย
อนันต ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  National Taiwan 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
  

National Taiwan 
University   
สาธารณรัฐประชาชน
จนี 
  

53 
 
 

น.ส.ภารด ี อตุรานุสรณ์ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

54 
 
 

น.ส.วภิาว ี ตัง้วงศย์อด
ยิง่ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hankuk University of 
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลใีต ้
  

Hankuk University 
of Foreign Studies 
 ประเทศเกาหลใีต ้
  

55 
 
 

น.ส.สาธติา  ป่ันเจรญิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Ritsumeikan University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Ritsumeikan 
University 
  ประเทศญีปุ่่ น 
  

56 
 
 

น.ส.สกุาญจนา  จารุ
ทัศน ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 
 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ Waseda University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Waseda University 
  ประเทศญีปุ่่ น 
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57 
 
 

น.ส.หทัยรัตน์  ศรวีงษา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

58 
 
 

น.ส.อรสิรา  คณา
ประเสรฐิกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ Waseda University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Waseda University 
  ประเทศญีปุ่่ น 
  

59 
 
 

น.ส.อษุณียพั์ฒน ์ เทพ
กาญจนา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  National Taiwan 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
  

National Taiwan 
University   
สาธารณรัฐประชาชน
จนี 
  

60 
 
 

นายณัฐชนน ออ่งจุย้ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  National Taiwan 
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
  

National Taiwan 
University   
สาธารณรัฐประชาชน
จนี 
  

61 
 
 

น.ส.เจมกิา  ศริบิญุญะ
สขุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Ritsumeikan  University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Ritsumeikan 
University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

62 
 
 

น.ส.ซนัผงิ  หลงิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ Waseda University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Waseda University 
  ประเทศญีปุ่่ น 
  

63 
 
 

น.ส.จารวุัลย ์ โรจน์
ปรญิญาวฒุ ิ
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ Waseda University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Waseda University 
  ประเทศญีปุ่่ น 
  

64 
 
 

น.ส.จารวุัลย ์ โรจน์
ปรญิญาวฒุ ิ
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ Waseda University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Waseda University 
  ประเทศญีปุ่่ น 
  

65 
 
 

น.ส.ณัทธร  วชิญสกลุ
วงศ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Sophia University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Sophia University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

66 
 
 

น.ส.ชลดิา  วงศใ์หญ ่
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 
 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Sophia University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Sophia University   
ประเทศญีปุ่่ น 
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น.ส.ลลลิ  สถริากร 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

68 
 
 

น.ส.อญัชสิา  เอีย่ม
ทอง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Hiroshima University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Hiroshima 
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

69 
 
 

น.ส.อาทมิา  กรมีหา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 

( ภาค 
ปลาย 
2557) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Sophia University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Sophia University   
ประเทศญีปุ่่ น 
  

70 
 
 

น.ส.ขวัญดาว แซเ่จยี 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

71 น.ส.มาลนิ อตุตโมบล  
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

72 
 
 

นายชลฐัศร ไมส้กลุด ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

73 
 
 

นายภเูบศ พริกลุวานชิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

74 
 
 

น.ส.เชลติา ธนะรัชต ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

75 
 
 

น.ส.กมลลักษณ์ บญุมา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

76 
 
 

น.ส.นัทธมน ณ ระนอง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

77 
 
 

น.ส.หทัยภัทร คงโพธิ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

78 
 
 

น.ส.ทพิยรัตน์ ลิม้สาย
สขุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
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79 
 
 

นายเทพดล ปัญญาธิ
ปัตย ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

80 
 
 

น.ส.ทักษณา เมฆไตร
รัตน ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

81 
 
 

นายเคยีราน ชยัธัช ชี
วมงคล 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

82 
 
 

นายธนวัต จันทรเ์สีย้ว
รัศม ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

83 
 
 

น.ส.ชาลดิา เตชะเพิม่
ผล 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

84 
 
 

น.ส.นทรีา นาประดษิฐ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

85 
 
 

นายนนทกร นพนาคร 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

86 
 
 

น.ส.ปาณศิา เสนยีว์งศ ์
ณ อยธุยา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

87 
 
 

นายพงศวัต ตนัสกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

88 
 
 

น.ส.พรมิา จลุวัลล ิ
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

89 
 
 

น.ส.พชิญาภา มณีรัตน ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

90 
 
 

นายภวนิท ์พงษ์ไกร
กติต ิ
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 
 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
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น.ส.ลลนิา ธรรมรักษ์ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

92 
 
 

น.ส.วาสติา ทัพภะสตุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

93 
 
 

นายศกัดธิัช ขวัญใจ
ธัญญา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

94 
 
 

น.ส.อนันา หลอ่วัฒน
ตระกลู 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Santiago de Compostela 
Universidad ประเทศสเปน 
  

 Santiago de 
Compostela 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

95 
 
 

น.ส.ศรวีรรณ เสยีง
จันทร ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 1 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1 ภาค
การศกึษา 
( ภาคฤดู

รอ้น 2557) 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nebrija Universidad  
ประเทศสเปน 
  

 Nebrija 
Universidad  
ประเทศสเปน 
  

96 
 
 

น.ส.ธดิาวรรณ  พราน
เสร ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้ 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  มหาวทิยาลยัอนิโดนเีซยี   
ประเทศอนิโดนเีซยี 
  

ทนุแลกเปลีย่น 
(AUN-ACTS) 
  
  

97 
 
 

น.ส.ชตุชิล  เอมดษิฐ 
  
  

ป.เอก 
 
 

ภาษาศาสตร ์
 
 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้ 
2558) 

 

ทนุโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภเิษก  ไปศกึษาวจัิย  
ณ  
Humboldt University, 
Germany 
  

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย
(สกว.) 
  
  

98 
 
 

น.ส.กมลชนก  หงษ์
ทอง 
  
  

ป.เอก 
 
 

ภาษาศาสตร ์
 
 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้ 
2558) 

 

ทนุโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภเิษก  ไปศกึษาวจัิย  
ณ  
Stanford University, USA 
  

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย
(สกว.) 
  
  

99 
 
 

น.ส.พชิญธ์ดิ ี รอดรัก
ขวัญ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้  
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Universidad de Alcala   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Alcala 
 ประเทศสเปน 
  

100 
 
 

น.ส.วายามะ  เรอืงฤทธิ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้  
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Universidad de Alcala   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Alcala 
 ประเทศสเปน 
  

101 
 
 

น.ส.อภษิฎา  สวุรรณ
สขุโรจน ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้  
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Universidad de Alcala   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Alcala 
 ประเทศสเปน 
  

102 
 
 

นายธนาพงษ์  คงเซน็ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้  
2558) 

 
 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Universidad de Alcala   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Alcala 
 ประเทศสเปน 
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น.ส.ธวัลยา  พวกนอ้ย 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Nagoya  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Nagoya  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

104 
 
 

น.ส.นัยนป์พร  ชืน่ชนา
วฒุพิงศ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Fukuoka  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Fukuoka  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

105 
 
 

น.ส.กานตธ์ดิา  เมฆ
วงศต์ระการ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Aoyama Gakuin  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Aoyama Gakuin  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

106 
 
 

น.ส.ฐติกิานต ์ ประภา
พันธ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Toyoeiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

107 
 
 

น.ส.ณัฐมน  เครอืหรัิญ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Toyoeiwa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Toyoeiwa  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

108 
 
 

น.ส.ณชิา  อนันต์
วทัญญ ู
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Nanzan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Nanzan  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

109 
 
 

น.ส.ธาวนิ ี เตา่ทอง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Rikkyo  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Rikkyo  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

110 
 
 

น.ส.ปานเนตร  โรจนา
ศรรัีตน์ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Aoyama Gakuin  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Aoyama Gakuin  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

111 
 
 

น.ส.รัตนาภรณ์  วานชิย์
หานนท ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Ryukoku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

Ryukoku  
University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

112 
 
 

น.ส.ชตุกิาญจน์  เนยีม
สกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Doshisha University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

113 
 
 

น.ส.ชวศิา  ไทรงาม 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

114 
 
 

น.ส.นรีชา  เนยีมเจรญิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 
 
 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Yamagata University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
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น.ส.ปวติรา  โรจนว์า
ธรรม 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

116 
 
 

น.ส.อรณชิา  งาม
เศรษฐมาศ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น ไปศกึษา ณ  
Tokyo  University of  
Foreign  Studies 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

117 
 
 

น.ส.วรรษรนิทร ์ 
ปัทมวรคณุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น ไปศกึษา ณ  
Nagoya University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

118 
 
 

น.ส.ฐติกิาญจน ์ ชยัภวู
ภัทร 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  

รัฐบาลจนี 
  
  

119 
 
 

น.ส.ประภัสสรา  บญุ
บาล 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Beijing Language and 
Culture  University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  

รัฐบาลจนี 
  
  

120 
 
 

น.ส.อรสิรา  ป่ินกระจาย 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาจนี 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ    
Tsinghua   University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  

Tsinghua   
University 
สาธารณรัฐประชาชน
จนี 
  

121 
 
 

น.ส.ภารว ี  ขจรบญุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาเยอรมัน 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ  
Ludwig-Maximilian  
Universitat 
ประเทศเยอรมน ี
  

Ludwig-Maximilian 
Universitat 
ประเทศเยอรมน ี
  

122 
 
 

น.ส.ลภัสรดา  ลกัขณา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาเยอรมัน 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษา ณ   
Ewha Women University 
ประเทศเกาหล ี
  

Ewha Women 
University 
ประเทศเกาหล ี
  

123 
 
 

น.ส.ทพิภา  ศริสิจัจ
วัฒน ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น ไปศกึษา ณ  
Tokyo  University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

124 
 
 

น.ส.ภรดิา  จริวฒุนัินท ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

125 
 
 

น.ส.ภัทรสร  ครูพ์พัิฒน ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

126 
 
 

น.ส.มัทลกิา  อนิทรห
อม 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 
 
 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Chiba University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
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น.ส.วธิารณี  จงสถติย์
วัฒนา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
 
 

1 ปี 
( ภาคตน้ - 

ปลาย 
2558) 

 

ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น  ไปศกึษา  ณ  
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

รัฐบาลญีปุ่่ น 
  
  

128 
 
 

นายธนาพงษ์  คงเซน็ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาสเปน 
 
 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้-

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Universidad de Nebrija   
ประเทศสเปน 
  

Universidad de 
Nebrija   
 ประเทศสเปน 
  

129 
 
 

น.ส.ชนสิรา  
สรอ้ยทองรดา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
หลกัสตูร
นานาชาต ิ

 

1  ภาค
การศกึษา 
( ภาคตน้-

ปลาย 
2558) 

 

ทนุแลกเปลีย่น  ไปศกึษาและ
เทยีบโอนหน่วยกติ  
ณ  Nottingham Trent  
University ประเทศสหราช
อาณาจักร 
  

Nottingham Trent  
University 
ประเทศสหราช
อาณาจักร 
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต    
 ในปีการศึกษา  2558  นิสิตท่ีเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม  มีจาํนวน  14 คน  เป็นนิสิตรุ่นท่ี 11   นิสิตรุ่น
ท่ี 8  จาํนวน    6  คน  ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา 2557   รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. นางสาววิลาสิณี    ศิริบูรณ์พพิฒันา      ภาควชิาภาษาองักฤษ        คะแนนเฉล่ีย   3.78 
ปัจจุบัน :   ศึกษาต่อ :  ระดบัปริญญาโท   ณ  สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 
 

2. นายภาณุวฒัน์ อินทวฒัน์              ภาควชิาศิลปการละคร          คะแนนเฉล่ีย   4.00 
ปัจจุบัน :   ทํางาน  :  ผูช่้วยผูก้าํกบัละครเวที  สังกดัค่ายจีทีเอช  และเป็นนกัเขียนบทละครทีวใีหก้บัค่ายชลลมัพี 
 

3. นางสาวชนิดา    สงสาร        สาขาวิชาภาษาจีน             คะแนนเฉล่ีย   3.76  
ปัจจุบัน :   ทาํงาน  :  บริษทั ไทยแลนด ์พริวเิลจ การ์ด   จาํกดั    แผนกบริหารขอ้มูลสมาชิก 
 

4. นางสาวปราณชนก ตรีรัตนวารีสิน        สาขาวชิาภาษาจีน             คะแนนเฉล่ีย   3.78  
ปัจจุบัน :   ศึกษาต่อ :  ระดบัปริญญาโท   สาขาวรรณกรรมจีนสมยัใหม่   ณ   Fudan  University , Shanghai    
                                    สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

5. นางสาวเมวาณี คงปรีชา          สาขาวิชาภาษาจีน             คะแนนเฉล่ีย   3.91 
ปัจจุบัน :    ไดรั้บทุน  Asean  University  Network-China   ไปศึกษาต่อระดบัปริญญาโท     สาขา  Business  
                  Adminnistraion  ณ  Shanghai  Jiaotong  University  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

6. นางสาววทนัยา พวงไพโรจน์     สาขาวิชาภาษาจีน             คะแนนเฉล่ีย   3.76  
ปัจจุบัน :   ทํางาน  :  บริษทั  Exxon   Mobil   จาํกดั      ตาํแหน่ง   Customer  Service 
 

 
  นิสิตโปรแกรมเกียรตนิิยมรุ่นที ่8  -  รุ่นที่ 11     มจีํานวนทั้งหมด    26  คน 
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 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา  
ระดบัปริญญาโท 29 คน      จาํนวน  29 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 20 คน      จาํนวน  20 รายการ 
 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 29 คน จํานวน 29รายการ 
ลําดบั หลกัสตูร ชือ่สกลุนสิติ ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ระดบั ชือ่วารสารวชิาการ / 

การเผยแพร ่
วันเดอืนปีที่
ตพีมิพ ์

1 ไทยศกึษา น.ส.หยาเหมงิ  
จาง 

exploring the motivation of 
Young Thai Social 
Entrepreneurs  

นานาชาติ The 8th thai&Southeast 
Asian studies graduate 
symposium 2015 

11-พ.ค.-58

2 ไทยศกึษา นายโจนัส โฮฟ 
ด็อกเตอร ์

Kai Yang and Kuaitiao to 
fatbirds and pocupines : 
Changes in the culinary 
landscape of a bangkok 
neighborhood  

นานาชาติ the 8th thai&Southeast 
Asian studies graduate 
symposium 2015 

11-พ.ค.-58

3 ไทยศกึษา นายเตรอืง 
กวาง ฮวาน  

Commodity trade structure 
between Thailand and 
Vietnam (2004-2013) 

นานาชาติ the 8th thai&Southeast 
Asian studies graduate 
symposium 2015 

11-พ.ค.-58

4 ภาษาไทย นายคชาธปิ 
พาณชิตระกลู 

ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากบั
อดุมการณ์วา่ดว้ยชายรักชาย
ในหนังสอืพมิพร์ายวัน
ภาษาไทย 

ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปีที ่21 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ.2557 

ธ.ค.57 

5 ภาษาไทย น.ส.ปิยรัตน์  
แซอ่ ึง้ 

"เรือ่งเลา่" กบั "ตวัละคร" ใน
กวนีพินธเ์กีย่วกบัความไมส่งบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ชาต ิ ศลิปากรวจัิยและสรา้งสรรค ์
ครัง้ที ่8 : บรูณาการศาสตร์
และศลิป์ 

13-ก.พ.-58

6 ภาษาไทย นายศกัดิช์ยั  
ตระกลูเลศิงาม 

ภาพของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัใน
วรรณคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ

ชาต ิ ภาษา วรรณคดไีทยและการ
สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ : การ
เรยีนรู ้

26-ม.ิย.-58

7 ภาษาไทย น.ส.ศลิป์ศภุา  
แจง้สวา่ง 

กลวธิแีละบทบาทของการ
สรา้งบทตลอดในการต์นู
รามเกยีรติ ์ฉบบัรามาวตาร 

ชาต ิ การประชมุวชิาการและ
นําเสนอผลงานวจัิย
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้
ที ่6 

28 เม.ย.58 

8 ภาษาไทย น.ส.โศภษิฐา 
ไชยถาวร 

กลวธิกีารตอบคําถามแบบออ้ม
ในการตอบคําถามสือ่มวลชน
ของดารานักแสดงชาย-หญงิ 
ไทย : กรณีศกึษารายการ "ทวีี
พลูไลฟ์" 

ชาต ิ ภาษาและวรรณคดไีทย ม.ิย.-58 

9 ภาษาไทย นายสณัหธ์วัช  
ธัญวงษ์ 

ความสมัพันธร์ะหวา่งการร์
ลกัษณะประจําคํา และ
ความหมายทางไวยกรณ์ของ
คําหลงักรยิา "ไว"้ 

ชาต ิ วชิญทรรศนภ์าษา 
วรรณกรรมและวัฒนธรรม
ไทย 

2558 

10 ภาษาไทย นายอวยพร  
แสงคํา 

ลกัษณะเดน่ของนวนยิายไทย
ทีม่ตีวัละครเป็นครฑุและนาค 

ชาต ิ ภาษาและวรรณคดไีทย ม.ิย.-58 

11 ภาษาองักฤษ นายศกัดิช์ยั  
ลนุลาพร 

David Copperfield And The 
Bildungsroman And Their 
Contribution to Charles 
Dickens's Reputation  

นานาชาติ MANUSYA 18.1  2015 

12 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

น.ส.ธนพรรณ  
ธนันทา 

Searh Effectiveness and 
Efficiency of Facet-based 
Online Catalog: A Crossover 
Study of Novice Users. 

นานาชาติ ICADL 2014 - The 16th 
International Conference 
on Asia-Pacific Digital 
Libraries 

5-7 พ.ย. 57

13 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

น.ส.รัชฏาพร  
เจรญิสขุ 

ความตอ้งการกจิกรรมพัฒนา
บคุลากรของบรรณารักษ์
วเิคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ
ในหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

ชาต ิ วลยัลกัษณ์วจัิยทางการ
จัดการครัง้ที ่4 

8 พ.ค. 2558

14 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

น.ส.ลมัย  ประ
คอนส ี

การจัดการวารสารอเิล็กหรอ
นกิสท์ีเ่ปิดใหเ้ขา้ถงึไดอ้ยา่ง
เสรใีนหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

ชาต ิ รังสติสารสนเทศ ก.ค.-ธ.ค. 
2558 
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ลําดบั หลกัสตูร ชือ่สกลุนสิติ ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ระดบั ชือ่วารสารวชิาการ / 
การเผยแพร ่

วันเดอืนปีที่
ตพีมิพ ์

15 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

น.ส.อสิริย์า  
หมเีงนิ 

การตระหนักรูจ้รยิธรรม
สารสนเทศในการใชเ้ฟซบุก๊
ของนสิติปรญิญาตร ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ชาต ิ วารสารวจัิยสมาคมหอ้งสมดุ
แหง่ประเทศไทย 

ก.ค.-ธ.ค. 
2558 

16 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศน์
ศาสตร ์

น.ส.วริยิา  
สมบรูณ์ผล 

การประเมนิตนเองของ
บรรณารักษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรัฐ เรือ่ง
สมรรถนะทางเทคโนโลย ี2.0 

ชาต ิ อนิฟอรเ์มชัน่ ปีที ่12 ฉบบั
ที ่2 (ก.ค.-
ธ.ค. 2558) 

17 ปรัชญา นายกฤตภาศ  
ศกัดษิฐานนท ์

ปัจเจกบคุคลรว่มในสงัคม
การเมอืงและบทบาทของเสยีง
ขา้งมากในทฤษฎพัีนธสญัญา
ของจอหน์ ล็อค 

ชาต ิ วารสารสมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแหง่ประเทศไทย 

ฉบบัที ่2  ปี
2557 

18 ปรัชญา น.ส.ชลลดา  
นาคใหญ ่

ทนุนยิม : ปัญหาความไม่
เสมอภาคและวถิแีหง่การกดขี่
ขดูรดี 

ชาต ิ วารสารสมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแหง่ประเทศไทย 

2558 

19 ภาษาศาสตร ์ น.ส.จนิตช์ตุา  
ศาสตรส์มัย 

วรรณยกุตภ์าษาจนีฮากกา
(แคะ) ถิน่เฟิงซุน่ ผูพ้ดูทวิ
ภาษาจนีฮากกา-ไทยถิน่ 

ชาต ิ วารสารอกัษรศาสตร์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ม.ิย.-58 

20 ภาษาศาสตร ์ น.ส.ตลุยา นคร
จนิดา 

คําพอ้งรปูพอ้งเสยีงใน
ภาษาไทย : การอา้งองิ
คลงัขอ้มลูภาษาและการตดัสนิ
ของผูใ้ชภ้าษา 

ชาต ิ วารสารสมษุยศาสตร์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

2 พ.ค.-ส.ค. 
2558 

21 ภาษาศาสตร ์ นายวชิญะ ศรี
พพัิฒนกลุ 

การแปรเปลีย่นของวรรณยกุต์
ภาษาไทยอสีาน จังหวัดศรสีะ
เกษ ใน 5 ชมุชนภาษา 

ชาต ิ ภาษาและวัฒนธรรม ม.ค.-ม.ิย. 
58 

22 ภาษาศาสตร ์ น.ส.อลษิา อนิ
จันทร ์

คํานามประสมแบบเทา่เทยีม
ในภาษาไทย 

ชาต ิ มนุษยศาสตร ์ ม.ค.-ม.ิย. 
58 

23 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นายสรัุฐ  เพชร
นรัินดร 

การเตบิโตและการเรยีนรู ้: 
การศกึษาผา่นการดดัแปลงเท
วตํานานกรกีและโรมันในนว
นยิายชดุเพอรซ์ยี ์แจ็คสนั 
ของ รคิ ไรเออรแ์ดน 

ชาต ิ ตามรอยพระยคุลบาท 
เกษตรศาสตรกํ์าแพงแสน 

8-ธ.ค.-57 

24 ภาษาจนี น.ส.วรสีรา 
จารยปั์ญญา 

การศกึษา อาฝานถ ีในฐานะ
นทิานมขุตลกแนวเสยีดส ี

ชาต ิ วารสารจนีศกึษา ม.
เกษตรศาสตร ์

ต.ค. 2557 

25 ภาษาจนี น.ส.องัศธุร  
จา้วกวพีงศ ์

การศกึษาเปรยีบเทยีบคําวา่  
"" "" และ "ทีแ่ท"้ 

นานาชาติ วารสารจนีศกึษา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ฉบบัปีที ่1 ปี 2558 

เม.ย.58 

26 ภาษาและวรรณคดี
ฝร่ังเศส 

น.ส.ตะวัน 
ปทมุเพชร 

other in the adventures of 
Tintin 

นานาชาติ สมัมนาวชิาการนานาชาติ
เครอืขา่ยความรว่มมอื
วชิาการ-วจัิยสาย
มนุษยศาสตร ์

18-ธ.ค.-57 

27 ภาษาและวรรณคดี
ฝร่ังเศส 

นายวทิยา 
คณุธรรม
สถาพร 

le paradis terrestre author 
da l'unnivers christianise 
dans atala de 
Chateaubriand 

ชาต ิ วารสารสมาคมครฝูร่ังเศส
แหง่ประเทศไทย 

ก.ค.-ธ.ค. 
2557 

28 ภาษาและวรรณคดี
ฝร่ังเศส 

น.ส.ดามาร ์ รัก
ขมายาสตร ี

L'INFANTICIDE 
AMOUREUSE DANS LE 
MALENTENDU D'ALBERT 
CAMUS 

ชาต ิ วารสารสมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศไทยใน
พระราชปูถัมภฯ์  ฉบบัที ่129 
เลม่ 1 

ม.ค.-ม.ิย. 
58 

29 การแปลและการ
ลา่ม (สายการ
แปล) 

น.ส.สชุาดา 
แสงสงวน 

การประเมนิหนา้ทีด่า้นความ
เรยีงในบทแปลภาษาไทยสอง
สํานวนของหนังสอืเรือ่ง เดอะ 
โพรเฟ็ท ของคาอลิ ยบิราน 
โดยใชร้ปูแบบของยลูอีาเนอ 
เฮาส ์

ชาต ิ วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
Journal of Language and 
Culture  

2557 
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ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 20 คน จํานวน 20 รายการ 

ลําดบั หลกัสตูร ชือ่สกลุนสิติ ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ระดบั ชือ่วารสารวชิาการ / 
การเผยแพร ่

วันเดอืนปีที่
ตพีมิพ ์

1 ไทยศกึษา นางลฎาภา พลู
โพธิท์อง 

Western Acculturation ans 
the Translation of Culinary 
Culture in the Court of King 
Rama the Fifth 

นานาชาติ Rian Thai: 
International Journal 
of Thai Studies Vol. 
7/2014 

พ.ย. 2557 

2 ไทยศกึษา นางทรายแกว้ 
ทพิยากร 

 Japan's Culture Diplomacy 
and Its Influence in Thai 
society 

นานาชาติ วารสาร Rian Thai: 
Internatioal Journal of 
Thai Studies  Vol. 
8/2015 

พฤศจกิายน 
2015 

3 ไทยศกึษา น.ส.องัคณา 
กมลเพ็ชร ์

envisaging the contemporary 
Thai government's measures 
and intenventions toward 
Refugee  Repatration plan : 
impacts on durable Solution 
and Protection issues  

นานาชาติ Asian Review journal  
Vol.28/2015 

4 ไทยศกึษา นางโซ ทซูาร ์
มนิท ์

SIGNIFICANCE OF 
AYEDAWBON TREATISES 

นานาชาติ MANUSYA No.18.2 
(2015) 

5 ภาษาไทย น.ส.ชนกพร  
พัวพัฒนกลุ 

ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากบั
อดุมการณ์ในวาทกรรมการ
พยากรณ์ดวงชะตา: การ
วเิคราะหว์าทกรรมเชงิวพิากษ์ 

ชาต ิ วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่
44   ฉบบัที ่1 

ม.ค.-ม.ิย.58 

6 ภาษาไทย น.ส.จตพุร  มี
สกลุ 

พัฒนาการของวรรณคดโีศกาลยั
ในสมัยรัตนโกสนิทร ์(The 
development of the poetry 
of sorrow in the rattanakosin 
period) 

ชาต ิ วารสารสทุธปิรทัิศน ์ปีที ่
29  ฉบบัที ่90 

เม.ย.-ม.ิย. 
2558 

7 ประวัตศิาสตร ์ นายนนทพร อยู่
มั่งม ี

การจัดการทอ้งถนนใน
กรงุเทพฯ: ภาพสะทอ้นอํานาจ
รัฐเหนอืวถิชีวีติราษฎรในสมัย
รัชกาลที ่๕ 

ชาต ิ วารสารสมาคม
ประวัตศิาสตรฯ์ ฉบบัที ่36 
พ.ศ. 2557 

2557 

8 ประวัตศิาสตร ์ นายนนทพร อยู่
มั่งม ี

Management of 'Public 
Space' : Case-study of roads 
in Bangkok in the reign of 
King Rama V 

นานาชาติ หนังสอืรวมบทความ
วชิาการ "Sites of 
Modernity" 

2014 

9 ประวัตศิาสตร ์ นายอาวธุ  ธรีะ
เอก 

รัฐสยามกบัการจัดการศกึษา
ภาษาองักฤษอยา่งจํากดั 

ชาต ิ วารสารรัฐศาสตรส์าร ม.ค. - เม.ย.
58 

10 ปรัชญา นางปิยฤด ี ไชย
พร 

พหนุยิมทางคณุคา่กบัขอ้เสนอ
สามรปูแบบ: อสิยาห ์เบอรล์นิ 
จอหน์ รอลส ์และโทมัส 
สแคนลอส 

ชาต ิ วารสารสมาคมปรัชญา
และศาสนาแหง่ประเทศ
ไทย 

2557 

11 ภาษาศาสตร ์ นางศริรัิตน ์ ชู
พันธ ์         
อรรถพลพพัิฒน ์

การแปรของเสยีงพยญัชนะทา้ย
ในภาษากระเหรีย่งสะกดตามถิน่
ทีอ่ยูแ่ละอายขุองผูพ้ดู 

ชาต ิ วารสารสงขลานครนิทร ์
ฉบบัสงัคมศาสตรฯ์ ปีที ่
21 ฉบบัที ่1 

ม.ค.-ม.ีค. 
2558 

12 ภาษาศาสตร ์ น.ส.ณชิา  กลิน่
ขจร 

Directives in English and 
Thai Dialogues: A 
Comparative Study of 
English source Texts and 
Thai Target Texts 

ชาต ิ วารสาร NIDA Journal 
of Language and 
Communication 

2014 

13 ภาษาศาสตร ์ นายสรุยิะ ศรี
พรหม 

Lexical aspect and the use of 
simple past tense by thai 
learners of english 

ชาต ิ Manusya 2558 

14 ภาษาศาสตร ์ น.ส.มนสกิาร 
เฮงสวุรรณ 

คําเรยีกและมโนทัศน ์"ม"ี ของผู ้
พดูภาษาพมา่ : การจัดจําพวก
แบบชาวบา้น 

ชาต ิ วารสารวชิาการ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์

ปีที ่10 ฉบบั 
1 2557 

15 ภาษาศาสตร ์ น.ส.รุง่อรณุ 
วณชิธนะชากร 

An ethnosemantic study of 
terms representing anger in 
southern thai 

ชาต ิ วารสารศลิปศาสตรฯ์ ก.ค. - ธ.ค. 
2558 

16 ภาษาศาสตร ์ น.ส.นดิา จําปา
ทพิย ์
 

พัฒนาการของคําปฏเิษท "ไม"่ ชาต ิ ภาษาและวรรณคดไีทย ม.ิย.-58 
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ลําดบั หลกัสตูร ชือ่สกลุนสิติ ชือ่ผลงานทีต่พีมิพ ์ ระดบั ชือ่วารสารวชิาการ / 
การเผยแพร ่

วันเดอืนปีที่
ตพีมิพ ์

17 วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นางภัทรอ์ร  
พพัิฒนกลุ 

"บทบาททางวัฒนธรรมของ
ตํานานเทพญีปุ่่ นในปัจจบุนั: 
ระหวา่งความหลากหลายกบั
ความเป็นหนึง่เดยีว" 

ชาต ิ วารสารมนุษยศาสตร์
ปรทิรรศน์ ISSN 0125-
2690  ปีที ่36 เลม่2  

ก.ค. - ธ.ค. 
2557 

18 วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นายณัชพล  บญุ
ประเสรฐิกจิ 

สองมอืมนุษยจ์ะกําหนดอนาคต
ตน : มนุษยแ์ละการใช ้
เทคโนโลยใีนบนัเทงิคดแีนว
วทิยาศาสตรเ์รือ่ง Makers ของ 
Cory Doctorow 

ชาต ิ วารสารดํารงวชิาการ   ปี
ที ่14  ฉบบัที ่1 

ม.ค-ม.ิย.58 

19 วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส.รัญวรัชญ ์ 
พลูศร ี

คําลวงและผเีสือ้ : อตัลกัษณ์
สงิคโปรใ์นรอมเรือ่งสัน้ the lies 
that build a marriage ของซู
เฉนิ ครสิธนี ลมิและบทละคร 
butterflies don't cry ของส
เตลลา กง 

ชาต ิ วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ม.ีค.-58 

20 วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

น.ส. จริาภรณ์ 
อจัฉรยิะประ
สทิธ ์ 

จติสํานกึของปัจเจกกบั
อดุมการณ์ชาตยิคุสงครามและ
การปฎวิัตใินบนัทกึของดัง่ ถุย่ 
เจิม่ และปวดรา้วแหง่สงคราม 

ชาต ิ วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ม.ค.-ม.ิย. 
58 
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ดานกิจกรรม 
 การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม 10 คร้ัง 

ระดบัชาติ 5 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  5 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวิชาการอ่ืนๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สมัมนา 69  กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวิชาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 299 กิจกรรม 
 
การจัดการประชุมวชิาการระดบัชาติ 5 คร้ัง  

ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
1 นสิติ (ฝ่ายวจัิย รว่มกบั

ฝ่ายกจิการนสิติ ฝ่าย
วชิาการ และก.อศ.) 

จัดการประชมุวชิาการดา้น
มนุษยศาสตรร์ะดับปรญิญาตร ี
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่2 (2nd 
Arts Undergraduate 
Humanities Symposium) 

18 เม.ย.58 ณ หอ้ง
อเนกประสงคช์ัน้ 9 และ
หอ้ง 303 304 อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

คณาจารย ์นสิติ ศษิย์
เกา่ และ
บคุคลภายนอก เขา้
รว่มงานประมาณ 150 
คน 
 
นสิตินําเสนอผลงาน
วชิาการจํานวน 13 คน 

163 

2 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

การสมัมนาทางวชิาการ
ระดบัชาตดิา้นภาษาและ
วรรณคดฝีร่ังเศส ประจําปี 
2557 หวัขอ้ “Lire, voir les 
pièces de théâtre / บทละคร 
: อา่นและด”ู  

29-31 ต.ค. 57 ณ หอ้ง
ประชมุ 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

- อาจารย ์10 คน 
- นสิติ 50 คน 
- นสิติป.โท 5 คน 
- ศษิยเ์กา่ 4 คน 
- บคุคลภายนอกและ
อาจารย ์8 คน 
- นักศกึษา 16 คน  
- ชาวตา่งประเทศ 3 คน

96 

3 วรรณคดเีปรยีบเทยีบ การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 
Transgression and 
Translation in Literature 

23-24 เม.ย.58 หอ้ง 303-
304 อาคารมหาจักรสีรินิธร

นสิติป.ตร ี42 
นสิติป.โท 38 
นสิติป.เอก 14 
อาจารย ์24  
บคุคลภายนอก128 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 8 

254 

4 วรรณคดเีปรยีบเทยีบ เวทเีสวนา "หนึง่ศตวรรษนว
นยิายไทย หนึง่รอ้ยปีจนิตกรรม
ความเรยีง" เนือ่งในโอกาส 
100 ปี นวนยิายไทยเรือ่งแรก 
"ความไมพ่ยาบาท" โดยหลวง
วลิาสปรวิัตร 

24 เม.ย.58 หอ้ง 303-304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี27 
นสิติป.โท 19 
นสิติป.เอก 7 
อาจารย ์13  
บคุคลภายนอก 76 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

147 

5 ศนูยไ์ทยศกึษา The8th Thai & Southeast 
Asian Studies Graduate 
Symposium 2015  
 
TRADE-TOURISM-
IDENTITY  
Navigating the Self in the 
Era of Global Capitalism 

11 พ.ค.58 เวลา 8.00 - 
16.30 น หอ้ง 401/18-19 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.โท 18 คน 
นสิติป.เอก 5 คน 
อาจารย ์10 คน  
บคุลากร 6 คน 
บคุคลภายนอก 8 คน 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3 
คน 

50 
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การประชุมวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์ระดบัปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 2 (2nd Arts 
Undergraduate Humanities Symposium) 18 เม.ย.58 ณ หอ้งอเนกประสงคช์ั้น 9 และหอ้ง 303 304 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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การจัดการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ5 คร้ัง 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ปรัชญา International Symposium 
Philosophies in Dialogue: 
Bridging the Great 
Philosophical Devides 

26-28 ม.ีค. 58 371 คน (ประกอบดว้ย
อาจารย,์นสิติ ป.โท ป.เอก, 
ศษิยเ์กา่และบคุคลภายนอก) 

371 

2 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการประชมุวชิาการ
นานาชาตริะหวา่งผูส้อนภาษา
สเปนในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ ครัง้ที ่4 

12-13 ธ.ค. 57 การนําาเสนอผลงานวชิาการ
กวา่ 30 ผลงาน  
มผีูเ้ขา้รว่มงานประชมุกวา่ 
60 คนจากสถาบนัการศกึษา
ในหลากหลายประเทศ อาท ิ
ไทย จนี ญีปุ่่ น เกาหล ี
มาเลเซยี อยีปิต ์สเปน 
โคลอมเบยี เม็กซโิก เป็นตน้ 

60 

3 ภาษาไทยและ
สาขาวชิาบาลแีละ
สนัสกฤต ภาควชิา
ภาษาตะวันออก 

ประชมุวชิาการนานาชาตพิมุธ
ศาสนศ์กึษา "พทุธประวัต-ิ
พทุธตํานาน" เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งใน
โอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ 
รอบ 

18-19 ก.ค.58 
โรงแรมเลอเมอรอ
เดยีน  

นักวชิาการไทยและ
ตา่งประเทศ 120 
 
ผูนํ้าเสนอผลงานจากคณะฯ  
อาจารย ์3  
นสิติป.เอก 4 

120 

4 ภาษาศาสตร ์ the 28th Pacific Asia 
Conference on Language 
Information and  
Computing (PACLIC) 

12-14 ธ.ค. 57 โรง
แรมเคปพันวา จังหวัด
ภเูก็ต 

นสิติป.เอก 12 
อาจารย ์10  
บคุคลภายนอก 103 

125 

5 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

การจัดสมัมนาวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่7  
"หมดุหมายแหง่ทศวรรษ : 
ทศิทางวรรณกรรมไทยใน
กระแสความเปลีย่นแปลง" 

1 ก.ย.58 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี40  
นสิติป.โท 9  
นสิติป.เอก 13  
อาจารย ์18   
บคุลากร 4   
บคุคลภายนอก 2  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

91 

 

 
International Symposium Philosophies in Dialogue: Bridging the Great Philosophical Devides 26-28 มี.ค. 58 
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โครงการประชุมวชิาการนานาชาติระหวา่งผูส้อนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ คร้ังท่ี 4 12-13 ธ.ค. 57
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การการจัดประชุมวชิาการอ่ืน  ๆ/ บรรยายวชิาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สัมมนา  69 กิจกรรม 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/

อบรม/สมัมนา 
วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม

จรงิ 
รวม 

1 บรรณารักษศาสตร ์ เสวนาเรือ่ง "บรรณาธกิาร
นติยสารกบับรรณาธกิาร
หนังสอื" 

31 ต.ค. 57 หอ้ง 303-304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

320 คน 320 

2 บรรณารักษศาสตร ์ เสวนาเรือ่ง อนาคตวงจร
ชวีติหนังสอืในประเทศไทย 

2 พ.ค. 58 อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

74 คน 74 

3 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการประชมุทางวชิาการ 
เรือ่ง "มนุษยสารสนเทศ:
พรมแดนการวจัิย" 

7 ส.ค.58 คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

นสิติ ป.โท 5 
อาจารย8์ 
บคุลากร 2 
บคุลากรภายนอก 
22 
ศษิยเ์กา่ 3 

40 

4 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการประชมุทางวชิาการ 
เรือ่ง "Publishing in 
Interational Journals : 
You can do it" 

28 ก.ย.58 คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

นสิติ ป.โท 20 
อาจารย1์0 

30 

5 ประวัตศิาสตร ์ โครงการประชมุทางวชิาการ 
100 ปี สงครามโลกครัง้ที1่ 

14 พ.ย. 57  เวลา 08.30-
16.30 น. หอ้ง 304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

80 คน 80 

6 ฝ่ายวจัิย การเสวนาอาศรมวจัิย เรือ่ง 
การเบกิจา่ยเงนิทนุวจัิย
ประเภทตา่งๆ 

พฤ. 20 พ.ย. 57 ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์22 
จนท.18 

40 

7 ฝ่ายวจัิย จัดเสวนาในโครงการอาศรม
วจัิยเรือ่งเทคนคิการสบืคน้
ฐานขอ้มลูผลงานวชิาการ
อยา่งเป็นระบบ 

29 ม.ค. 58  เวลา 12.00-
14.00 น. 

อาจารย1์4  
จนท.6 
นสิติ 2 
บคุคลภายนอก 2 

24 

8 ฝ่ายวจัิย จัดการเสวนาในโครงการ
อาศรมวจัิย เรือ่ง การใช ้
โปรแกรม SCIVAL ในระดบั
คณะ 

วันที ่19 ก.พ. 58 เวลา 
12.00-13.00 น. ณ ศนูย์
คอมพวิเตอรค์ณะอกัษร
ศาสตร ์ชัน้ 2 อาคารบรมราช
กมุาร ี

อาจารย1์3  
จนท.19 
บคุคลภายนอก 3 

35 

9 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง แหลง่
สารสนเทศและบรกิาร
สารสนเทศเพือ่การทําวจัิย
ในสาขามนุษยศาสตร ์

21 เม.ย.58 เวลา 12.00-
13.30 น.707 อาคารบรมฯ 

อาจารย2์3  
จนท.3 
นสิติ 2 

28 

10 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการบรรยายพเิศษ
วรรณกรรมอําพรรณ โอ
ตระกลู ซาลส ์ในหวัขอ้เรือ่ง 
"Lettres du Siam: กระจก
วเิศษบอกขา้เถดิ ใครงาม
เลศิในปฐพ"ี 

14 ส.ค. 58 เวลา 13.00-
15.00 น.หอ้งประชมุ 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ 12 
อาจารย ์15 
บคุคลภายนอก16 

43 

11 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 29 ม.ค.58 เวลา 11.00-
12.00 น. หอ้ง 512 BRK 

นสิติป.ตร ี30 คน 
นสิติป.โท 2 คน 
อาจารย ์3 คน 

35 

12 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

การอา่นวรรณกรรมและ
บรรยายเกีย่วกบัอาชพี
นักเขยีน 

12 ม.ีค.58 เวลา 14.30 - 
16.00 น. หอ้ง 707 BRK 

นสิติป.ตร ี35 คน 
นสิติป.โท 3 คน 
นสิติป.เอก 2 คน 
อาจารย ์8 คน 

48 

13 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

การจัดการเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมันผา่นการแสดง
ละครเวท ี

13 ม.ีค.58 เวลา 9.00-16.30 
น. สถาบนัเกอเธ ่กรงุเทพฯ 

บคุคลภายนอก 20 
คน 

20 

14 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงการสมัมนาและอบรม
ภาษาเยอรมันสําหรับนสิติ
นักศกึษาและอาจารยผ์ูส้อน
ภาษาเยอรมันรุน่ใหมจ่าก
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยโดย 
DAAD 
 

21 ก.ค.-7 ส.ค. 58 นสิติป.ตร ี3  
นสิติป.โท 2
บคุคลภายนอก 35 

40 
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15 ภาษาตะวันตก/
สเปนรว่มกบั
ภาควชิา
บรรณารักษ์ศาสตร ์

อดตี ปัจจบุนัและอนาคต
ของการอา่น : มมุมองของ
สํานักพมิพ ์

25-ม.ีค.-58 นสิติประมาณ 20 
อาจารย ์7   
ผูส้นใจจากภายนอก 
5  

32 

16 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

บรรยายพเิศษหวัขอ้ "La 
condizione della donna 

9 ต.ค. 57 หอ้ง 309 BRK นสิติ และอาจารย ์ 
จํานวน 14 คน 

14 

17 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

บรรยายพเิศษหวัขอ้ 
"Bilinguismo a 
Capodistria" 

10 ต.ค. 57 หอ้ง 401/16 
MCS  

นสิติ และอาจารย ์ 
จํานวน 30 คน 

30 

18 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

บรรยายพเิศษหวัขอ้ "The 
market of Art" 

24 พ.ย. 57 หอ้ง 401/18 
MCS 

นสิติ อาจารย ์
จํานวน 15 คน 

15 

19 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกาหลี
ศกึษา 

20-29 ต.ค. 57 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี50 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์4 
บคุคลภายนอก 50 

110 

20 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกาหลี
ศกึษา ประจําปี 2558 

26-28 ส.ค. 58   0 

21 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
กบัตา่งประเทศมาบรรยาย
ในรายวชิา 2222702 เรือ่ง
คดัเฉพาะทางภาษาจนี
กลาง 

10-19 พ.ย.57  อาคารมหา
จักรสีริธิร 

นสิติ 30  อาจารย ์
10 

40 

22 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการบรรยายความรูท้าง
ภาษาและวัฒนธรรมจนี 
หวัขอ้ "การรักษาจติเดมิ" 

2-ม.ิย.-58 86 คน 86 

23 ภาษาไทย โครงการเพือ่พัฒนาทักษะ
การเขยีนภาษาองักฤษเชงิ
วชิาการ 

27 , 29  พ.ค. 2558 และ 2 
ม.ิย. 2558 

12 คน 12 

24 ภาษาไทย โครงการ "วชิญมาลา ภาษา
และวรรณคดไีทย 

14 - 15 ส.ค. 2558  หอ้ง 
304 อาคารมหาจักรฯี  

115 คน 115 

25 ภาษาไทย โครงการ "สบืสานวทิยา
พฤฒาจารย ์2558" 

2 ก.ย. 2558 เวลา 13.00 - 
16.00 น.  ณ หอ้ง 707  
อาคารบรมฯ 

68 คน 68 

26 ภาษาไทย โครงการมณีปัญญา 2558   อาจารย ์ 15  
นสิติ  55 
บคุคลภายนอก 50  

120 

27 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษเรือ่ง "Word 
prosodic structures in 
Berber, English, and 
Malay 

20 ต.ค.57 หอ้ง 401/5 มหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 9  
นสิติป.เอก13 
อาจารย ์7 
บคุคลภายนอก 7 

36 

28 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Word Prosodic 
structures in Berber, 
English, and Malay 

20-ต.ค.-57 นสิติป.โท 11  
นสิติป.เอก25 
อาจารย ์5  

41 

29 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Linguistic 
Universals and 
Linguistics Variation 

31 ต.ค.57 เวลา 10.00-
12.00 น. 

นสิติป.โท 2  
นสิติป.เอก18 
อาจารย ์2  

22 

30 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Linguistic 
Universals and 
Linguistics Variation 

31 ต.ค.57 เวลา 10.00-
12.00 น. 

นสิติป.โท 2  
นสิติป.เอก18 
อาจารย ์2  

22 

31 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Rethinking 
Relative Clauses 

20-พ.ย.-57 นสิติป.ตร ี3  
นสิติป.โท 8  
นสิติป.เอก30 
อาจารย ์12  
บคุคลภายนอก6 

59 

32 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง What is 
Nominalization? Toward 
the Theoretical 
Foundations of 
Nominalization 

21-พ.ย.-57 นสิติป.โท 5  
นสิติป.เอก21 
อาจารย ์7  
บคุคลภายนอก 8 

41 
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33 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Classifiers 
and Nominalization 

21-พ.ย.-57 นสิติป.เอก25 
อาจารย ์3 

28 

34 ภาษาศาสตร ์ การบรรยายเรือ่ง “Learning 
words and syntax: The 
origins of sentence 
comprehension” 

พฤ. 8 ม.ค. 58  
เวลา 13.30-15.00 น.  
หอ้งประชมุ 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 5  
นสิติป.เอก 12 
อาจารย ์2  

19 

35 ภาษาศาสตร ์ การบรรยายเรือ่ง Structural 
divergence in Burmese 
Varieties  

30 ม.ค.58 เวลา 10.00-
11.00 น. หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

 นสิติป.โท 3  
นสิติป.เอก20 
อาจารย ์2  

25 

36 ภาษาศาสตร ์ การบรรยายเรือ่ง Can We 
identify speakers based 
on their rhythm? 

30 ม.ค.58 เวลา 11.00-
12.00 น. หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.โท 3  
นสิติป.เอก20 
อาจารย ์2  

25 

37 ภาษาศาสตร ์ มาบรรยายเรือ่ง Publishing 
in Internatonal Academic 
Journals Potential Pitfalls 
for Asian Scholars 

6 ม.ีค. 58 เวลา 9.30-12.00 
น. 

นสิติป.โท 8  
นสิติป.เอก16 
อาจารย ์3  

27 

38 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง “ภาษากบัการ
รวมกลุม่ประเทศอาเซยีน+
3: โอกาสและความทา้
ทาย” (เป็นสว่นหนึง่ของ
รายวชิา 2209375 ภาษาใน
กลุม่ประเทศอาเซยีน+3) 

พ. 22 เม.ย. 58 เวลา 14.00 
- 16.00 น. หอ้ง 304 ชัน้ 3 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี56 
นสิติป.โท 2 
อาจารย ์4 

62 

39 ภาษาศาสตร ์
ภาษาไทย คณะ
อกัษรศาสตร ์ภาค
วศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาฯ 

ประชมุวชิาการเรือ่ง "ทํา
อยา่งไรจะพดูภาษาไทย
ชดั"  

5 ม.ิย.58 เวลา 8.30-12.15 น. 
หอ้ง 301 มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 12  
นสิติป.เอก15 
อาจารย ์17  
บคุคลภายนอก85 

129 

40 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง
ละครเรือ่ง "เลกิ!" 

ส. 11 ต.ค. 57 ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

170 170 

41 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัฉาย
ภาพยนตรน์านาชาต ิภาค
ตน้ ปีการศกึษา 2557   
เรือ่ง "The Great 
Passage" (ญีปุ่่ น),  "Cutie 
and the Boxer" (อเมรกิา,)  
"Museum Hours"(
ออสเตรเลยี),   "Emest 
and Celestine" (ฝร่ังเศส),  
In Bloom" (จอรเ์จยี),  
"We Are the Best" 
(สวเีดน),   "Metro Manila" 
(ฟิลปิปินส)์,  "The Missing 
Picture" (กมัพชูา) และ "A 
Touch of Sin"  (จนี) 

13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 
29 และ 31 ต.ค. 57 (9 เรือ่ง 
เฉพาะวันจันทร ์พธุ และศกุร)์  
ณ หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร และ
หอ้ง 503 อาคารบรมราช
กมุาร ี

600 600 

42 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
โดยคณะ B-Floor Theatre  
ศลิปินจากเรือ่ง “สถาปนา: 
Iceberg”  

พ.29 ต.ค. 57 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

25 25 

43 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
โดยคณะ Hanchu-Yuei 
ศลิปินจากเรือ่ง “Girl X” 
(ญีปุ่่ น) 

พฤ. 6 พ.ย. 57 เวลา 13-16 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

30 30 

44 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
โดยอาจารย ์Asa Palomera 
และคณะ GenerAsia ศลิปิน
จากเรือ่ง “The Curious 
Lives of Shakespeare 
and Cervantes” (สงิคโปร)์ 

พฤ. 13 พ.ย. 57 เวลา 13-16 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

28 28 
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45 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง  
“The Curious Lives of 
Shakespeare and 
Cervantes” โดยอาจารย ์
Asa Gim Palomera และ
คณะ GenerAsia (ประเทศ
สงิคโปร)์ 

14-15  พ.ย. 57 เวลา 21.00 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

300 300 

46 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง 
เรือ่ง“Two-Room 
Apartment”  

27-28 พ.ย.57 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

220 220 

47 ศลิปการละคร การเสวนาหวัขอ้ “วกิฤตคน
จนเมอืง ปัญหาของใคร” ใน
งานเสวนา“เวทวีจัิยจฬุา
พัฒนาสงัคม” (Chula 
Social Research 
Communication 
Platform) ครัง้ที ่2 เรือ่ง
“คนจนเมอืง: การปรับตวัตอ่
คา่ครองชพีของผูม้รีายได ้
นอ้ยในเขตเมอืง”   จัดโดย
สถาบนัวจัิยสงัคม จฬุาฯ 
รว่มกบัภาควชิาศลิปการ
ละคร  

พฤ. 15 ม.ค. 58 เวลา 14.30 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

150 150 

48 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร
เรือ่ง    "EXTension(-)" 

พ. 20 ม.ค. 58 เวลา 20.30-
21 น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

95 95 

49 ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิาร การ
แสดงเรือ่ง "EXTension(-)" 
โดยคณะ อลัแตร ์เซสซโิอ 
[A.lter S.essio] (ฝร่ังเศส) 

21-25 ม.ค. 58 เวลา 13-18 
น.  ณ หอ้ง 304 ชัน้ 3 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

15 15 

50 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารชดุ 
“Alpha” โดยคณะ Kobalt 
Works    

พฤ. 22 ม.ค. 58 เวลา 13-15 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

25 25 

51 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร
เรือ่ง  “Alpha”  

ศ. 23 -ส. 24 ม.ค. 58 เวลา 
20.30-21 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

125 125 

52 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร     
การออกแบบแสงดว้ยระบบ 
LED  โดยคณะ อลัแตร ์เซส
ซโิอ [A.lter S.essio] 
(ฝร่ังเศส) 

26-27 ม.ค. 58 เวลา 10-13 
น.  ณ โรงละคร ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

30 30 

53 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร
เรือ่ง “สภุาพบรุษุ" 

ศ. 30, ส. 31 ม.ค. และ อา. 
1 ก.พ. 58 เวลา 20.30-21 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

400 400 

54 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
โดยคณะ  Pichet 
Klunchun Dance 
Company (ไทย) 

31 ม.ค. 58 เวลา 13-17 น.  
ณ โรงละคร ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

40 40 

55 ศลิปการละคร โครงการเสวนาวชิาการและ
อบรมเชงิปฏบิตักิารละคร 
หวัขอ้ "หมอ่มนอ้ย คนเลา่
เรือ่ง" 
 
 
 
 

7 ก.พ. 58 ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

70 70 
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56 ศลิปการละคร จัดบรรยายพเิศษ หุน่เชดิสือ่
ประสม สําหรับเด็ก เรือ่ง 
"แตบ่ แตบ ตะแลบ้ แตบ 
แตบ" ใหก้บัคณะคร ู
ผูป้กครองและนักเรยีน
ระดบัประถม ของกลุม่บา้น
เรยีนปฐมธรรม 

1 ม.ีค.58 เวลา 11.30 - 
12.30 น. 

58 58 

57 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัฉาย
ภาพยนตรน์านาชาต ิภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2557   
เรือ่ง "Ida" (โปแลนด,์  
"Two Days, One Night" 
(เบลเยีย่ม),   "Gett: The 
Trial of Viviane 
Amsalem" (อสิราเอล,)  
"Keep on, Keepin' On" 
(สหรัฐ,)  "Why Don't You 
Play in Hall?" (ญีปุ่่ น,   
"Norte: The End of 
History" (ฟิลปิปินส,์)  
"Goodbye to Language" 
(ฝร่ังเศส),  "Human 
Capital"  (อติาล)ี และ 
"Winter Steep" (ตรุก)ี 

จ.9-ศ.27 ม.ีค. 58 (9 เรือ่ง)  
ณ หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

230 230 

58 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง
ละครเรือ่ง “วัยรุน่ ไวรัส วัย
เลฟิ” หวัขอ้เกีย่วกบั "แมว่ัย
ใส" และ "สขุภาวะทางเพศ
ของวัยรุน่" ในงานเสวนา
“เวทวีจัิยจฬุาพัฒนาสงัคม” 
(Chula Social Research 
Communication 
Platform) ครัง้ที ่4  จัดโดย
สถาบนัวจัิยสงัคม จฬุาฯ 
รว่มกบัภาควชิาศลิปการ
ละคร  

พฤ. 12 ม.ีค. 58 เวลา 14.00 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

200 200 

59 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง
ละครเรือ่ง  "The Sims 
Perfect Life ชวีตินี.้.ดี
ออก""  

21 ม.ีค. 58  เวลา 15.30 น.    
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

120 120 

60 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง
ละครเรือ่ง  "DA CAPO""  

28 ม.ีค. 58 เวลา 15.30 น.     
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

100 100 

61 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง
ละครเรือ่ง  
"BeatboxMime"  

26 พ.ค. 58 เวลา 15.30 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

100 100 

62 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง
ละครเรือ่ง  “Hamlet” โดย
คณะ Shakespeare’s 
Globe จากกรงุลอนดอน 
สหราชอาณาจักร (ใน
โครงการเทศกาลศลิปะการ
ละครนานาชาต)ิ 

พฤ. 21 พ.ค. 58  เวลา 22 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

110 110 

63 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 
รว่มกบันักศกึษาจาก  Pace 
University New York"   

26 พ.ค. 58 เวลา 14-18 น.
และ 29 พ.ค. 58  เวลา 10-
16 น. ณ  หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9  อาคารมหาจักรสีรินิธร 
 
 

40 40 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/
อบรม/สมัมนา 

วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
จรงิ 

รวม 

64 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง 
Devising Theatre  เรอืง
“Gathering Sparks”   โดย
นักศกึษาจาก  Pace 
University New York"  ใน
โครงการ "แหวกมา่นงาน
ละคร ครัง้ที ่16" ภาคปลาย 
2557  

27 พ.ค. 58  ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

130 130 

65 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงรว่ม
สมัยเรือ่ง “Notte” โดย 
Compagnie 14:20 

13 ม.ิย.  58  เวลา 21.00 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

200 200 

66 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงรว่ม
สมัยเรือ่ง “Standards” 
โดย Compagnie Pierre 
Rigal  

19 ม.ิย.  58  เวลา 21.00 
น.. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

180 180 

67 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการจัดบรรยายทาง
วชิาการ เรือ่ง From 
Macartney Mission 
(1792-93) to the First 
Opium War (1840-42): 
Historical approach to 
translation studies 

25 เม.ย. 58  เวลา 13.00 – 
15.30 น. ณ หอ้ง 304  
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 4 คน  
ศษิยเ์กา่สายการ
แปล จํานวน 3 คน  
นสิติสายการแปล 
จํานวน 5 คน  
บคุคลภายนอก 
จํานวน 20 คน 
รวม 32 คน 

32 

68 ศนูยไ์ทยศกึษา เสวนาวชิาการเรือ่ง Present 
Continuous: Thai Studies 
in Transition  

22 ต.ค.57 เวลา 13.00 -
16.00 น. 
หอ้ง 205 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ คณะอกัษร
ศาสตร ์

นสิติป.โท 14  
นสิติป.เอก 14  
อาจารย ์13  
บคุลากร 3 
บคุคลภายนอก 5  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 9 

58 

69 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

การสมัมนาวทิยานพินธ ์
ประจําภาคปลาย ปี
การศกึษา 2557 

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

นสิติป.เอก 13  
อาจารย ์4   
บคุลากร 8  
บคุคลภายนอก 10  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

40 
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เสวนาเร่ือง "บรรณาธิการนิตยสารกบับรรณาธิการหนงัสือ" 31 ต.ค. 57 หอ้ง 303-304 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
 

 
เสวนาเร่ือง อนาคตวงจรชีวิตหนงัสือในประเทศไทย 2 พ.ค. 58 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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โครงการประชุมทางวชิาการ 100 ปี สงครามโลกคร้ังท่ี1 วนัท่ี 14 พ.ย. 57  เวลา 08.30-16.30 น. หอ้ง 304 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
 
 

 
เสวนาในโครงการอาศรมวจิยัเร่ือง เทคนิคการสืบคน้ฐานขอ้มูลผลงานวิชาการอยา่งเป็นระบบ 29 ม.ค. 58  เวลา 12.00-14.00 น. 
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สัมมนาเชิงปฏิบติัการเกาหลีศึกษา ประจาํปี 2558 26-28 ส.ค. 58 
 

 
โครงการ "วชิญมาลา ภาษาและวรรณคดีไทย 14 - 15 ส.ค. 2558  หอ้ง 304 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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โครงการ "สืบสานวทิยาพฤฒาจารย ์2558" 2 ก.ย. 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ หอ้ง 707  อาคารบรมราชกุมารี 
 

 
โครงการมณีปัญญา 2558 
 



114 

 

กิจกรรมอ่ืน  ๆด้านวชิาการ กีฬ า นันทนาการ ศิลปวฒันธรรม บําเพญ็ประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุก
ระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 299 กิจกรรม 
ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 BALAC เรยีนรูภ้าษาและวัฒนธรรมของ
สเปน นอกหอ้งเรยีน 

7 ต.ค.57 ณ สํานักขา่ย 
EFE 

นสิติ 38 
อาจารย ์1 
จํานวน 39 คน 

39 

2 BALAC โครงการ Cu Intergame 2014 13-29 ต.ค.57  ณ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นสิติ 96 
จํานวน 96 คน 

96 

3 BALAC โครงการศกึษานอกสถานที ่ 19 ต.ค.57 จังหวัด
สมทุรสงคราม 

นสิติ 30 
อาจารย ์4 
บคุลากร 3 
จํานวน 37 คน 

37 

4 BALAC เรยีนรูภ้าษาและวัฒนธรรมของ
สเปน นอกหอ้งเรยีน 

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

นสิติ 32 
อาจารย ์1 
จํานวน 33 คน 

33 

5 BALAC เรยีนรูเ้รือ่งวัฒนธรรมเอเชีย่นรว่ม
สมัย 

24 ต.ค.57 ณ ศนูย์
วัฒนธรรมประเทศไทย 

นสิติ 40 
อาจารย ์1 
จํานวน 41 คน 

41 

6 BALAC การแสดงรว่มสมัยเรือ่ง "สถาปนา 
Iceberg , Girl X , The Cruious 
Lives of Shakwpeare and 
Cervantes , Two-Room 
Apartment" 

30-31/10/2557-
1/11/2557,7-
8/11/2557,14-
15/11/2557,27-
28/11/2557  ณ อาคาร
มหาจักรสีนิรนิธร 

นสิติ 213 
อาจารย ์1 
จํานวน 214 คน 

214 

7 BALAC โครงการจัดนทิรรศการในเทศกาล
วัฒนธรรมญ่ีปุ่่ น 

31 ต.ค.57 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติ 100 
อาจารย ์5 
จํานวน 105 คน 

105 

8 BALAC โครงการศกึษานอกสถานที ่ 2 พ.ย.57 จังหวัดราชบรุ ี นสิติ 32 
อาจารย ์2 
บคุลากร 3 
จํานวน 38 คน 

37 

9 BALAC เรยีนรูภ้าษาและวัฒนธรรมของ
สเปน นอกหอ้งเรยีน 

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

นสิติ 16 
อาจารย ์1 
จํานวน 17 คน 

17 

10 BALAC โครงการศกึษานอกสถานที ่ 16 พ.ย.57 จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 

นสิติ 32 
อาจารย ์3 
บคุลากร 3 

38 

11 BALAC สมัมนาผูป้ระสานงานรายวชิาของ
หลกัสตูร 

29 พ.ย.57 ณ โรงแรมหวั
ชา้ง 

อาจารย ์15 
บคุลากร 15 
จํานวน 30 คน 

30 

12 BALAC การแสดงแหวกมา่นการละครครัง้
ที ่15 

16-19 ธ.ค.57 ณ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 75 
อาจารย ์3 
จํานวน 78 คน 

78 

13 BALAC โครงการปัจฉมินเิทศ 28 ม.ีค.58 โรงแรม S 31 
สขุมุวทิ 

นสิติ 350 
อาจารย ์10 
บคุลากร 3 
จํานวน 363 คน 

363 

14 BALAC จัดงานปฐมนเิทศนสิติใหมพ่รอ้ม
กบังานพบผูป้กครอง ประจําปี
การศกึษา 2558  

24 ก.ค.58 เวลา 9.00-
16.00 น. ณ หอ้ง 301-
302 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

    

15 คณะอกัษรศาสตร ์ คณาจารยอ์าวโุสของคณะอกัษร
ศาสตรม์าเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์
เพือ่มอบเงนิใหแ้กม่ลูนธิมิหาจักรสี ิ
รนิธร  คณบดไีดนํ้าคณาจารย์
อาวโุสชมหอ้งตา่งๆ ของหอ้งสมดุ
คณะฯ ซึง่ไดรั้บการปรับปรงุใหม ่
รวมทัง้นําชมประตมิากรรม รปูภาพ
ประวัตศิาสตร ์และงานศลิปะ ซึง่
จัดแสดงในหอ้งตา่งๆ ดว้ย 
 
 

9 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น. N/A   
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
16 คณะอกัษรศาสตร ์ โครงการทํานุบํารงุศาสนาและ

ศลิปวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวัน
สงกรานต ์(ปีใหมไ่ทย) 

29 เม.ย.58 ณ โถงอาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

อาจารยอ์าวโุส 15 
ทา่น 
อาจารย-์เจา้หนา้ที่
ในคณะ 200 

215 

17 คณะอกัษรศาสตร ์ สมัมนาคณาจารย ์: ปวารณาอําลา
จาก/สบืเนือ่งเรือ่งคณะ สบืสาน
งานอกัษร 

23 ก.ค.58 หอ้ง 301-302 
อาคารมหาจักร ี

อาจารย ์92 92 

18 คณะอกัษรศาสตร ์ โครงการออกกําลงักายเตา้เตอ๋ซิน่
ซ ีเพือ่สขุภาพกาย ใจ ความออ่น
วัย และเพือ่พัฒนาสมอง  

ทกุวันจันทร ์ตัง้แตเ่วลา 
13.15-14.30 น. ณ หอ้ง 
401/11 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร  

อาจารย1์0 10 

19 คณะอกัษรศาสตร ์ จัดงานเกษียณอายรุาชการ  18 ก.ย.58 ระหวา่งเวลา 
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
111 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์  

อาจารย6์0 
เจา้หนา้ที ่50 

110 

20 ชมรมบาล-ีสนัสกฤ 
และหอพระไตรฯ 

จัดบรรยาย เรือ่ง มขุปาฐะกบั
การศกึษาปฏบิัตธิรรม : กรณี
คณุหญงิใหญ ่ดํารงธรรมสาร 
(2429-2487) 

27 ส.ค.58 เวลา 13.00-
15.00 น.ณ หอ
พระไตรปิฎกฯ ชัน้ 2 
อาคารมหาจฬุาฯ 

    

21 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง The 
retrieval perspective 

1-ต.ค.-57 อาจารย ์1 1 

22 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง Slam 
the Boards 

8-ต.ค.-57 อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 2 

3 

23 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง The 
Internet’s Influence on the 
Production and Consumption 
of Culture 

15-ต.ค.-57 อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 8 

9 

24 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง Personal 
Experience on Personal 
Information Management 
Research คณุจริบด ีเตชะเสน 
นักศกึษาปรญิญาเอกจาก Wee 
Kim Wee School of 
Communication and 
Information, Nanyang 
Technological University 
ประเทศสงิคโปร ์

29-ต.ค.-57 อาจารย ์1 
ป.โท 3 
บคุคลภายนอก 5 

9 

25 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการสง่เสรมิกจิกรรมของนสิติ
เพือ่พัฒนาสงัคม (รายวชิา 
2206211 สารนเิทศในปรบิท
สงัคม) 

โครงการคา่ยพัฒนา
หอ้งสมดุโรงเรยีนโคก
กระทอ้นกติตวิฒุวิทิยา  จ.
สระบรุ ี 8-9 พ.ย. 57 

นสิติและ
คณาจารยภ์าควชิา
บรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
รว่มกบันสิติและ
คณาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
จํานวน 50 คน  

50 

26 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง 
นติยสารกบัหนังสอื: a day of 
butterfly, butterfly in a day. 
โครงการเสาวนาฯ นี ้เป็นสว่นหนึง่
ของการเรยีนการสอนรายวชิา 
2206352 วชิาชพีบรรณาธกิาร 
ประจําภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 
แตไ่ดเ้ปิดโอกาสใหบ้คุคลใน
วงการสิง่พมิพ ์และบคุคลท่ัวไปที่
สนใจเขา้รว่ม  
 
 
 

30 พ.ย. 57 เวลา 13.00 – 
16.00 น. หอ้ง ประชมุชัน้ 
9 อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บคุคลภายนอก 
191 คน 

191 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
27 บรรณารักษศาสตร ์ พธิรัีบมอบเงนิสมทบทนุ

ศาสตราจารยส์ทุธลิกัษณ์ อําพัน
วงศ ์เพือ่ใหภ้าควชิา
บรรณารักษศาสตรจั์ดสรรเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการศกึษา 

26-ม.ค.-58 อาจารย ์ 
บคุคลคลภายนอก  
รวม 17 

17 

28 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง New 
generation of documents 

11-ก.พ.-58 อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 6 

7 

29 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง RMI and 
TPMs for Libraries and 
Archives 

18-ก.พ.-58 อาจารย ์4 
บคุคลภายนอก 8 

12 

30 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง ACRL's 
Framework for Information 
Literacy for Higher Education 

25-ก.พ.-58 อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 3 

4 

31 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์
วชิาชพี 

ปลายเดอืน ม.ีค.-
กลางเดอืน พ.ค.58 

นสิติ 18 คน 18 

32 บรรณารักษศาสตร ์ บรรยายวชิาการเรือ่ง อดตี 
ปัจจบุนั และอนาคตของการอา่น: 
มมุมองจากสํานักพมิพ ์โดยไดรั้บ
เกยีรตจิาก Mr. José Manuel 
Gómez ประเทศสเปน  

พธุที ่25 ม.ีค. 58 เวลา 
13.30 น. – 15.30 น. ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติ อาจารย ์
บคุคลภายนอก 
รวม 30 

30 

33 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการประชมุทางวชิาการ เรือ่ง 
"มนุษยสารสนเทศ:พรมแดนการ
วจัิย" 

7 ส.ค.58 เวลา 9.00-
12.00 น. หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติ 4 
อาจารย ์8 
บคุคลภายนอก 25 

37 

34 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการสมัมนาภาควชิา
บรรณารักษศาสตร ์

15 ม.ิย. และ 4 ส.ค. 58 อาจารย ์9 คน 9 

35 บรรณารักษศาสตร ์ พธิทํีาบญุอทุศิสว่นกศุลใหแ้ด่
อาจารยผ์ูล้ว่งลบั 

5 ส.ค. 58 เวลา 10.00-
12.00 น. หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์8 
อาจารยอ์าวโุส 4 
บคุคลภายนอก 4 

16 

36 บรรณารักษศาสตร ์ "คนืสูน่วิาส บรรณารักษศาสตร ์60 
ปี" (คลงัภาพดจิทัิลอกัษรศาสตร์
บรมราชกมุาร ีและสงัสนัทศ์ษิย์
เกา่) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 60 
ปี ภาควชิาฯ 

8 ส.ค. 58 เวลา 9.00-
15.00 น. หอ้ง 304 และ
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

อาจารย ์8 
นสิติ ป.โท 5 
อาจารยอ์าวโุส 7 
ศษิยเ์กา่ 120 
บคุคลภายนอก 2 

142 

37 บรรณารักษศาสตร ์ กจิกรรมพัฒนาและสง่เสรมิการใช ้
หอ้งสมดุโรงเรยีน 

21-22 ส.ค.58 สรรพ
ศาสตรส์โมสรและ711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

บคุคลภายนอก 22 
อาจารย ์3 

25 

38 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการปฐมนเิทศนสิติภาควชิา
บรรณารักษศาสตร ์

31 ส.ค.58 ณ หอ้ง 
501/18 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

นสิติป.ตร ี57 
นสิติป.โท 4 
อาจารย ์8  
ศษิยเ์กา่ 1 

70 

39 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษาหวัขอ้ "คา่
เวลา/ฆา่เวลา: รัฐไทยกบัเวลาวา่ง
ชว่งตน้รัตนโกสนิทรถ์งึ พ.ศ.
2475" 

6 ต.ค. 57 เวลา 13.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์ 7  
บคุคลภายนอก12 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 5 

31 

40 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษาหวัขอ้ 
"กระบวนการและขัน้ตอนการสอบ
วทิยานพินธป์รญิญาเอกใน
ตา่งประเทศ: มาตรฐานที่
แตกตา่ง" 

20 ต.ค. 57 เวลา 13.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก5 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 4 

24 

41 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธเ์รือ่ง "ประวัตศิาสตร์
การประกวดศลิปกรรมในประเทศ
ไทย ตัง้แตท่ศวรรษ 2480 ถงึ 
ทศวรรษ 2530" 

3 พ.ย. 57 เวลา 13.30 น. นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์  7 
บคุคลภายนอก5 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 2 

21 

42 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิา
ประวัตศิาสตร ์เหตใุดขนุนางตอ้ง 
‘ขอหน’ี หากพระเจา้เชยีงใหม ่‘จัก
เป็นมา่น’: แนวคดิทางชาตพัินธุก์บั
การสรา้งความรูท้างการเมอืงแบบ
ใหมใ่นสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้  

9 ก.พ. 58 เวลา 13.30-
16.30 น. 

นสิติป.ตร ี2 
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก5 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 3 

7 
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43 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้

วทิยานพินธข์องนสิติระดับ
ปรญิญาโทและปรญิญาเอก 

23 ก.พ.58 เวลา 13.00-
16.15 น.หอ้ง 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 9 
บคุคลภายนอก 7 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 2 

23 

44 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิา
ประวัตศิาสตร ์เรือ่ง การสรา้ง
ภาพลกัษณ์ผา่นการเสด็จพระราช
ดําเนนิของในหลวง 

2 ม.ีค. 58 เวลา 13.30-
16.30 น.708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี2  
นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์  5 
บคุคลภายนอก 4 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 2 

10 

45 ประวัตศิาสตร ์ ปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดับ
บณัฑติศกึษา 

29 ม.ีค. 58 เวลา 09.00-
12.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 9 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์  7 

18 

46 ประวัตศิาสตร ์ โครงการฝึกปฏบิัตกิารวจัิยเพือ่
วชิาสมัมนาประวัตศิาสตรแ์ละ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

22 - 24 พ.ค.58 นสิติ 7 
อาจารย ์2 

9 

47 ประวัตศิาสตร ์ โครงการสมัมนาภาควชิา 17-19 ม.ิย.58 หอ้ง704 
อาคารบรมฯ 

อาจารย ์10 10 

48 ประวัตศิาสตร ์ “เสวนาสญัจรยอ้นรอยประวตัศิาสตร์
ครัง้ที ่1” ในหวัขอ้ “กรงุเทพฯ เมือ่
ศตวรรษแรก” เพือ่รว่มเฉลมิพระ
เกยีรตใินวาระทีส่มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
องคอ์ปุภมัภก์ารศกึษาประวตัศิาสตร์
ไทย ทรงเจรญิพระชนมาย6ุ0พรรษา 

22 ส.ค.58 ณ หอ้ง
นทิรรศการ อาคาร
นทิรรศนรั์ตนโกสนิทร ์ 
ถ.ราชดําเนนิ 

46 คน 46 

49 ประวัตศิาสตร ์ โครงการ “เสวนาสญัจรยอ้นรอย
ประวัตศิาสตร ์ครัง้ที ่1 ” ในหวัขอ้ 
“กรงุเทพฯ เมือ่ศตวรรษแรก” 

22 ส.ค. 58 เวลา 10.00-
16.30 น 
ณ หอ้งประชมุนทิรรศน์
รัตนโกสนิทร ์  ถนนราช
ดําเนนิกลาง แขวงวัดบวร
นเิวศ เขตพระนคร 

นสิติ-นักศกึษา 15 
คน 
อาจารย ์ 8 คน 
บคุคลภายนอก  
25 คน 
ศษิยเ์กา่  4 คน 

52 

50 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา "การจัดการ
ศกึษาภาษาองักฤษในสมัยรัชกาล
ที ่5 และปัญหาประวัตศิาสตร์
นพินธก์ารศกึษาไทย" 

24 ส.ค. 58 เวลา 13.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี2  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์  4 
บคุคลภายนอก 4 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 2 

18 

51 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา "แนวคดิ
เศรษฐศาสตรส์ถาบนัใหม ่(New 
Institutioal Economics) กบั
การศกึษาประวัตศิาสตร"์ 

7 ก.ย. 58 เวลา 13.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี0  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์  7 
บคุคลภายนอก 3 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 1 

22 

52 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา "วรรณคดใีน
ประวัตศิาสตร ์ฤา ประวัตศิาสตรใ์น
วรรณคด:ี โฮเซ รซิลัและยโุรป
กลาง 

14 ก.ย. 58 เวลา 13.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี2  
นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์  6 
บคุคลภายนอก 8 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 1 

24 

53 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา "ทฤษฎแีอฟ
เฟกต ์(Affect Theory) กบั
การศกึษาประวัตศิาสตร:์ 
กรณีศกึษาตวัอยา่งจากเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต"้ 

21 ก.ย. 58 เวลา 13.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี0  
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 7 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 1 

25 

54 ประวัตศิาสตร ์ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
"ประวัตศิาสตรม์ารยาทสงัคม
ออนไลน ์และภมูคิุม้กนัในโลกไซ
เบอร"์ 

23 ก.ย. 58 เลา 16.00-
18.30 น. หอ้ง 501/25 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี7  
นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 0 
อาจารย ์ 2 
บคุคลภายนอก 7 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 8 

28 
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55 ประวัตศิาสตร์

รว่มกบัไทยศกึษา 
การปาฐกถาพเิศษชดุ วชีรชนทีถ่กู
สรา้ง-วรีชนทีถ่กูลมื กบัโลกทัศน์
อนับดิเบีย้วของสงัคมภายใตล้ทัธิ
บชูาตวับคุคล หวัขอ้ "โมฮมัหมัด 
เรซา ชาห ์ปาลว:ี พระเอกของรัฐ
ชาตอิหิรา่นสมัยใหมท่ีเ่ป็นผูร้า้ยใน
การปฏวิัตอิสิลาม" 

18 ม.ีค. 58 เวลา 16.30-
18.30 น. หอ้ง 401/18-
19 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี21  
นสิติป.โท 4 
อาจารย ์  5 
บคุคลภายนอก 
12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
4 

46 

56 ประวัตศิาสตร์
รว่มกบัไทยศกึษา 

การปาฐกถาพเิศษชดุ วชีรชนทีถ่กู
สรา้ง-วรีชนทีถ่กูลมื กบัโลกทัศน์
อนับดิเบีย้วของสงัคมภายใตล้ทัธิ
บชูาตวับคุคล หวัขอ้ "ความเป็น 
anti-hero ของพระโพธสิตัวใ์นทศ
ชาตชิาดก" 

11 ม.ีค. 58 เวลา 16.30-
18.30 น. หอ้ง 401/18-
19 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี12  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์  4 
บคุคลภายนอก 10 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2

35 

57 ประวัตศิาสตร์
รว่มกบัไทยศกึษา 

การปาฐกถาและเสวนาวชิาการ
การทตูศลิปะและศลิปะแหง่การท ู
: หา้ศตวรรษแหง่การเดนิทางของ
โปรตเุกสในเอเชยี 

12 ม.ีค.58 เวลา 8.30-
17.00 น. หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

65 คน 65 

58 ประวัตศิาสตร์
รว่มกบัไทยศกึษา 

การปาฐกถาพเิศษชดุ วชีรชนทีถ่กู
สรา้ง-วรีชนทีถ่กูลมื กบัโลกทัศน์
อนับดิเบีย้วของสงัคมภายใตล้ทัธิ
บชูาตวับคุคล หวัขอ้ "จนิตภาพ
แหง่การสญูเสยีกับชาตนิยิมแนว
รักโรแมนตกิใน ทวภิพ ของทมยัน
ต"ี 

25 ม.ีค. 58 เวลา 16.30-
18.30 น. หอ้ง 401/18-
19 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี18  
นสิติป.โท 4 
อาจารย ์  5 
บคุคลภายนอก 
15 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
4 

42 

59 ปรัชญา โครงการเสวนาปรัชญา หวัขอ้ 
The Experience of Bodies, 
Emotions and Selves" โดย 
Prof. Phillip Gerrans จาก
ประเทศออสเตรเลยี 

ศ. 10 ต.ค. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก9 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 2 

26 

60 ปรัชญา โครงการสมัมนาวทิยานพินธร์ะดบั
ดษุฎบีณัฑติ 

7 พ.ย. 57 เวลา 12.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 9 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 7  

21 

61 ปรัชญา โครงการตดิตามความกา้วหนา้การ
ทําวทิยานพินธ ์

14, 18 พ.ย. 57 เวลา 
12.30-16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 8  

20 

62 ปรัชญา โครงการเสวนาปรัชญา 21 พ.ย. 57 เวลา 13.00-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี3 
นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 8  
บคุคลภายนอก 3 

25 

63 ปรัชญา จัดโครงการเสวนาปรัชญา ภาค
การศกึษาปลาย ปีการศกึษา 
2557 หวัขอ้ "Teaching How to 
Extract Arguments" โดย 
Prof.Jonathans Berg จาก
อสิราเอล 

6 และ 13 ก.พ. 58 เวลา 
13.30-16.30 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก10 
อาจารย ์ 3     
บคุคลภายนอก2 

30 

64 ปรัชญา บรรยายพเิศษของ Univ.Prof.Dr. 
Friedrich Wallner จาก 
University of Vienna ซึง่เป็น
ศาสตราจารยอ์าคนัตกุะภายใต ้
โครงการ Thai-Austrian 
Cooperation on Science, 
Technology and Art Project 
ประจําปี 2557 

วันศกุรบ์า่ยเป็นเวลา 4 
ครัง้ ในวันที ่27 ก.พ., 6, 
13 และ 20 ม.ีค.58 

นสิติป.ตร ี4 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก9 
อาจารย ์ 4  
บคุคลภายนอก 2 

29 

65 ปรัชญา โครงการสมัมนาวทิยานพินธร์ะดบั
ดษุฎบีณัฑติ ภาคปลาย 57 

10 เม.ย.58 708 อาคาร
บรมฯ 

นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก 1 

18 

66 ปรัชญา โครงการตดิตามความกา้วหนา้
วทิยานพินธ ์ภาคปลาย 57 

17 และ 24 เม.ย.58 หอ้ง 
708 อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 9 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 8  
 

22 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
67 ปรัชญา โครงการสมัมนาภาควชิาปรัชญา 21 ก.ค.58 รร.สยาม๑

สยาม ดไีซน ์กรงุเทพฯ 
อาจารย ์11 คน 11 

68 ปรัชญา โครงการคา่ยปรัชญา 27-29 ก.ค.58 นสิติ 16 
อาจารย ์3 

19 

69 ฝ่ายกจิการนสิติ ปัจฉมินเิทศคณะอกัษรศาสตร ์ปี
การศกึษา 2557 

27 ม.ีค. 58 คณะอกัษร
ศาสตร ์

นสิติ 300 คน  300 

70 ฝ่ายกจิการนสิติ จัดโครงการพธิกีตเวทติา 20 พ.ค.58 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติ 33 คน  
อาจารย ์7 คน 
เจา้หนา้ที ่3 
บคุคลภายนอก 
13 

56 

71 ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการอกัษรใหมใ่จอาสา เพือ่
ปลกูฝังใหน้สิติใหมม่จีติอาสา ได ้
รูจั้กกนัผา่นการเรยีนรูแ้ละการ
ทํางาน หลงัจากทีน่สิติทํากจิกรรม
อาสาแลว้ ฝ่ายกจิการนสิติ ยังได ้
นํานสิติไปทัศนศกึษาในสถานที่
ทางวัฒนธรรมอกีดว้ย 

22–23, 25-26 และ 28 
ก.ค. 58 

  0 

72 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการฝึกอบรมนาฏศลิป์ไทย 8 ต.ค.-19 พ.ย. 57 หอ้ง
ชมรมนาฏศลิป์ไทย อาคาร
มหาจักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์ 

นสิติ 30 คน 30 

73 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการฝึกอบรมดนตรไีทย  9 ต.ค.-20 พ.ย. 57  หอ้ง
ชมรมดนตรไีทย อาคาร
มหาจักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์ 

นสิติ 30 คน 30 

74 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงงานอกัษรใจอาสา พัฒนา
นอ้งนคิมทับกวางฯ 2 

10-12 ต.ค. 57 โรงเรยีน
นคิมทับกวางสงเคราะห ์
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่
คอย จังหวัดสระบรุ ี

นสิติ 70 คน 70 

75 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

กระโปรงนสิติตวัใหมใ่ห ้ก.อศ. 13-17 ต.ค.57  คณะ
อกัษรศาสตร ์

ก.อศ. 20 คน 20 

76 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการ"พัฒนาหอ้งสมดุเพือ่
นอ้ง" 

8-9 พ.ย.57 โรงเรยีนโคก
กระทอ้นกติตวิฒุวิทิยา 
ตําบลงิว้งาม อําเภอเสาไห ้
จังหวัดสระบรุ ี

นสิติและ
คณาจารยภ์าควชิา
บรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
รว่มกบันสิติและ
คณาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
จํานวน 50 คน  

50 

77 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการวันลอยกระทง 2557 
"คนืวันเพ็ญ เลน่รําวง ลอยกบั
กระทง ลอยกบัเธอ" 

6 พ.ย.57 โถงอาคารมหา
จักรสีรินิธร  

นสิติ 65 คน 65 

78 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

ระดมพลคนทํากจิกรรม (Staff 
Recruitment 2014) 

13 พ.ย. 57 โถงอาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 1600 คน 1600 

79 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

วันสารสนเทศภมูศิาสตรน์านาชาต ิ
ประจําปี 2557 GIS DAY 2014 

19 พ.ย.57 หอ้ง
เอนกประสงคช์ัน้ 9 และ
หอ้ง 708 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร คณะอกัษรศาสตร ์

นักเรยีน 200 คน 200 

80 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงงานสมันากลางปี 
คณะกรรมการนสิติอกัษรศาสตร ์
ประจําปีการศกึษา 2557 

18-19 ธ.ค.57 หอ้งประชมุ
ศาสตราจารยก์ติตคิณุสทุธิ
ลกัษณ์ อําพันวงศ ์ชัน้ M1 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติ 20 คน 20 

81 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการฝึกอบรมดนตรไีทย  8 ม.ค.-23 เม.ย. 58 หอ้ง
ชมรมดนตรไีทย คณะ
อกัษรศาสตร ์อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

นสิติ 30 คน 30 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
82 ฝ่ายกจิการนสิติ/

ก.อศ. 
ปัจฉมินเิทศ อกัษรศาสตร ์รุน่ที ่
79 

26-27 ม.ค. 58 คณะ
อกัษรศาสตร ์

นสิติ 1600 คน 
และคณาจารย ์20 
ทา่น 

1620 

83 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

กจิกรรมฮาลฟ์กลาส 28 ม.ค.-8 เม.ย.58 
หอ้งเรยีน อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร และศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์คณะอกัษร
ศาสตร ์

นสิติ 70 คน , 
อาจารย ์10 คน 

30 

84 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

กจิกรรมดนตรนีสิติอกัษรศาสตร ์
2557 (Arts Concert 2014) 

13 ก.พ.58 โถงอาคาร
มหาจักรสีรินิธร  คณะ
อกัษรศาสตร ์ 

นสิติ 400 คน 400 

85 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สํารวจคา่ยสรา้งฝายสานฝัน  
วศิวฯ-อกัษรฯ 

21 ก.พ. 58  อทุยาน
แหง่ชาตพิเุตย จ.
สพุรรณบรุ ีและอทุยาน
แหง่ชาตเิอราวัณ จ.กาญ
จบรุ ี

นสิติ 13 คน 13 

86 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

คา่ยสรา้งฝายสานฝัน วศิวฯ- 
อกัษรฯ 

22-24 ก.พ. 58  อทุยาน
แหง่ชาตพิเุตย จ.
สพุรรณบรุ ีและอทุยาน
แหง่ชาตเิอราวัณ จ.กาญ
จบรุ ี

นสิติ 60 คน 600 

87 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

จัดเตรยีมการประชมุคณะกรรมการ
นสิติอกัษรศาสตร ์ภาคการศกึษา
ปลาย GOZ'57's Meeting 
Supports for Second Semester 

25 ก.พ.-31 พ.ค.58 คณะ
อกัษรศาสตร ์

เลขานุการ ก.อศ. 
3 คน ก.อศ. 40 
คน 

43 

88 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เสน้ทางสูอ้าชพีของนสิติอกัษร
ศาสตร ์ประจําปีการศกึษา 2557 

16-20 ม.ีค.58 โถงอาคาร
มหาจักรสีรินิธร และหอ้ง 
304 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 2000 คน 2000 

89 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

แขง่ขนักฬีารวมใจอกัษรศาสตร ์
Arts League 

9-13 ม.ีค.58 โถงอาคาร
มหาจักรสีรินิธร และลาน
หนา้อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 1600 คน 1600 

90 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

นํารอ่งสวัสดกิารพมิพง์าน Arts 
Free Printing (Pilot Project ) 

9 ม.ีค.-20 พ.ค. 58 ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

นสิติ 1600 คน 1600 

91 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เสยีงจรงิ อกัษรฯ (The Voice of 
Arts) 

9 และ 16 ม.ีค. 58 โถง
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 200 คน 200 

92 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

อบรมการป้องกนัตวัสําหรับนสิติ
อกัษรฯ 

26 ม.ีค.58 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 50 คน   50 

93 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สานสมัพันธอ์กัษรฯ-ศลิป์ฯ 
ประจําปีการศกึษา 2557 

28 ม.ีค.58 หอ้ง 304 
อาคารเฉลมิราชสดุากฬีา
สถาน 

นสิติ 100 คน   100 

94 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

ชมภาพยนต ์"The way he looks 
มอง เห็น รัก" 

31 ม.ีค. 58 หอ้ง 304 โรง
ภาพยนตล์โิด สยามสแวร ์

นสิติ 80 คน   80 

95 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เลอืกตัง้คณะกรรมการนสิติอกัษร
ศาสตร ์ประจําปีการศกึษา 2558 

31 ม.ีค.58 หอ้ง 304 โถง
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 1600 คน 1600 

96 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

ลงเรอืลอ่งคลอง ยอ้นมอง
วรรณกรรม (ART AND CULTURE 
TRIP) 

6 เม.ย.58 เสน้ทางตาม
แมน้ํ่าเจา้พระยา 

นสิติ 30 คน 30 

97 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงงานถนนคนศลิป์ Art Street 8-9 เม.ย.58 ทางเดนิ
บรเิวณหนา้คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์- 
คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติ 30 คน 30 

98 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

จัดโครงงานเครอืขา่ยอาสาสมัคร
สถานตํีารวจภธูรทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิ

30 เม.ย.-1 พ.ค.58    0 

99 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

พืน้ฐานธรุกจิ สําหรับ นสิติอกัษร
ศาสตร ์(Tentative) ธรุกจิ
ทอ่งเทีย่ว (หวัหนา้ทัวร ์
มัคคเุทศก ์บรษัิททัวร)์ 

18 พ.ค.58 หอ้ง 501/5 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติ 30 คน 30 

100 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

พืน้ฐานธรุกจิ สําหรับ นสิติอกัษร
ศาสตร ์(Tentative) Arts 
Designer 

20 พ.ค. 58 หอ้ง 501/5 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติ 30 คน 30 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
101 ฝ่ายกจิการนสิติ/

ก.อศ. 
สมัมนาปลายปี คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์(ก.อศ.) ประจําปี
การศกึษา 2557 The Arts 
Student Committee's End-of-
the-year Seminar 2014 

28-30 พ.ค.58 เบยว์วิ บชี 
รสีอรท์ 13 หมู ่9 ต.ธงชยั 
อ.บางสะพาน จ.
ประจวบครีขีนัธ ์77190 

รองประธานฝ่าย
และผูช้ว่ยฝ่าย
ตา่งๆ ของก.อศ 
20 คน และ
เจา้หนา้ทีฝ่่าย
กจิการนสิติ 2 คน 

22 

102 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สมัมนาตน้ปี คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์(ก.อศ.) ประจําปี
การศกึษา 2558  

6-8 ม.ิย.58 คณะอกัษร
ศาสตร ์ 

รองประธานฝ่าย
และผูช้ว่ยฝ่าย
ตา่งๆ ของก.อศ 
23 คน และ
อาจารย ์1 ทา่น 

24 

103 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

จัดคา่ยตวิโอเน็ตองักฤษใหน้อ้ง
ตา่งจังหวัด 

    0 

104 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

การจัดทํานติยสารสเีทา ฉบบั Old 
Arts ประจําปีการศกึษา 2557 
(Grey Magazine, Old Arts 
Issue) 

15 ก.ค.-9 ก.พ. 58 นสิติ 80 คน 80 

105 ฝ่ายบรหิาร สมัมนาประจําปีเจา้หนา้ที ่เรือ่ง 
บรหิารคนใหไ้ดทั้ง้ใจและไดทั้ง้
งาน 

11-12 ม.ิย.58 จ.ระยอง จนท.110 
อาจารย ์6 

116 

106 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

จัดโครงการออกกําลงักายโยคะ
เพือ่สขุภาพ ปีงบประมาณ 2558 

ทกุวันพฤหสับด ีเวลา 
17.15 -18.15 น. ตลอด
ปีงบประมาณ 2558 

อาจารย ์8 
บคุลากร 5 
บคุคลภายนอก 5  

18 

107 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

จัดอบรมความรูด้า้นประกนั
คณุภาพสําหรับเตรยีมรับการตรวจ
ประเมนิคณุภาพตามเกณฑ ์สกอ.
ใหม ่ปีการศกึษา 2557 

30 ม.ิย.58 เวลา 10.30-
13.30 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์1 
เจา้หนา้ที ่26 

27 

108 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

โครงการ “อกัษร Biggest Loser” ส.ค.-ก.ย.58  อาจารย ์10  
เจา้หนา้ที ่77 

87 

109 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน ตาม
เกณฑ ์สกอ. ปีการศกึษา 2557 

28 ก.ย. 58 ณ สํานัก
คณบด ี

อาจารย ์15 
เจา้หนา้ที ่5  
นสิติ 4 
บคุคลภายนอก 2 

26 

110 ฝ่ายวชิาการ อบรมเรือ่ง "การใชง้านระบบการ
เขยีนวทิยานพินธอ์เิล็กทรอนกิส ์
(CU e-thesis)" 

4 พ.ย.57  
9.00-10.00 น. สําหรับ
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธแ์ละจนท.
หลกัสตูร 
10.00-12.00 น. สําหรับ
นสิติระดับบณัฑติศกึษา 

นสิติ74 
อาจารย ์22  
บคุลากร  22 

118 

111 ฝ่ายวชิาการ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
การเขยีนบทความวชิาการเพือ่การ
ตพีมิพข์องนสิติระดบั
บณัฑติศกึษา  คณะอกัษรศาสตร ์ 

20 ก.พ.58 ณ หอ้งประชมุ
ศาสตราจารยก์ติตคิณุสทุธิ
ลกัษณ์ 

13 คน 13 

112 ฝ่ายวชิาการ โครงการนํารอ่งการพัฒนานัก
อกัษรศาสตรร์ุน่ใหม ่ตามแนว
พระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัต
นราช-สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดนํ้านสิติใน
โครงการฯ เขา้พบผูบ้รหิารมลูนธิ ิ
ออมสนิเพือ่สงัคม  

 12 ม.ีค. 58 ณ ธนาคาร
ออมสนิ (สํานักงานใหญ)่ 
สะพานควาย 

นสิติ 6 คน 6 

113 ฝ่ายวชิาการ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
การเขยีนบทความวชิาการเพือ่การ
ตพีมิพข์องนสิติระดบั
บณัฑติศกึษา  คณะอกัษรศาสตร ์ 

27 ม.ีค.58 8.30-11.00น.
หอ้งประชมุศาสตราจารย์
กติตคิณุสทุธลิกัษณ์หอ้ง
ประชมุศาสตราจารยก์ติติ
คณุสทุธลิกัษณ์ 

12 คน 12 

114 ฝ่ายวชิาการ โครงการบรรยายพเิศษ ครัง้ที ่1 
ประจําปีการศกึษา 2558 ใหแ้ก่
นสิติโครงการนํารอ่งการพัฒนานัก
อกัษรศาสตรร์ุน่ใหม ่ 
 

30 ม.ีค.58 16.00-18.30 
ชัน้ M1 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

นสิติ 17 คน 17 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
115 ฝ่ายวชิาการ โครงการเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การ

ป้องกนัภัยคกุคามจากไวรัส
คอมพวิเตอร ์

10 เม.ย.58 เวลา 9.00-
11.00 น. ศนูย์
คอมพวิเตอร ์อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ที ่32 คน 

32 

116 ฝ่ายวชิาการ ปฐมนเิทศนสิติใหม ่ 18 ก.ค.58 ชัน้ 9 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 300 คน  300 

117 ฝ่ายวชิาการ พานสิติระดับบณัฑติศกึษาทีไ่ดรั้บ
ทนุในโครงการพัฒนากําลงัคน
ดา้นมนุษยศ์าสตร ์และ
สงัคมศาสตร ์(ทนุเรยีนดมีนุษย์
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์หง่
ประเทศไทย) ไปทัศนศกึษาและดู
งาน ณ เมอืงเสยีมราฐ 
ราชอาณาจักรกมัพชูา 

5 - 7 ส.ค. 58 นสิติระดับบณัฑติ 
12 คน  เจา้หนา้ที ่
1  คน และ
วทิยากร 1 คน  
คา้ 

14 

118 ฝ่ายวชิาการ ฝ่าย
วจัิย ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

จัดประชมุโครงการพัฒนางานครัง้
ที ่1/58 

26-ม.ิย.-58 เจา้หนา้ที ่19 คน 19 

119 ฝ่ายวชิาการ
รว่มกบัภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา" ครัง้ที ่1  เรือ่ง 
"นักวชิาการสือ่สารกนัอยา่งไร: 
มมุมองเชงิคณุคา่และทางเลอืกใน
ปัจจบุนั" โดยอาจารย ์ดร.ทรง
พันธ ์เจมิประยงค ์ 

23 ม.ค. 58 เวลา 9.30-
12.00 น.ทีห่อ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
บคุลากร   
บคุคลภายนอก  
56 คน 

56 

120 ฝ่ายวชิาการ
รว่มกบัภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา" ครัง้ที ่2  เรือ่ง 
ประเด็นทางลขิสทิธิใ์นการขาย
หนังสอืมอืสองโดยคณุนุสรา กาญ
จนกลู นักวชิาการพาณชิยชํ์านาญ
การพเิศษ กรมทรัพยส์นิทาง
ปัญญา 

6 ก.พ.58 9.30-12.00น. 
หอ้ง 401/18 อาคารมหา
จักรฯี 

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
37 คน 

37 

121 ฝ่ายวชิาการ
รว่มกบัภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา" ครัง้ที ่3  เรือ่ง 
ความสําคญัและกลยทุธใ์นการ
สรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการโดย 
ผศ.ดร.วาสนา วงศส์รุวัฒน ์อ.ดร.
ทรงพันธ ์เจมิประยงค ์อ ดร.วรติ
ตา ศรรัีตนา 

20 ก.พ.58 หอ้ง 401 /18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
บคุลากร   
28 คน 

28 

122 ฝ่ายวชิาการ
รว่มกบัภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา" ครัง้ที ่4  เรือ่ง 
"Publishing in International 
Academic Journals" โดย 
Professor Jan Servaes, City 
University of Hong Kong ซึง่
เป็น Editor-in-Chief ในวารสาร
นานาชาตหิลายฉบบั 

6 ม.ีค. 58 ทีห่อ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
เวลา 9.30-12.00  

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
45 คน 

45 

123 ฝ่ายวชิาการ
รว่มกบัภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา"  ครัง้ที ่5  เรือ่ง 
การประเมนินักวจัิยในสาขา
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
โดย อ.ดร.ทรงพันธ ืเจมิประยงค ์

20 ม.ีค. 58 ทีห่อ้ง 
401/18 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร เวลา 9.30-12.00 

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
บคุลากร   
26 คน 

26 

124 ฝ่ายวชิาการ
รว่มกบัภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา" ครัง้ที ่6  เรือ่ง 
"การทําวจัิยหลงัปรญิญาเอก 
(postdoc research): มมุมองจาก
สาขามนุษยศาสตรแ์ละสาขา
วทิยาศาสตร"์ โดยวทิยากรดงันี ้
   -ผ.ศ.ดร.วาสนา วงศส์รุวัฒน ์
ภาควชิาประวัตศิาสตร ์ 
   -อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรัีตนา 
ภาควชิาภาษาองักฤษ 
   -ผ.ศ.ดร.ขนษิฐา พดุหอม 
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร 

3 เม.ย. 58 9.30-12.00น. 
หอ้ง 401/18 อาคารมหา
จักรฯี 

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
27 คน 

27 
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125 ฝ่ายวชิาการ

รว่มกบัภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา" ครัง้ที ่7 เรือ่ง 
ประเด็นลขิสทิธิใ์นบรบิทของ
จฬุาลงกรณ์ โดย รศ.ดร.อรพรรณ 
พนัสพัฒนา และ นส.นุสรา กาญ
จนกลู อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิประยงค ์

24 เม.ย.58 เวลา 9.00-
12.00 สํานักงาน
ทรัพยากร ชัน้7 

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
บคุลากร   
96 คน 

96 

126 ฝ่ายวชิาการ
รว่มกบัภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา" ครัง้ที ่8  เรือ่ง 
แนวโนม้การขอทนุวจัิยในปัจจบุัน 

1 พ.ค.58 9.30-12.30 
หอ้ง 401/18 อาคารมหา
จักรฯี 

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
30 คน 

30 

127 ฝ่ายวรัิชกจิ พธิมีอบทนุพทุธศาสนา มลูนธิ ิ
Khyentse ปี 2557 

17 พ.ย. 57 เวลา 11.00น. 
ณ หอ้งสมดุคณะอกัษรฯ 

นสิติป.โท 1 
อาจารย ์4 
บคุลากร 2
บคุคลภายนอก 3 

10 

128 ฝ่ายวรัิชกจิ งานบรรยายทนุก.พ.ทนุฟลุไบรท ์
และทนุรัฐบาลออสเตรเลยี ปี 
2558 

18 ม.ีค. 58 เวลา 13.30-
15.30 น. ณ หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี90 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์2  
บคุลากร 2 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 
16 

120 

129 ฝ่ายวรัิชกจิ “2015 Guangxi University’ s 
Experiencing Chinese Camp 
for Students from ASEAN 
Countries” 

20-26 ก.ค. 58 ณ 
มหาวทิยาลยักวางส ี
ประเทศจนี 

นสิติป.ตร ี7 คน  7 

130 ฝ่ายวรัิชกจิ โครงการทัศนศกึษาระยะสัน้ สาน
สมัพันธจ์ฬุาฯ-มหาวทิยาลยัฮอก
ไกโด ประเทศญีปุ่่ น 

21 ส.ค. 58 เวลา 9.00-
16.00 น. ณ หอ้ง 501/13 
อาคารมหาจักรสีรินิธร และ
หอ้ง 304 อาคารบรมราช
กมุาร ี 

นสิติป.ตร ี31 
อาจารย ์5 
บคุลากร  2
บคุคลภายนอก 
18 

53 

131 ภาษาตะวันตก โครงการบรรยายพเิศษเรือ่ง "I 
Roam Alone ตอนแบกเป้ทอ่ง
โลกลาตนิอเมรกิา" โดย
คณุมฑณล กสานตกิลุ 

29 ต.ค. 57 หอ้ง 403 
อาคารบรมราชกมุาร ี

150 150 

132 ภาษาตะวันตก โครงการสมัมนาคณาจารย์
ภาควชิาภาษาตะวันตก 

2-ก.ค.-58 อาจารย ์24 24 

133 ภาษาตะวันตก จัดโครงการตน้แบบในการพัฒนา
ทักษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
สําหรับนสิติทางดา้นภาษา 
วรรณคด ีและวัฒนธรรม ภาควชิา
ภาษาตะวันตก คณะอกัษรศาสตร ์
เป็นโครงการนํารอ่งซึง่ไดรั้บ
อนุมัตงิบประมาณตามแผน
ยทุธศาสตรจ์ากจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัผา่นศนูยน์วัตกรรม
การเรยีนรูแ้หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มวีัตถปุระสงคเ์พือ่
จัดทําตน้แบบในการพัฒนาทักษะ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
(critical thinking) อยา่งเป็น
ระบบสําหรับนสิติระดบัปรญิญาตรี
ทางดา้นภาษา วรรณคด ีและ
วัฒนธรรม ระยะเวลาดําเนนิ
โครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
ในปี 2558  

ตลอดปีการศกึษา 2557 
จัดกจิกรรมในชัน้เรยีนนสิติ
วชิาเอกภาษาอติาเลยีน 
สเปน และเยอรมัน 

70 คน 70 

134 ภาษาตะวันตก โครงการบรรยายพเิศษ"
ประสบการณ์การสอนและการวจัิย
ในภาควชิาภาษาตะวันตก" 

17 ส.ค. 58 หอ้ง 102 
อาคารมหาจฬุฯ 

อาจารย ์40 
บคุคลภายนอก 9 

49 

135 ภาษาตะวันตก/
โปรตเุกส 

โครงการประกวดภาพถา่ย 20 ก.พ.- 24 เม.ย.58  นสิติ 20 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 20 
 

50 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
136 ภาษาตะวันตก/

โปรตเุกส 
โครงการศกึษาชมุชนโปรตเุกส 14 ม.ีค.58 โบสถแ์มพ่ระ

ลกูประคํา  
นสิติ 8 
อาจารย ์2 

10 

137 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการสมัมนาวชิาการดา้น
ภาษาและวรรณคดฝีร่ังเศส 
ประจําปี 2557 เรือ่ง Lire, voir 
les pièces de théâtre / บท
ละคร: อา่น และด ู

29-31 ต.ค. 57 เวลา 
9.00-15.00 น.หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี50  
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 27 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 4 

96 

138 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการพัฒนาทักษะการพดู
ภาษาฝร่ังเศสในสถานการณ์จรงิ 

พ.ย.57-ก.ค.58 นสิติ 40 
วทิยากร 10 

50 

139 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

กจิกรรมเสรมิการเรยีนรูภ้าษาและ
วัฒนธรรมฯใหแ้กน่สิติสาขาวชิา
ภาษาฝร่ังเศส ดว้ยการนําชมการ
แสดง “โขนพระราชทาน ชดุ ศกึ
อนิทรชติ ตอน นาคบาศ”  

11 พ.ย.57 ณ ศนูย์
วัฒนธรรมแหง่ประเทศ
ไทย 

นสิติป.ตร ี41 
นสิติป.โท 3 
อาจารย ์ 13  
บคุลากร  1 
บคุคลภายนอก 2 

60 

140 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการทัศนศกึษารว่ม 4 ภาษา 
ภาษาสําหรับการทอ่งเทีย่ว 

15 ก.พ.58 คลองบางกอก
นอ้ย-อูพ่ระราชพธิ-ีวัด
ชลอ-เกาะเกร็ด 

นสิติ 15 
อาจารย ์3 

18 

141 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้ 1 ม.ีค.58 วัดราชนัดดาราม
วรวหิาร และนทิรรศน์
รัตนโกสนิทร ์

นสิติ 15 
อาจารย ์2 

17 

142 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

จัดโครงการบรรยายพเิศษเสรมิ
การเรยีนการสอน เรือ่ง พบ
นักเขยีนประชาคมโลกภาษา
ฝร่ังเศสทีเ่ขยีนเกีย่วกบัประเทศ
ไทย 

จ. 2 ม.ีค. 58 ณ อาคาร
บรมราชกมุาร ีหอ้ง 707 

นสิติ 3 
อาจารย ์6 
บคุคลท่ัวไป 20 

29 

143 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการคา่ยนสิติภาษาฝร่ังเศส 21-22 ม.ีค.58 แกง่คอย 
จ.สระบรุ ี

นสิติ 47 
อาจารย ์2 
วทิยากร 8 

57 

144 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการเสรมิการเรยีนรูภ้าษาและ
วัฒนธรรมฝร่ังเศส-ไทย  

8 ส.ค.58 จ.ลพบรุแีละ
อยธุยา 

30 คน 30 

145 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงการคา่ยภาษาเยอรมัน 23-25 ม.ค.58 ณ โกลเดน้
ฮลัล ์รสีอรท์ จ.นครนายก 

นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์6 
บคุคลภายนอก 3 

49 

146 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

จัดงานอสีเตอรเ์พือ่เฉลมิฉลอง
การมาถงึของฤดใูบไมผ้ล ิ 

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

นสิติป.ตร ี45 
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์9 
บคุคลภายนอก 3 

61 

147 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

จัดงานประชมุวชิาการนานาชาติ
ดา้นการสอนภาษาสเปนในฐานะ
ภาษา ตา่งประเทศ ครัง้ที ่4 (IV 
Jornadas ELE en Bangkok) มี
การนําเสนอผลงานวชิาการกวา่ 
30 ผลงาน  

12-13 ธ.ค. 57 ณ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์ 

มผีูเ้ขา้รว่มงาน
ประชมุกวา่ 60 คน 
จาก
สถาบนัการศกึษา
ในหลากหลาย
ประเทศ อาท ิ
ไทย จนี ญีปุ่่ น 
เกาหล ีมาเลเซยี 
อยีปิต ์สเปน 
โคลอมเบยี 
เม็กซโิก เป็นตน้ 

60 

148 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

คา่ยภาษาสเปน 30 ม.ค. - 1 ก.พ.58  / 
สระมะนาว รสีอรท์ 

นสิติป.ตร ี40  
นสิติป.โท 2 
อาจารย ์10 

52 

149 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

เปิดชมรมภาษาสเปน 8 ก.พ. 58 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100   
อาจารย ์9            
บคุคลภายนอก 7    
ศษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10

126 

150 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการทัศนศกึษารว่ม 4 ภาษา 
ภาษาสําหรับการทอ่งเทีย่ว 

15 ม.ีค.58 หมูบ่า้นควาย 
จ.สพุรรณบรุ ี

นสิติ 10 
อาจารย ์1 

11 

151 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการสปัดาหว์ัฒนธรรมผูใ้ช ้
ภาษาสเปน 

16-19 ม.ีค.58  นสิติ 80 
อาจารย ์10 
 

90 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
152 ภาษาตะวันตก/

สเปน 
โครงการกจิกรรมทางวัฒนธรรม
ประกอบการศกึษา 

2-เม.ย.-58 นสิติป.ตร ี20  
อาจารย ์2 

22 

153 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการมนุษยกว ีเซซาร ์บา
เยโฆ เปิดโลกวรรณกรรมเปร ู 

30 ก.ย.58 เวลา 15.00-
18.00 

อาจารย ์นสิติ 
บคุคลภายนอก 
100 คน 

100 

154 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

โครงการสาขาวชิาภาษาอติาเลยีน
พบศษิยเ์กา่และนสิติในสงักดั 

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 
(ต.ค.57-ธ.ค.57) 
ภาคปลาย ปีการศกึษา 
2557 (ม.ค.58-พ.ค.58) 
ภาคตน้ ปีการศกึษา 58 
(ม.ิย.58-ก.ย.58) 

นสิติ และอาจารย ์ 
30 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
10 

40 

155 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

โครงการสปัดาหภ์าษาอติาเลยีน 
ภาคตน้ 2557 

ภาคตน้ 57 200 คน 200 

156 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

โครงการทัศนศกึษารว่ม 4 ภาษา 
ภาษาสําหรับการทอ่งเทีย่ว 

15 ก.พ.58 คลองบางกอก
นอ้ย-อูพ่ระราชพธิ-ีวัด
ชลอ-เกาะเกร็ด 

นสิติ 11 
อาจารย3์ 

14 

157 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

โครงการคา่ยภาษาอติาเลยีน ม.ีค.-58 55 คน 55 

158 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

โครงการสมัมนาภาษาและ
วัฒนธรรมอติาเลยีน 

ก.ค.58 รร.โซฟิเทล อาจารย ์5 5 

159 ภาษาตะวันออก โครงการสมัมนาคณาจารย์
ภาควชิาภาษาตะวันออก 

9 ม.ิย. 58 เวลา 9.00-
15.00 น. ณ โรงแรมหวั
ชา้งเฮอรเิทจ  

29 29 

160 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

เทศกาลเกาหล ีครัง้ที ่5 14 ส.ค.58 อาคารบรมฯ นสิติ อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่173 

173 

161 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการแนะแนวตวิความรูก้อ่น
สอบ PAT ประจําปี 2557 

ส. 24 ม.ค. 58 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

บคุคลภายนอก 
230 

230 

162 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการทัศนศกึษารว่ม 4 ภาษา 
ภาษาสําหรับการทอ่งเทีย่ว 

15 ม.ีค.58 หมูบ่า้นควาย 
จ.สพุรรณบรุ ี

นสิติป.ตร ี15  
อาจารย ์1 

16 

163 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการบรรยายความรูท้างภาษา
และวัฒนธรรมจนี "ความสําคญั
ของ "รักษาจติเดมิ" ในวัชร
ปรัชญาปารมติาศดุร" 

2-ม.ิย.-58 นสิติป.ตร ี12  
นสิติป.โท 1 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร  14
บคุคลภายนอก 36 

73 

164 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการศกึษาดงูานเพือ่พัฒนา
และสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการ
ในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา  

1-3 ก.ค.58  อาจารย ์ 10 10 

165 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการพัฒนานสิติดว้ยกจิกรรม
เทศกาลวัฒนธรรมญีปุ่่ น Arts CU 
Bunkasai 2014 

31 ต.ค.57 เวลา 10.00-
20.00 น. ณ ลาน
อเนกประสงคช์ัน้ลา่ง 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี105 
อาจารย ์ 2 
บคุคลภายนอก50 

157 

166 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

จัดบรรยายพเิศษโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้น Media Communication 

พ. 25 ก.พ. 58 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
501/13 อาคารมหาจักรี
สริริธร 

นสิติป.ตร ี31 
อาจารย ์ 1
บคุคลภายนอก 1 

33 

167 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

จัดบรรยายพเิศษโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นภาษาญีปุ่่ น 

ส. 7 ม.ีค. 58 เวาลา 
10.00-12.00 น. หอ้ง 
401/16 อาคารมหาจักรฯี 

นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 7 
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 
10 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 2 

30 

168 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นทาง
วัฒนธรรมกบันักศกึษาชาวญีปุ่่ น
เอกภาษาไทย มหาวทิยาลยั
โตเกยีวภาษาตา่งประเทศ 
(TUFS) 

20-ก.ค.-58 นสิติไทยจํานวน 
10 คน และนสิติ
ชาวญีปุ่่ นจํานวน 
10 

30 

169 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการเชญิ Professor Yoko 
Tateoka ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน
ภาษาญีปุ่่ นจาก มหาวทิยาลยั 
Waseda ประเทศญีปุ่่ น มาสอน 
 

15 ส.ค.-8 ก.ย.58  นสิติป.โท 7 
อาจารย ์ 2 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 3 

12 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
170 ภาษาตะวันออก/

ญีปุ่่ น 
โครงการสมัมนาวชิาการรว่มกบั
กลุม่สมัมนาวชิาการจากประเทศ
ญีปุ่่ น  

4-ก.ย.-58 นสิติป.โท 4 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 25 

35 

171 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการนเิทศนสิติวชิาเอก
ภาษาญีปุ่่ น 

15 ส.ค.58 หอ้ง 303 
อาคารมหาจักร ี

นสิติป.ตร ี120 
อาจารย ์ 1 
บคุลากร  1 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 2 

124 

172 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

จัดกจิกรรมนเิทศนสิติเอก
ภาษาญีปุ่่ น และการนําเสนอ
ผลงานวชิาการนสิติเอก
ภาษาญีปุ่่ น ทีก่ลบัจากโครงการ
แลกเปลีย่น ณ มหาวทิยาลยัใน
ประเทศญีปุ่่ น กจิกรรมนีเ้ป็น
กจิกรรมเสรมิของหลกัสตูร
อกัษรศาสตรบณัฑติ ภาษาญีปุ่่ น  

15 ส.ค. 58 ณ หอ้ง 303 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

  104 

173 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการฝึกพดูภาษาญีปุ่่ นกบั
นักศกึษามหาวทิยาลยัโอซากา 

20 ส.ค.58 หอ้ง 504 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี37 
นสิติป.โท 1 
อาจารย ์ 1 
บคุคลภายนอก 26 

65 

174 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการบรรยายพเิศษ 5 ก.ย.58 หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติป.โท 8 
อาจารย ์ 7 
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 40 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 10 

66 

175 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

โครงการเสวนาภารตวทิยา: ภารต
วทิยากบันานาศาสตร ์หวัขอ้ "นร
ลกัษณ์ในพทุธคัมภรี ์ดชันชีีว้ัด
อะไร" 

27 ม.ค.58 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

คณาจารย ์
นสิติ 
บคุคลท่ัวไป 
ประมาณ 30 คน 

30 

176 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ภารตวทิยา ครัง้ที ่3 ลติเติล้
อนิเดยีเมอืงไทย ทีไ่หน? 
อยา่งไร? 

31 ม.ีค.58  707อาคาร
บรมฯ 

คณาจารย ์
นสิติ 
บคุคลท่ัวไป 
ประมาณ 15 คน 

15 

177 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

โครงการแลกเปลีย่นภาษาและ
วัฒนธรรมกบัชาวเวยีดนาม 

23 ส.ค.58 วัดถาวรวรา
ราม(วัดญวน บางโพ) 

  0 

178 ภาษาไทย โครงการฝึกปฏบิัตกิารภาคสนาม 
รายวชิา 2201841 งานภาคสนาม
เพือ่การวจัิยทางคตชินวทิยา 

ครัง้ที ่1 วันที ่23-26 ต.ค. 57 
ณ อําเภอบา้นไร ่จ.อทัุยธานี
ครัง้ที ่2 วันที ่14-16 พ.ย. 57 
ณ อําเภอสตัหบี จ.ชลบรุ ีและ
อําเภอเมอืง จ.สมทุรสงคราม

นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์1 

3 

179 ภาษาไทย โครงการฝึกภาคสนาม รายวชิา 
2201336 อกัษรไทยเหนอื ไทย
อสีาน 

11-16 พ.ย. 57 จ.น่าน นสิติป.ตร ี6 
นสิติป.โท 2 
อาจารย ์1  

9 

180 ภาษาไทย โครงการถวายสกัการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั 

25 พ.ย. 57 โถงชัน้ลอย 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
เวลา 16.00-18.00 น. 

นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร  6 
บคุคลภายนอก1 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 5 

92 

181 ภาษาไทย สรรพวทิยา 8 ธ.ค. 57 เวลา 9.00-
12.00 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 40 
นสิติป.เอก 15 
อาจารย ์10  
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 5 

76 

182 ภาษาไทย โครงการจัดงาน วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชติชโินรส 

9-11 ธ.ค. 57 ณ วัดพระเช
ตพุนวมิลมังคลาราม 

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 25 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร  2 
บคุคลภายนอก
500 

602 
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183 ภาษาไทย โครงการฝึกปฏบิัตกิารภาคสนาม 

รายวชิา 2201683 งานวจัิย
ภาคสนามทางคตชินวทิยา 

20-22 ก.พ. 58 จ.
กาญจนบรุ ี21-22 ม.ีค. 58
คลองบางหลวง  25-26 
เม.ย. 58 จ.เพชรบรุ ี

นสิติป.โท 3 
อาจารย ์ 1 

4 

184 ภาษาไทย โครงการทัศนศกึษาสถานทีสํ่าคญั
ทางศลิปวัฒนธรรมทีส่มัพันธก์บั
วรรณคดไีทย  

22 ม.ีค.58 จ.เพชรบรุ ี นสิติป.โท 6         
อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 
(วทิยากร) 1 

8 

185 ภาษาไทย โครงการทัศนศกึษาพระราชวัง
บางปะอนิและวัดนเิวศธรรมประวัต ิ

29 ม.ีค.58 พระราชวังบาง
ปะอนิและวัดนเิวศธรรม
ประวัต ิ

นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 
(วทิยากร)1 

42 

186 ภาษาไทย สมัมนาการจัดการเรยีนการสอน
ของภาควชิาภาษาไทย ปี 2558 

22 ม.ิย.58  13 ก.ค.58 
และ ส.ค.58 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

อาจารย ์15 15 

187 ภาษาไทย โครงการถวายเทยีนพรรษา 23 ก.ค.58 วัดพระเชตพุน
วมิลมังคลาราม 

นสิติ ป.ตร ี12 
นสิติ ป.โท-เอก 
20 
อาจารย ์10 
บคุลากร 2 
อาจารยเ์กษียณ 1 

45 

188 ภาษาไทย โครงการปฐมนเิทศนสิติภาควชิา
ภาษาไทย 

20 ส.ค.58 หอ้ง 302 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์      17 
นสิติ ป.ตร ี   55     
นสิติ ป.โท   50 
นสิติ ป.เอก  35 

157 

189 ภาษาไทย โครงการถวายสกัการะ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั 

17 ก.ย.58 ชัน้ลา่ง อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

อาจารย ์         20  
นสิติ ป.ตร ี     50 
นสิติ ป.โท      20 
นสิติ ป.เอก     20 
ศษิยเ์กา่         10 
บคุลากร         10   
บคุคลภายนอก  3 

123 

190 ภาษาไทย ไหวค้ร ูปีการศกึษา 2558 27 ก.ย.58 11.00-13.00 
น. ชัน้ 9 มหาจักร ี

อาจารย ์      15 
นสิติ ป.ตร ี   55     
นสิติ ป.โท   30 
นสิติ ป.เอก  20     
ศษิยเ์กา่      10 

130 

191 ภาษาไทย รว่มกบั
ภาษาองักฤษ 

โครงการสูค่วามเป็นเลศิภาษาและ
วรรณคดไีทย ภาควชิาภาษาไทย 
รว่มกบัภาควชิาภาษาองักฤษ 
คณะอกัษรศาสตร ์จัดอบรมการ
เขยีนภาษาองักฤษเชงิวชิาการ
ใหแ้กน่สิติบณัฑติศกึษาของ
ภาควชิาฯ 

27, 29 พ.ค. และวันที2่ 
ม.ิย.58 

อาจารยแ์ละนสิติ 
7 คน 

7 

192 ภาษาศาสตร ์ โครงการพานสิติออกฝึก
ภาคสนามทางภาษาศาสตร ์
(รายวชิา 2209641 Ling Field 
Method) 

6-14 ม.ิย.58 บา้นสะนํา 
หมู2่ ต.บา้นไร ่และบา้นนา
ตาโพ หมู3่ ต.บา้นบงึ อ.
บา้นไร ่จ.อทัุยธาน ี

นสิติป.ตร ี1 
นสิติป.โท2 
นสิติป.เอก1 

4 

193 ภาษาศาสตร ์ โครงการสมัมนาภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

3 ส.ค.58 รร.โนโวเทล อาจารย6์  
เจา้หนา้ทีภ่าค 2 
คน 

8 

194 ภาษาองักฤษ จัดการประกวดเรือ่งสัน้
ภาษาองักฤษรางวัลเงนิทนุ     
รองศาสตราจารย ์ดร.ม.ล.อานันท์
ชนก ลดาวัลย ์พานชิพัฒน ์
ประจําปี พ.ศ.2558 ชงิรางวัลเงนิ
สด 10,000 บาท พรอ้มเกยีรติ
บตัร 
 

ม.ค.-ก.ค.58 ชัน้ 11 
อาคารบรมฯ 

อาจารย ์ 6 
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก 4 

15 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
195 ภาษาองักฤษ โครงการเสวนาอาจารยใ์น

ภาควชิาภาษาองักฤษ 
10 เม.ย.58 หอ้ง 707 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 13 
อาจารย ์12 
บคุลากร 5 

30 

196 ภาษาองักฤษ โครงการสมัมนาเพือ่พัฒนา
หลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา 

28 พ.ค.58 หอ้ง707 708 
อาคารบรมฯ 

อาจารย ์14 
บคุลากร 5 

19 

197 ภาษาองักฤษ โครงการสมัมนาคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ 

25 ม.ิย.58 รร.อนิเตอร์
คอนตนัินทัลกรงุเทพฯ 

อาจารย ์21 
บคุลากร 5 

26 

198 ภาษาองักฤษ โครงการเสวนาทางวชิาการโดย
อาจารยผ์ูเ้ขยีนบทความลงใน
วารสาร Thougts  

15 ก.ค.58 13.00-15.00 
น. อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติ 6 
อาจารย ์9 
นสิติเกา่ 1 

16 

199 ภาษาองักฤษ บรรยาย เรือ่ง จรรยาบรรณในการ
เขยีนรายงาน 

21 ส.ค.58 11.00-12.30 
น.หอ้ง 302 บรมราชกมุาร ี

  0 

200 ภาษาองักฤษ ปฐมนเิทศนสิติเอกภาษาองักฤษ 21 ส.ค.58 14.00-15.30 
น.หอ้ง 302 บรมราชกมุาร ี

  0 

201 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกงานภาคสนาม 
รายวชิา 2205638 ภมูศิาสตร์
กายภาพขัน้สงู 

10-12 ต.ค. 57 จังหวัด
นครราชสมีา  ชยัภมู ิ 
เพชรบรูณ์ 

นสิติ ป.โท 
จํานวน 11 คน  
วทิยากร 1 คน 
เจา้หนา้ที ่1 คน 

13 

202 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกงานภาคสนาม 
รายวชิา 2205313 อากาศวทิยา 
(ปีงบประมาณ 2558) 

อา.12 ต.ค.57 ณ สถานี
อตุนุยิมวทิยา จ.ระนอง 

นสิติ จํานวน 28 
คน  วทิยากร 1 
คน  

29 

203 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกงานภาคสนาม 
รายวชิา 2205251 การแปล
ความหมายแผนทีแ่ละภาพถา่ย
ทางอากาศ (ปีงบประมาณ 2558) 

ส. 18 - จ. 20 ต.ค. 57 ณ 
จังหวัดประจวบคริขีนัธ ์
และสมทุรสงคราม 

จํานวน 14 คน 
อาจารย ์1 
วทิยากร 1 

16 

204 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกงานภาคสนาม 
รายวชิา 2205314 ทรัพยากรและ
สิง่แวดลอ้ม (ปีงบประมาณ 2558) 

ส.1-อา.2 พ.ย.57 ณ จ.
นครนายก 

นสิติป.ตร ี14 
อาจารย ์ 1 

15 

205 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกงานภาคสนาม 
รายวชิา 2205376 ระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์
(ปีงบประมาณ 2558) 

ส.1-อา.2 พ.ย.57 ณ จ.
นครนายก 

นสิติป.ตร ี17 
อาจารย ์ 1
บคุคลภายนอก 1 

19 

206 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกงานภาคสนาม 
รายวชิา 2205221 ภมูศิาสตร์
มนุษยเ์บือ้งตน้ (ปีงบประมาณ 
2558) 

ส.1-อา.2 พ.ย.57 ณ จ.
นครนายก 

นสิติป.ตร ี28 
อาจารย ์ 1 

29 

207 ภมูศิาสตร ์ โครงการคลนิกิแผนที ่ครัง้ที ่3 
เพือ่ตดิตามการดําเนนิการ
ประเมนิผลการจัดทําโครงงานการ
ทําแผนทีส่วนพฤกษศาสตร/์ป่า
ชมุชนของโรงเรยีนตา่งๆ ใน
จังหวัดน่าน  

11-14 ธ.ค. 57 ณ ศนูย์
การเรยีนรูแ้ละบรกิาร
วชิาการ เครอืขา่ย
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จังหวัดน่าน  

อาจารย ์1 
นสิติ 2 
จนท.1 
บคุคลภายนอก 30 

34 

208 ภมูศิาสตร ์ โครงการคลนิคิแผนที ่ครัง้ที ่4 16 ก.พ. 58  ณ ศนูยก์าร
เรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการ 
เครอืขา่ยจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จังหวัดน่าน  

อาจารย ์1 
นสิติ 4 
จนท.1 
บคุคลภายนอก 44 

50 

209 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนามรายวชิา 
2205474 

13-15 ม.ีค.58 จ.
กาญจนบรุ ี

อาจารย ์2 
นสิติ 13 

15 

210 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนามรายวชิา 
2205231 

14-15 ม.ีค.58 จ.
กาญจนบรุ ี

อาจารย ์1 
นสิติ 33 

34 

211 ภมูศิาสตร ์ โครงการสมัมนาคณาจารย ์ 30 ม.ีค.58 704 อาคาร
บรมฯ 

อาจารย ์5 5 

212 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนาม รายวชิา 
2205211 

4-6 เม.ย.58 นครนายก-
สระบรุ-ีลพบรุ-ีเพชรบรูณ์ 

นสิติป.ตร ี30 
อาจารย ์1 
บคุลากร 1 

32 

213 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนาม รายวชิา 
2205251 

4-6 เม.ย.58 จ.ประจวบฯ
และสมทุรสงคราม 

นสิติป.ตร ี22  
อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 1 

24 

214 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนาม รายวชิา 
2205337  

4-5 เม.ย.58 นสิติป.ตร ี10  
อาจารย ์ 1 
 

11 
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215 ภมูศิาสตร ์ โครงการปัจฉมินเิทศ นสิติ ป.ตร ี 8-เม.ย.-58 นสิติ ป.ตร ี19 คน  

อาจารย ์5 คน 
24 

216 ภมูศิาสตร ์ โครงการคลนิกิแผนที ่ปีที ่2 ครัง้
ที ่1 

20-25 พ.ค.58 นสิติ ป.ตร ี8 คน 
อาจารย ์1 คน  
บคุลากร 1 คน  
บคุคลภายนอก 55 

65 

217 ภมูศิาสตร ์ โครงการพัฒนาและปรับปรงุ
คณุภาพนสิติและหลกัสตูร
ภาควชิา 

  อาจารย ์1 
บคุลากร 2 
บคุคลภายนอก 2 

5 

218 ภมูศิาสตร ์ โครงการสมัมนาผูส้อนวชิาพืน้ฐาน
อกัษรศาสตร ์

15 ม.ิย.58 หอ้ง 708 
อาคารมหาจักรฯี 

อาจารย ์5 
บคุลากร 2 

7 

219 ภมูศิาสตร ์ ปฐมนเิทศปรญิญาบณัฑติ 25 ส.ค.58 หอ้ง 311 บรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์1 คน 
วทิยากร 4 คน 
นสิติ 18 คน 

23 

220 ภมูศิาสตรแ์ละ
ประวัตศิาสตร์
รว่มมอืกบัโรงเรยีน 
Raffles 
Institution 
ประเทศสงิคโปร ์  

จัดกจิกรรม History and 
Geography Fieldtrip to 
Thailand 2015 ซึง่เป็น 
International Course ชว่งปิด
ภาคเรยีน  มนัีกเรยีนระดบัชัน้
มัธยมปลายจากโรงเรยีน Raffles 
Institution  

1-7  ส.ค.58 ณ จังหวัด
กาญจนบรุ ี 

28 คน 28 

221 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการชมรมวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

พ.ย.57-ก.ค.58 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 7  
บคุลากร  3 

29 

222 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการสมัมนาภาควชิา 26-27 ม.ีค.58 ณ คณะ
อกัษรศาสตร ์

อาจารย ์7  
บคุลากร  3 

10 

223 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการทัศนศกึษารายวชิา
วรรณคดกีับสิง่แวดลอ้ม 

29 ม.ีค.58 อทุยาน
แหง่ชาตแิกง่กระจาน จ.
เพชรบรุ ี

นสิติป.ตร ี9 
อาจารย ์ 1 

10 

224 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการสมัมนาวทิยานพินธ์
ปรญิญามหาบณัฑติ  

30 เม.ย.58 และ 1 พ.ค.
58 อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 6  

22 

225 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการความรูคู้ค่ณุธรรม ครัง้ที ่
14  

15 ก.ค.58 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 16 
นสิติป.เอก 7 
อาจารย ์4  
บคุลากร 3 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 2 

32 

226 ศลิปการละคร โครงการจดัฉายภาพยนตร์
นานาชาต ิ(รายวชิา 2208101 
2208191 2208192 2208430) 
ภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 
(13-31 ต.ค. 57)   
วันที ่13 "The Great Passage" 
(ญีปุ่่ น)  
15 "Cutie and the Boxer" 
(อเมรกิา)    
17 "Museum Hours"(
ออสเตรเลยี)   
20 "Emest and Celestine" 
(ฝร่ังเศส)  
22 In Bloom" (จอรเ์จยี)  
24 "We Are the Best" (สวเีดน)  
27 "Metro Manila" (ฟิลปิปินส)์ 
29 "The Missing Picture" 
(กมัพชูา)  
31    "A Touch of Sin"  (จนี) 

13, 15, 17, 20, 22, 24, 
27, 29 และ 31 ต.ค. 57 
(9 เรือ่ง เฉพาะวันจันทร ์
พธุ และศกุร)์  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร และ
หอ้ง 503 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี350  
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก
195  มศีษิยเ์กา่
เขา้รว่ม 25 

600 

227 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย
คณะ B-Floor Theatre  ศลิปิน
จากเรือ่ง “สถาปนา: Iceberg”  

พ.29 ต.ค. 57 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
 
 

25 คน 25 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
228 ศลิปการละคร โครงการจัดการแสดงและการ

ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
“สถาปนา: ภเูขาน้ําแข็ง”  โดย
คณะ B-Floor Theatre  (ประเทศ
ไทย)   

30 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี254  
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 10   
บคุลากร  6
บคุคลภายนอก
115 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
10 

420 

229 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง 
“สถาปนา: Iceberg”  

พฤ. 30, ศ. 31 ต.ค. และ 
ส. 1 พ.ย. 57  เวลา 
20.30-21 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

260 คน 260 

230 ศลิปการละคร โครงการนํานสิติชมการแสดงรว่ม
สมัยละครกรงุเทพ (รายวชิา 
2208101 ปรทัิศนศ์ลิปการละคร) 

31 ต.ค.-15 พ.ย. 57 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล 

นสิติป.ตร ี338 338 

231 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย
คณะ Hanchu-Yuei ศลิปินจาก
เรือ่ง “Girl X” (ญีปุ่่ น) 

พฤ. 6 พ.ย. 57 เวลา 13-
16 น. ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

30 คน 30 

232 ศลิปการละคร โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
“Girl X”  โดยคณะ Hanchu-Yuei   
(ประเทศญีปุ่่ น)   

7-8 พ.ย.57 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี210  
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์8      
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก97 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม10

350 

233 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
“Girl X”  

ศ. 7 - ส. 8 พ.ย. 57 เวลา 
20.30-21 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

200 คน 200 

234 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย
อาจารย ์Asa Palomera และคณะ 
GenerAsia ศลิปินจากเรือ่ง “The 
Curious Lives of Shakespeare 
and Cervantes” (สงิคโปร)์ 

พฤ. 13 พ.ย. 57 เวลา 13-
16 น. ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

28 คน 28 

235 ศลิปการละคร  โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
“The Curious Lives of 
Shakespeare and Cervantes” 
โดยอาจารย ์Asa Gim Palomera 
และคณะ GenerAsia (ประเทศ
สงิคโปร)์ 

14-15 พ.ย. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี257 
นสิติป.โท 12 
อาจารย ์10    
บคุลากร 6
บคุคลภายนอก115
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
10 

410 

236 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
“The Curious Lives of 
Shakespeare and Cervantes”  

ศ. 14 - ส. 15 พ.ย. 57 
เวลา 20.30-21 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

270 คน 270 

237 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย 
Niv Sheinfeld และ Oren Laor  
ศลิปินจากเรือ่ง “Two-Room 
Apartment”  (อสิราเอล) 

จ. 24 - พ. 26 พ.ย. 57 
เวลา 16-19 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
 
 
 
 
 

20 คน 20 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
238 ศลิปการละคร โครงการจัดการแสดงและการ

ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
“Two-Room Apartment” โดย 
Niv Sheinfeld และ Oren Laor  
(ประเทศอสิราเอล) (รว่มกบัออท.
อสิราเอล มลูนธิเิพือ่นศลิปะ และ
เทศกาล International Dance 
Festival 2014) 

27-28 พ.ย.57 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี230  
นสิติป.โท 35 
นสิติป.เอก6 
อาจารย ์ 8     
บคุลากร 8
บคุคลภายนอก58 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
15 

360 

239 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง 
“Two-Room Apartment”  

พฤ. 27 - ศ. 28 พ.ย. 57 
เวลา 20.30-21 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี216 
นสิติป.โท 22 
อาจารย ์ 2     
บคุคลภายนอก50 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
10 

300 

240 ศลิปการละคร โครงการประกวดบทละคร
เสรมิสรา้งคา่นยิม 12 ประการ 
(สําหรับภาคกลาง) ระดบั
มัธยมศกึษา  ระดบัอดุมศกึษา/
ประชาชนท่ัวไป 

6-8  ธ.ค. 57 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร และกรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม ก.วัฒนธรรม 

ระดบั ป.ตร ี80  
ระดบัมัธยม 62 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร 20 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
3 

170 

241 ศลิปการละคร โครงการ "แหวกมา่นงานละคร 
ครัง้ที ่15" ภาคตน้ 2557  โดย
นสิติระดับปรญิญาตรแีละโท เอก
ศลิปการละคร จัดการแสดงละคร
เต็มเรือ่ง คอื "ไพรพันลกึ" "The 
FLU Season" 

16-19  ธ.ค. 57  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี495 
นสิติป.โท 50 
อาจารย ์9 
บคุลากร 6 
บคุคลภายนอก125
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
15 

700 

242 ศลิปการละคร โครงการ “เวทวีจัิยจฬุาพัฒนา
สงัคม” (Chula Social Research 
Communication Platform) 
หวัขอ้ “คนจนเมอืง: การปรับตวั
ตอ่คา่ครองชพีของผูม้รีายไดน้อ้ย
ในเขตเมอืง”  โดยวทิยาลยั
ประชากรศาสตร ์จฬุาฯ รว่มกบั
ภาควชิาศลิปการละคร 

14-15 ม.ค. 58 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี9  
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์ 2      
บคุลากร 4 
บคุคลภายนอก 50 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5

75 

243 ศลิปการละคร การแสดงละครเวทเีรือ่ง “ความ
ทกุข ์ความฝัน คนจนเมอืง” ใน
งานเสวนา 
“เวทวีจัิยจฬุาพัฒนาสงัคม” 
(Chula Social Research 
Communication Platform) ครัง้
ที ่2 
“คนจนเมอืง: การปรับตวัตอ่คา่
ครองชพีของผูม้รีายไดน้อ้ยในเขต
เมอืง” จัดโดยวทิยาลยั
ประชากรศาสตร ์จฬุาฯ รว่มกบั
ภาควชิาศลิปการละคร  

พฤ. 15 ม.ค. 58 เวลา 
13.30 น. ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 12 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 30 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 4

150 

244 ศลิปการละคร โครงการแสดงรว่มสมัย“เทศกาล
ศลิปะการละครนานาชาต”ิ ชดุ 
“EXTension (-)” โดยคณะ A.lter 
S.essio (ประเทศฝร่ังเศส) 

20 ม.ค. 58 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร  

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 12 
อาจารย ์ 3 
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก 50 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
10 

180 

245 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง    
"EXTensio(-)" 

พ. 20 ม.ค. 58 เวลา 
20.30-21 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 
 
 

95 คน 95 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
246 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ

แสดงเรือ่ง "EXTensio(-)" โดย
คณะ อลัแตร ์เซสซโิอ [A.lter 
S.essio] (ฝร่ังเศส) 

21-25 ม.ค. 58 เวลา 13-
18 น.  ณ หอ้ง 304 ชัน้ 3 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

15 คน 15 

247 ศลิปการละคร โครงการแสดงรว่มสมัย“เทศกาล
ศลิปะการละครนานาชาต”ิชดุ 
“Alpha” โดยคณะ Kobalt Works 
(ประเทศเบลเยยีม) 

23-24 ม.ค. 58 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร  

นสิติป.ตร ี97 
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 3     
บคุลากร  6
บคุคลภายนอก 80 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
10 

221 

248 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
“Alpha”  

ศ. 23 -ส. 24 ม.ค. 58 
เวลา 20.30-21 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

125 คน 125 

249 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
ออกแบบแสงดว้ยระบบ LED  
โดยคณะ อลัแตร ์เซสซโิอ 
[A.lter S.essio] (ฝร่ังเศส) 

26-27 ม.ค. 58 เวลา 10-
13 น.  ณ โรงละคร ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

30 คน 30 

250 ศลิปการละคร โครงการแสดงรว่มสมัย“เทศกาล
ศลิปะการละครนานาชาต”ิ ชดุ
“สภุาพบรุษุ” โดย Pichet 
Klunchun Dance Company 
(ประเทศไทย) 

30 ม.ค. - 1 ก.พ.  58 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี280 
นสิติป.โท 38 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 5      
บคุลากร 7 
บคุคลภายนอก 157
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
30 

520 

251 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย
คณะ  Pichet Klunchun Dance 
Company (ไทย) 

31 ม.ค. 58 เวลา 13-17 
น.  ณ โรงละคร ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

25 คน 25 

252 ศลิปการละคร โครงการแสดงละครเรือ่ง "แตบ่
แตบ ตะแลบ้ แตบแตบ" 

19 ก.พ. - 1 ม.ีค. 58 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี500 
นสิติป.โท 50 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์10 
บคุลากร  20
บคุคลภายนอก 
455 
มศีษิยเ์กา่เขา้
รว่ม 10 

1050 

253 ศลิปการละคร โครงการจดัฉายภาพยนตร์
นานาชาต ิภาคปลาย ปี
การศกึษา 2557 (9-27 ม.ีค. 
58)  วันที ่9 "Ida" (โปแลนด)์ 
11 "Two Days, One Night" 
(เบลเยีย่ม)   13 "Gett: The 
Trial of Viviane Amsalem" 
(อสิราเอล) 16 "Keep on, 
Keepin' On" (สหรัฐ) 18 "Why 
Don't You Play in Hall?" 
(ญีปุ่่ น)  20 "Norte: The End of 
History" (ฟิลปิปินส)์ 23 
"Goodbye to Language" 
(ฝร่ังเศส) 25 "Human Capital"  
(อติาล)ี 27 "Winter Steep" 
(ตรุก)ี 
 
 

จ.9-ศ.27 ม.ีค. 58 (9 
เรือ่ง)  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 90  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
20 

200 
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254 ศลิปการละคร การแสดงละครเวทเีรือ่ง “วัยรุน่ 

ไวรัส วัยเลฟิ”  ในงานเสวนา 
“เวทวีจัิยจฬุาพัฒนาสงัคม” 
(Chula Social Research 
Communication Platform) ครัง้
ที ่4 จัดโดยวทิยาลยั
ประชากรศาสตร ์จฬุาฯ รว่มกบั
ภาควชิาศลิปการละคร  

พฤ. 12 ม.ีค. 58 เวลา 
14.00 น. ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก64  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
10 

200 

255 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2558"  
เรือ่ง "The Sims Perfect Life 
ชวีตินี.้.ดอีอก"" บทละครโดย 
น.ส.รัฐพร กอ้นเชือ้รัตน์ 

19-21 ม.ีค. 58                 
ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี340 
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 
305 

680 

256 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2558" 
เรือ่ง "DA CAPO"" บทละครโดย 
นายธารนิ ปรญิญาคณติ 

26-28 ม.ีค. 58                 
ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี295 
นสิติป.โท 22 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 
188 

555 

257 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอนจบ 2558" 
เรือ่ง "A Tower Near Paris 
ปราการ ปรารถนา ปารสี (NC-
17)" กํากบัการแสดงโดย นาย
ภาณุวัฒน ์อนิทวฒัน ์

2-4 เม.ย. 58                   
ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี310 
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก
257 

600 

258 ศลิปการละคร โครงการ "แหวกมา่นงานละคร 
ครัง้ที ่16" ภาคปลาย 2557  โดย
นสิติระดับปรญิญาตรแีละโท เอก
ศลิปการละคร จัดการแสดงละคร
ขนาดสัน้ 31 เรือ่งและเต็มรปูแบบ 
1 เรือ่ง คอื "Endgame"  

26-29  พ.ค. 58  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี320 
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 
186 

540 

259 ศลิปการละคร การแสดงละครเรือ่ง  “Hamlet” 
โดยคณะ Shakespeare’s Globe 
จากกรงุลอนดอน สหราช
อาณาจักร (ในโครงการเทศกาล
ศลิปะการละครนานาชาต)ิ 

พฤ. 21 พ.ค. 58  เวลา 
19.30-22 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี80 
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 
80 

180 

260 ศลิปการละคร การแสดง Devising Theatre  
เรอืง“Gathering Sparks”   โดย
นักศกึษาจาก  Pace University 
New York"  ในโครงการ "แหวก
มา่นงานละคร ครัง้ที ่16" ภาค
ปลาย 2557  

27 พ.ค. 58  เวลา 19.30-
21 น. ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี130 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 
27 

170 

261 ศลิปการละคร เทศกาล La fete 2015 จัดการ
แสดงรว่มสมัยเรือ่ง “Notte” โดย 
Compagnie 14:20 

13 ม.ิย.  58  เวลา 20.00 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 17 
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 
60 

180 

262 ศลิปการละคร เทศกาล La fete 2015 จัดการ
แสดงรว่มสมัยเรือ่ง “Standards” 
โดย Compagnie Pierre Rigal  

19 ม.ิย.  58  เวลา 20.00 
น.. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี110 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 
55 

180 

263 ศลิปการละคร การแสดงอปุรากรจนีเรือ่ง "แปด
เซยีนถวายพระพร" เนือ่งใน
โอกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุาร ีมพีระชนมายคุรบ 6 รอบ 

(รอบซอ้มใหญ)่ 25 ม.ิย.  
58  เวลา 18.30 น. และ 
(รอบแสดงจรงิ) 26 ม.ิย.  
58  เวลา 09.00 น. ณ 
หอประชมุจฬุาฯ   

นสิติป.ตร ี 
นสิติป.โท  
อาจารย ์  
บคุคลภายนอก 
1,500 

1500 

264 ศลิปการละคร สมัมนาภาควชิาเพือ่วางแผน
จัดการเรยีนการสอนและการ
บรหิารภาควชิาศลิปการละคร 

1,3 ก.ค.58 รร.เซน็ทารา
แกรนด ์เซน็ทรัลเวลิด ์

อาจารย9์ คน 
บคุคลภายนอก 2 
เจา้หนา้ที ่4 

15 

265 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏฺบัตกิาร "การฝึก
เสยีงในละครขัน้สงู" 

8-12 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. ณ หอ้ง 609ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี3 
นสิติป.โท 1 
อาจารย ์ 1 
บคุคลภายนอก 5 

10 
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266 ศลิปการละคร โครงการ Theatre Lab - ละคร

เรือ่ง "0110" 
13 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. ณ Iศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี120 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก44 

180 

267 ศลิปการละคร โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ่ง "The Room" 

14 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. ณ Iศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี90 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 
65 

182 

268 ศลิปการละคร โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ่ง "Trifle" 

15 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. ณ Iศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี95 
นสิติป.โท 22 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 
63 

185 

269 ศลิปการละคร ละคอนคน-หุน่ยนต ์เรือ่ง "กล
{กล}าย" 

20 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. 21-22 ส.ค. 58 เวลา 
14.00 และ 19.30 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี110 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 
55 

180 

270 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดง ละคอนคน-
หุน่ยนต ์เรือ่ง "กล{กล}าย" โดยมี
วทิยากร ศ.โอรสิะ ฮริะตะ คณุอี
แรน จาก็อบ ศ.กติตคิณุ ดร.
เจตนา นาควัชระ 
อ.ดร.วรติตา ศรรัีตนา 

20-22 ส.ค. 58   ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

นสิติป.ตร ี200 
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 
110 

348 

271 ศลิปการละคร พานสิติระดับบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาศลิปการละคร ไปศกึษา
ดงูาน และชมการแสดงใน
เทศกาลการละครนานาชาต ิ
“2015  Singapore 
International Festival of Arts”  

10-13 ก.ย. 58 ณ        
สาธารณรัฐสงิคโปร ์

นสิติป.ตร ี-  
นสิติป.โท 13 
อาจารย ์ 3 
เจา้หนา้ที ่  2
บคุคลภายนอก - 

18 

272 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการเสวนาประเด็นปัญหาการ
ทํางานลา่มในตลาดยคุใหม ่ 

14 ก.พ.58 เวลา 13.00 - 
16.00 น. หอ้ง 707 ชัน้ 7 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 3 คน  
ศษิยเ์กา่สายการลา่ม 
รุน่ 2 จํานวน 3 คน  
ศษิยเ์กา่สายการลา่ม 
รุน่3 จํานวน 1 คน  
ศษิยเ์กา่สายการลา่ม 
รุน่ 4 จํานวน 5 คน  
บคุคลภายนอก 
จํานวน 36 คน 
รวม 48 คน 

48 

273 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการสมัมนาคณาจารย ์นสิติ
และศษิยเ์กา่สายการลา่ม 

21 ก.พ.58 ณ โรงแรม
อนิเตอรค์อนตเินนตลั 
กรงุเทพ 

อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 7 คน  
อาจารยพ์เิศษ 
จํานวน 4 คน  
ศษิยเ์กา่ จํานวน 
18 คน  
นสิติปัจจบุนั 
จํานวน 5 คน 

34 

274 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการจัดบรรยายทางวชิาการ 
เรือ่ง From Macartney Mission 
(1792-93) to the First Opium 
War (1840-42): Historical 
approach to translation 
studies 

25 เม.ย. 58  เวลา 13.00 
– 15.30 น. ณ หอ้ง 304  
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 4 คน  
ศษิยเ์กา่สายการ
แปล จํานวน 3 คน 
นสิติสายการแปล 
จํานวน 5 คน  
บคุคลภายนอก 
จํานวน 20 คน 
รวม 32 คน 
 
 

32 
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275 ศนูยว์รรณคดี

ศกึษา 
จัดโครงการสมัมนาวทิยานพินธ์
ประจําภาคปลาย ปีการศกึษา 
2557  หลกัสตูรอกัษรศาสตรดษุฏี
บณัฑติ สาขาวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 

อ. 17 ก.พ. 58 และ อ. 24 
ก.พ. 58  

นสิติ 20 20 

276 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

โครงการบรรยายพเิศษ เรือ่งเลา่
กบัสภาวะพลัดถิน่ในวรรณกรรม
หลงัยคุสงครามเย็นของนักเขยีน
เวยีดนาม กมัพชูา และ มง้ ลาว 

17-ก.พ.-58 อาจารย ์5  
บคุคลภายนอก 3 
นสิติ 13 

21 

277 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

โครงการบรรยายพเิศษ เรือ่งภาวะ
โพสตฮ์วิแมนในครสิศตวรรษที ่21 

24-ก.พ.-58 อาจารย ์5  
บคุคลภายนอก 3 
นสิติ 13 

21 

278 ศนูยว์จัิยภาษา
และวรรณคดี
รว่มกบัภาควชิา
ภาษาไทย 

โครงการบรรยายพเิศษชดุ รัตนวทิ
ยา วรรณกรรมซไีรต:์คณุคา่ดา้น
การสะทอ้นสงัคม 

31 ม.ีค.58  501/5 อาคาร
มหาจักรฯี 

นสิติป.ตร ี14 
นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์2 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 
50 

78 

279 สถาบนัขงจือ่ โครงการอบรมมวยไทเกก๊สําหรับ
คร-ูอาจารยใ์นประเทศไทย ครัง้ที ่
2 

3 - 7 ต.ค.57 /โถงชัน้ 1 
อาคารมหาจักรฯี 

65 คน 65 

280 สถาบนัขงจือ่ จัดการประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่3 

4 พ.ย.57 สถาบันขงจือ่
จฬุาฯ 

นสิติ และ
บคุคลภายนอก 
70 คน 

70 

281 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รายการวทิย ุสยามสต ิ ทกุวันพธุ ระหวา่ง ตค. 57 
– กย. 58 (52 ครัง้) 20 
นาท ี

N/A 0 

282 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รายการวทิย ุศาสนส์รา้งสขุ ทกุวันอาทติย ์ระหวา่ง ตค. 
57 – กย. 58 (40 ครัง้) 45 
นาท ี

N/A 0 

283 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

สนทนาธรรมพัฒนาชวีติ ทกุวันพฤหสับด ีเวลา 
12.00-13.00 (40 ครัง้) 

อาจารยปั์จจบุนั 
และอาจารย์
เกษียณ 8 

8 

284 อารยธรรมไทย กจิกรรมการศกึษานอกสถานที่
รายวชิา 2200185 ปรทัิศนศ์ลิปะ
และโบราณวัตถสุถานในประเทศ
ไทย    

18-19 ต.ค. 57 ณ จังหวัด
สโุขทัย 

นสิติ   41       
อาจารย ์  1     
คน 
บคุลากร   1     
คน 

43 

285 อารยธรรมไทย โครงการจัดทัศนศกึษาเสรมิการ
เรยีนรายวชิา 2200183 อารย
ธรรมไทย 

31 ม.ค. 58 ณ จังหวัด
เพชรบรุ-ีสมทุรสงคราม 

นสิติ    27      
อาจารย ์  1     
คน 
บคุลากร   1     
คน 

29 

286 อารยธรรมไทย โครงการจัดทัศนศกึษาเสรมิการ
เรยีนรายวชิา 2200183 อารย
ธรรมไทย 

8 ก.พ. 58 ณ จังหวัด
อา่งทอง-
พระนครศรอียธุยา 

นสิติ    49       
อาจารย ์  1     
คน 
บคุลากร    2    
คน 

52 

287 อารยธรรมไทย กจิกรรมการศกึษานอกสถานที่
รายวชิา 2200387 โบราณคดใีน
ประเทศไทยและ 2200389 ประติ
มานวทิยา 

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

นสิติ    24       
อาจารย ์   1    
คน 
บคุลากร   2     
คน 

27 

288 อารยธรรมไทย กจิกรรมการศกึษานอกสถานที่
รายวชิา 2200387 โบราณคดใีน
ประเทศไทยและ 2200389 ประติ
มานวทิยา 

21-22 ม.ีค. 58 ณ จังหวัด
บรุรัีมย-์นครราชสมีา 

นสิติ    29       
อาจารย ์  1     
คน 
บคุลากร    2    
คน 

32 

289 อารยธรรมไทย โครงการคา่ยอารยธรรมไทย 5-7 ม.ิย.58  นสิติ    4       
อาจารย ์  1     
คน 
บคุลากร   1     

6 
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ลําดบั ภาควชิา/หน่วยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
290 อารยธรรมไทย โครงการคา่ยอารยธรรมไทย ศ. 5 - อา. 7 ม.ิย. 58 ณ 

จังหวัดสโุขทัย 
นสิติ   4      
อาจารย ์  1    
บคุลากร   
อาจารยพ์เิศษ    

7 

291 อารยธรรมไทย โครงการสมัมนาและเพิม่พนู
ความรูท้างวชิาการของอาจารย์
ผูส้อน 

9 ส.ค.58 จ.กาญจนบรุ ี   0 

292 อารยธรรมไทย โครงการสมัมนาเพิม่พนูความรู ้
ทางวชิาการของอาจารยผ์ูส้อน 

อา. 9 ส.ค. 58 ณ จังหวัด
กาญจนบรุ ี

อาจารย ์  10     
บคุลากร   2     
อาจารยพ์เิศษ   1   
ผูช้ว่ยสอน   1      

13 

293 อารยธรรมไทย โครงการทัศนศกึษาประกอบ
รายวชิา 

22-23  29-30 ส.ค.58 
และ 5-6 ก.ย.58 

  0 

294 อารยธรรมไทย โครงการจัดทัศนศกึษาเสรมิการ
เรยีนรายวชิา 2200220, 
2200183 อารยธรรมไทย 

ส. 22 ส.ค. 58 ณ จังหวัด
เพชรบรุ ี

นสิติ    92   
อาจารย ์  1  
บคุลากร   3   
อาจารยพ์เิศษ   1   
คนผูช้ว่ยสอน   1   

98 

295 อารยธรรมไทย โครงการจัดทัศนศกึษาเสรมิการ
เรยีนรายวชิา 2200220, 
2200183 อารยธรรมไทย 

อา. 23 ส.ค. 58 ณ 
จังหวัดอา่งทอง - 
พระนครศรอียธุยา 

นสิติ    85    
อาจารย ์  1    
บคุลากร   3    
อาจารยพ์เิศษ   1   
คนผูช้ว่ยสอน   1  

91 

296 อารยธรรมไทย โครงการจัดทัศนศกึษาเสรมิการ
เรยีนรายวชิา 2200220, 
2200183 อารยธรรมไทย 

ส. 29 ส.ค. 58 ณ จังหวัด
ราชบรุ ี- สมทุรสงคราม 

นสิติ    94 
อาจารย ์  1      
บคุลากร   3     
อาจารยพ์เิศษ   1   
คนผูช้ว่ยสอน   1  

100 

297 อารยธรรมไทย โครงการจัดทัศนศกึษาเสรมิการ
เรยีนรายวชิา 2200220, 
2200183 อารยธรรมไทย 

อา. 30 ส.ค. 58 ณ 
จังหวัดพระนครศรอียธุยา 

นสิติ    92       
อาจารย ์  1  
บคุลากร   3      
อาจารยพ์เิศษ   1   
คนผูช้ว่ยสอน   1  

98 

298 อารยธรรมไทย โครงการจัดทัศนศกึษาเสรมิการ
เรยีนรายวชิา 2200220, 
2200183 อารยธรรมไทย 

ส. 5 - อา. 6 ก.ย. 58 ณ 
จังหวัดสโุขทัย 

นสิติ    42      
อาจารย ์  1    
บคุลากร   2     
อาจารยพ์เิศษ   1   
คนผูช้ว่ยสอน   1  

47 

299 อารยธรรมไทย โครงการจัดทัศนศกึษาเสรมิการ
เรยีนรายวชิา 2200220, 
2200183 อารยธรรมไทย 

ส. 12 ก.ย. 58 ณ จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 

นสิติ    24      
อาจารย ์  1      
บคุลากร   1      
อาจารยพ์เิศษ   1   
คนผูช้ว่ยสอน   1   

28 
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งานทําบญุตกับาตร เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะอกัษรศาสตร์ 7 ม.ค.58 บริเวณด้านหลงัหอประชมุใหญ่ ระหวา่งอาคารมหาจฬุาลงกรณ์
กบัอาคารมหาวชิราวธุ 
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ถ่ายรูปหมู่เน่ืองในโอกาสสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารีฯ  ทรงเจริญพระชนมาย ุ60 พรรษา 2 เม.ย.58  
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การแสดงอปุรากรจีนเร่ือง "แปดเซียนถวายพระพร" เน่ืองในโอกาสสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี มีพระชนมายคุรบ 6 รอบ
รอบซ้อมใหญ่ 25 มิ.ย.  58  เวลา 18.30 น. และรอบแสดงจริง 26 มิ.ย.  58  เวลา 09.00 น. ณ หอประชมุจฬุาฯ   
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โครงการทํานบํุารุงศาสนาและศิลปวฒันธรรมเน่ืองในโอกาสวนัสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 29 เม.ย.58 ณ โถงอาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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สมัมนาบคุลากร มิ.ย. 58  
 

 
สมัมนาคณาจารย์ : ปวารณาอําลาจาก/สืบเน่ืองเร่ืองคณะ สืบสานงานอกัษร 23 ก.ค.58 ห้อง 301-302 อาคารมหาจกัรี 
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จดังานเกษียณอายรุาชการ  18 ก.ย.58 ระหวา่งเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
 
 

 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 18 ก.ค.58 ชัน้ 9 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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โครงการ “อกัษร Biggest Loser” ส.ค.-ก.ย.58 
 
 

 
โครงการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง นิตยสารกบัหนงัสือ: a day of butterfly, butterfly in a day 30 พ.ย. 57 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง ประชมุชัน้ 
9 อาคารมหาจกัรีสิรินธร คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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พิธีทําบญุอทิุศสว่นกศุลให้แดอ่าจารย์ผู้ลว่งลบั 5 ส.ค. 58 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 304 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
 

 
"คืนสูนิ่วาส บรรณารักษศาสตร์ 60 ปี" เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาฯ 8 ส.ค. 58 เวลา 9.00-15.00 น. ห้อง 304 และชัน้ 9 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
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โครงการถวายสกัการะพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั 25 พ.ย. 57 โถงชัน้ลอย อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ เวลา 16.00-18.00 น. 
 

 
ไหว้ครู ภาควิชาภาษาไทย  ปีการศกึษา 2558    27 ก.ย.58 11.00-13.00 น. ชัน้ 9 มหาจกัรี 
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โครงการสปัดาห์วฒันธรรมผู้ใช้ภาษาสเปน 16-19 มี.ค.58 
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วนัสารสนเทศภมิูศาสตร์นานาชาติ ประจําปี 2557 GIS DAY 2014 19 พ.ย.57 ห้องเอนกประสงค์ชัน้ 9 และห้อง 708 อาคารมหาจกัรีสิรินธร คณะ
อกัษรศาสตร์ 
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11 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ  

สรุเดช โชตอิดุมพันธ ์ “Bangkok” in Contemporary 
Thai Literature: Globalization, 
Tourism, and Consumerism 
 

วารสาร Manusya 2013, Vol35-50 
(ตพีมิพ ์2558) 
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 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
12 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ  
อรรถพล ปะมะโข , 
สรุเดช โชตอิดุมพันธ ์

"ความเหมอืนทีแ่ตกตา่ง: 
หุน่ยนตแ์ละแอนดรอยดใ์น
กระแสการเรยีกรอ้งความเทา่
เทยีม." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ ปีที ่44, ฉบบัที ่1, 
(มกราคม - มถินุายน 2558), หนา้ 189-
225.  

13 ศลิปการละคร ดงักมล ณ ป้อมเพชร "ราพณาสรู: บทละครเลา่ยอ้น
ความขดัแยง้." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ ปีที ่44, ฉบบัที ่1,  
(มกราคม - มถินุายน 2558), หนา้ 21-89. 

14 ศลิปการละคร ปรดิา  มโนมัยพบิลูย ์ "Femmes  Fatales in Langka 
: Femininity and Moral 
Ambiguity. " 

วารสารมหาวทิยาลยัขอนแกน่  รอตพีมิพปี์ 
2558 (ประมาณไตรมาสที ่3 ของปี 2558) 

15 ศลิปการละคร ปรดิา  มโนมัยพบิลูย ์ "นางรา้ยในลงกา: ความเป็น
หญงิ ความชอบธรรม ความ
กํากวม." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ ปีที ่44, ฉบบัที ่1,  
(มกราคม - มถินุายน 2558), หนา้ 91-
133. 

16 ศลิปการละคร พันพัสสา ธปูเทยีน "หนังใหญร่ว่มสมัยวัดบา้นดอน: 
อตัลกัษณ์ทีภ่าคภมูแิละยั่งยนื." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ ปีที ่44, ฉบบัที ่1, 
(มกราคม - มถินุายน 2558), หนา้ -135-
187. 

 
บทความวจิัยทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติ  26 รายการ 

 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
1 บรรณารักษ 

ศาสตร ์
อรนุช เศวตรัตนเสถยีร "The Implementation of web 

2.0 Technology for 
Information Literacy 
Instruction in thai university 
libraries. " 

Proceedings of the international 
conference e-learning 2014, เลขหนา้ 
230-238. 

2 ประวัตศิาสตร ์ วลิลา วลิยัทอง "Marketing Business 
Knowledge and Consumer 
Culture before the Boom: The 
Case of Khoo Khaeng 
Magazine. " 

in A Sarong for Clio: Essays on the 
Intellectual and Cultural History of 
Thailand. Pages 163-197. 2015. 

3 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ.์ 
Hongladarom, S. 

"Brain-brain integration in 
2035: Metaphysical and 
ethical implications."  

Journal of Information, 
Communication and Ethics in Society 
Volume 13, Issue 3-4, 10 August 
2015, Pages 205-217. [Online]. 
Available: Scopus. DOI: 
10.1108/JICES-10-2014-0042. 
Retrieved August 26, 2015. 

4 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ.์ 
Hongladarom, S.  

"Free Will, Agency, and 
Meaning in Life." 

AUSTRALASIAN JOURNAL OF 
PHILOSOPHY  Volume: 93. Issue: 2. 
Pages: 411-412. Published: APR 3 
2015. [Online]. Available : ISI. DOI: 
10.1080/00048402.2014.994011. 
Retrieved July 1,2015.    

5 ภาษาตะวันตก วลิติา ศรอีฬุารพงศ ์ "Education and conditions of 
use of passive forms in 
German and Thai . " (Article) 
[Bildung und 
Verwendungsbedingungen der 
Passivformen im Deutschen 
und im Thai] 

Deutsch als Fremdsprache. Volume 
50, Issue 4, December 2013, Pages 
206-214.[Online]. Available: Scopus 
DOI: - .  ISSN: 0011974. Retrieved 
March 30,2015. 

6 ภาษาตะวันออก ชานป์วชิช ์ ทัดแกว้ "Three Fragments of the 
Ratnaketuparivarta." 

Buddhist Manuscripts from Central 
Asia: The British Library Sanskrit 
Fragments, Page 587-591, 2015. 

7 ภาษาตะวันออก วรวฒุ ิจริาสมบตั ิ "Malaysia and Thailand’s 
reaction towards “compliment 
section” in 1966: A 
Comparative Study. " 

The 11th International Conference on 
Japanese Lanuguage Education in 
Malaysia PPROCEEDINGS ปี ค.ศ. 2014 
เดอืน ตลุาคม เลขหนา้ 48-52. 
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8 ภาษาไทย ณัฐพร พานโพธิท์อง , 

ศริพิร ภักดผีาสขุ 
Panpothong, N. , 
Phakdeephasook, S. 

"The wide use of mai-pen-rai 
'It's not substantial' in Thai 
interactions and its 
relationship to the Buddhist 
concept of Tri Laksana." 

JOURNAL OF PRAGMATICS  Volume: 
69  Pages: 99-107  Special Issue: SI. 
Published: AUG 2014. [Online] 
Available: ISI DOI: 
10.1016/j.pragma.2012.03.006. 
Retrieved July 3, 2015. 

9 ภาษาไทย ณัฐพร พานโพธิท์อง , 
ศริพิร ภักดผีาสขุ 
Panpothong, N. , 
Phakdeephasook, S.  

"The wide use of mai-pen-rai 
'It's not substantial' in Thai 
interactions and its 
relationship to the Buddhist 
concept of Tri Laksana." 

Journal of Pragmatics  Volume 69, 
August 2014, Pages 99-107. [Online]. 
Available: Scopus DOI: 
10.1016/j.pragma.2012.03.006. 
Retrieved July 3, 2015.  

10 ภาษาไทย ธรีนุช โชคสวุณชิ "Text mining about the East 
Japan Earthquake Disaster. " 

Study of Thailand People Reaction on 
SNS for the East Japan Great 
Eartquake - Comparison with 
Japanese. The Research Institute for 
Oriental Culture Gakushuin University 
occasional Papers No. 59, P.15-22. 

11 ภาษาไทย สจุติรา จงสถติยว์ัฒนา 
Wong, P.N., 
Chongstitvatana, 
A.S.  

"Containing and Dissolving 
Ontological Violence: A 
Christian-Buddhist Joint 
Reflection for Attaining De-
colonial Epistemic Freedom 
in Asia." 

Journal of Comparative Asian 
Development  Volume 13, Issue 2, 
May 2014, Pages 290-315. [Online] 
Available: Scopus 
DOI:10.1080/15339114.2014.935278. 
Retrieved July 3, 2015. 

12 ภาษาศาสตร ์ กิง่กาญจน ์เทพ
กาญจนา และโสรัจ 
เรอืงมณี 
Thepkanjana, K., 
Ruangmanee, S.  

"Grammaticalization of the 
verb ‘to acquire’ into 
modality: A case study in 
Vietnamese." 

Taiwan Journal of Linguistics  Volume 
13, Issue 2, 20 June 2015, Pages 
117-150. [Online] Available: Scopus. 
DOI: 10.6519/TJL.2015.13(2).4. 
Retrieved July 1,2015.  

13 ภาษาศาสตร ์ กิง่กาญจน ์เทพ
กาญจนาและ Satoshi 
Uehara 

"Patterns of the verbs for 
‘give’: a contrastive study of 
Thai and Mandarin Chinese." 

Language and Linguistics, Vol.16, 
No.1 (ตอบรับแลว้) 

14 ภาษาศาสตร ์ กิง่กาญจน ์เทพ
กาญจนาและ Satoshi 
Uehara 

"Effects of constituent orders 
on functional extension 
patterns of the verbs for 
'give': A contrastive study of 
Thai and mandarin Chinese. "

Language and Linguistics Volume 16, 
Issue 1, 2015, Pages 43-68. [Online]. 
Available : Scopus  
DOI:10.1177/1606822X14556603. 
Retrieved March 19,2015. 

15 ภาษาศาสตร ์ กิง่กาญจน ์เทพ
กาญจนาและ Satoshi 
Uehara 

"Effects of Constituent Orders 
on Functional Extension 
Patterns of the Verbs for 
'Give': A Contrastive Study of 
Thai and Mandarin Chinese. "

LANGUAGE AND LINGUISTICS Volume: 
16. Issue: 1. Pages: 43-68. [Online]. 
Available : ISI DOI:10.1177/ 
1606822X14556603. Published: JAN 
2015. Retrieved March 19,2015. 

16 ภาษาศาสตร ์ พทิยาวัฒน ์พทิยา
ภรณ์. 

"Sesquisyllablicity: the role of 
structural analysis in the 
study of linguistic diversity in 
Mainland Southeast Asia." 

Enfield, N. J. and Comrie, Bernard, 
Eds. Proceedings of Mainland 
Southeast Asian Languages: The 
State of the Art in 2012, 27 Nov -3 
Dec, 2012, Germany. pp 494-522. 
Berlin: De Gruyter, 2015.  

17 ภาษาศาสตร ์ พทิยาวัฒน ์พทิยา
ภรณ์. 
Ketkaew, C. 
Pittayaporn, P.  

"Mapping between Lexical 
Tones and Musical Notes in 
Thai Pop Songs." 

Proceedings of the 28th Pacific Asia 
Conference on Language, Information 
and Computation (PACLIC 28), Page 
160-169, Dec 2014. 

18 ภาษาศาสตร ์ พทิยาวัฒน ์พทิยาภรณ์. 
Kutanan, Wibhu. 
Srikummool, 
Metawee. Pittayaporn, 
Pittayawat. Seielstad, 
Mark. Kangwanpong, 
Daoroong. Kumar, 
Vikrant.Prombanchach
ai, Thanawut. 
Chantawannakul, 
Panuwan. 

"Admixed Origin of the 
Kayah (Red Karen) in 
Northern Thailand Revealed 
by Biparental and Paternal 
Markers. " 

ANNALS OF HUMAN GENETICS 
Volume: 79. Issue: 2. Pages: 108-121. 
Published: MAR 2015. [Online]. 
Available: ISI DOI:10.1111/ 
ahg.12100. Retrieved March 30,2015.;
IngentaConnect DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/ahg.12100 
Retrieved June 4, 2015; 
Academic Search Premier DOI: 
10.1111/ahg.12100 Retrieved June 4, 
2015. 
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19 ภาษาศาสตร ์ พทิยาวัฒน ์พทิยา

ภรณ์. 
Pittayawat 
Pittayaporn. 

"Typologizing 
sesquisyllabicity: The role of 
structural analysis in the 
study of linguistic diversity in 
Mainland Southeast Asia." 

The Languages of Mainland Southeast 
Asia: The State of the Arts, Page 500-
528, 2015. 

20 ภาษาศาสตร ์ พทิยาวัฒน ์พทิยาภรณ์.
Srithawong, S., 
Srikummool, M., 
Pittayaporn, P., 
Ghirotto, S., 
Chantawannakul, P., 
Sun, J., Eisenberg, 
A.g,  Chakraborty, R., 
Kutanan, W.  

"Genetic and linguistic 
correlation of the Kra-Dai-
speaking groups in 
Thailand." 

Journal of Human Genetics Volume 
60, Issue 7, 28 July 2015, Pages 371-
380. [Online]. Available: Scopus. 
DOI: 10.1038/jhg.2015.32. Retrieved 
August 26, 2015. 

21 ภาษาศาสตร ์ พทิยาวัฒน ์พทิยาภรณ์.
Srithawong, S., 
Srikummool, M., 
Pittayaporn, P., 
Ghirotto, S., 
Chantawannakul, P., 
Sun, J., Eisenberg, 
A.g,  Chakraborty, R., 
Kutanan, W.  

"Genetic and linguistic 
correlation of the Kra-Dai-
speaking groups in 
Thailand." 

Journal of Human Genetics  Volume 
60, Issue 7, 28 July 2015, Pages 371-
380. [Online]. Available: ISI. DOI: 
10.1038/jhg.2015.32. Retrieved 
August 26, 2015. 

22 ภาษาศาสตร ์ วโิรจน ์อรณุมานะกลุ 
Aroonmanakun, W. 

"The Use of Context Vectors 
in Determining Thai 
Compounds." 

Linguistic Research  Volume 32, Issue 
1, 2015, Pages 1-20. [Online] 
Available : Scopus. DOI: 
10.17250/khisli.32.1.201504.001. 
Retrieved July 1,2015. 

23 ภาษาองักฤษ ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
Austin, G., 
Pongpairoj, N., 
Trenkic, D.  

"Structural Competition in 
Second Language 
Production: Towards a 
Constraint-Satisfaction 
Model." 

Language Learning  Volume 65, Issue 
3, 1 September 2015, Pages 689-722. 
[Online]. Available: Scopus. DOI: 
10.1111/lang.12108. Retrieved 
August 26, 2015. 

24 ภาษาองักฤษ ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
Austin, G., 
Pongpairoj, N., 
Trenkic, D.  

"Structural Competition in 
Second Language 
Production: Towards a 
Constraint-Satisfaction 
Model." 

Language Learning  Volume 65, Issue 
3, 1 September 2015, Pages 689-722. 
[Online]. Available: ISI. DOI: 
10.1111/lang.12108. Retrieved 
August 26, 2015. 

25 ภมูศิาสตร ์ ฐติรัิตน์ ปัน้บํารงุกจิ "Tourist Expectations of 
Wartime Heritage Tourism: A 
Case Study of Lao PDR and 
Vietnam. " 

In Karl Husak, Alexander Trupp, 
Helmut Wohlschlägl (eds.). Southeast 
Asian Mobility Transitions: Issues and 
Trends in Migration and Tourism. 
Department of Geography and 
Regional Research, University of 
Vienna. Copydruck KG 1160 Vienna, 
Sandleitengasse. Page 280-303. 2014. 

26 ศนูยก์ารแปล
และการลา่มฯ 

แพร จติตพิลงัศร ี "The Emerging Literariness: 
Translation, Dynamic 
Canonicity and the 
Problematic Verisimilitude in 
Early Thai Prose Fictions. " 

Translation and Global Asia: 
Relocating Cultural Production 
Network. Page 207-240. 2014. 
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ผลงานวชิาการประเภทอ่ืน  ๆทีไ่ด้รับการตพีมิพ์  4 รายการ 
 ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน  ชือ่ผลงาน/ชือ่เร ือ่ง  พมิพลกัษณ์ 
1 ประวัตศิาสตร ์ ตลุย ์อศิรางกรู ณ 

อยธุยา 
"ปรทิรรศนเ์อกสารเกีย่วกบัสยาม
จากหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ
เยอรมน:ี ขอ้คน้พบและการ
ตคีวามเอกสารแนวใหม"่ 

ในหนังสอื 70 ปี แหง่การสิน้สดุ
สงครามโลก ครัง้ที ่2: ไทย จากเอกสาร
จดหมายเหตตุา่งประเทศ สหรัฐอเมรกิา 
องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซยี เยอรมน ีญีปุ่่ น 
ตรุก ีและจนี 

2 ภาษา
ตะวันออก 

เดอืนเต็ม กฤษ
ดาธานนท ์

นวนยิายญีปุ่่ นสมยัใหม.่ กรงุเทพฯ. สํานักพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2558. 

3 ภาษาไทย ชลดา  เรอืงรักษ์ลขิติ "เสน่หใ์นเรือ่งลลิติพระลอ." "100 ปี วรรณคดสีโมสร" คณะกรรมการ
วรรณคดแีหง่ชาต ิกระทรวงวัฒนธรรมจัด
สมัมนา ณ หอสมดุแหง่ชาต ิ(วันที ่21 
กรกฎาคม 2557), หนา้ 53 - 87. สํานัก
วรรณกรรมและประวัตศิาสตร ์กรม
ศลิปากร, 2558. 

4 ภาษาไทย ปรมนิท ์จารวุร นทิานฝึกการออกเสยีง
ภาษาไทย ชดุ เณรนอ้ยเกง่
ภาษา 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2558. 
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ดานบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 73 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 9,178 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 142 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 17,792 คน 

 
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 73 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 9,178 คน 

โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ทีจ่ ัดโดยศูนย์บริการวชิาการ 59 โครงการ มีผู้รับบริการ 1,539 คน 
ลําดบั โครงการ ระยะเวลา จํานวน

ผูรั้บบรกิาร 
1 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับนักศกึษาแลกเปลีย่นชาวญีปุ่่ น 1 ก.ย. - 27 พ.ย.57 5 
2 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิMr.Haoliang Zhao 14 - 22 ต.ค.57 1 
3 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2557 15 ก.ย. – 26 พ.ย.57 29 
4 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2557 15 ก.ย. – 29 พ.ย.57 72 
5 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2557 20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 53 
6 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2557 20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 19 
7 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2557 20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 170 
8 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2557   20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 60 
9 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก  ปลายปี 2557 15 ก.ย. - 29 ธ.ค.57 63 
10 โครงการอบรมภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับธรุกจิ ปลายปี 2557 20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 6 
11 โครงการอบรมภาษาฮนิดพีืน้ฐาน  20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 14 
12 โครงการอบรมภาษาสนัสกฤตเรยีนงา่ย  20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 12 
13 โครงการอบรมภาษาบาลสํีาหรับเยาวชน  20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 23 
14 โครงการอบรมภาษาละตนิสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 2557 20 ก.ย. - 29 พ.ย.57 14 
15 โครงการอบรมอังกฤษสือ่สาร ปลายปี 57 15 ก.ย. - 3 พ.ย.57 27 
16 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก  ตน้ปี 58 19 ม.ค. - 1 เม.ย.58 45 
17 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก  ตน้ปี 58 19 ม.ค. - 30 ม.ีค.58 44 
18 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 58 31 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 68 
19 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก  ตน้ปี 58 32 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 18 
20 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก  ตน้ปี 58 33 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 158 
21 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก  ตน้ปี 58 24 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 70 
22 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก   ตน้ปี 58 24 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 72 
23 โครงการอบรมภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับธรุกจิ  ตน้ปี 58 24 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 7 
24 โครงการอบรมภาษาฮนิดพีืน้ฐาน  ตน้ปี 58 24 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 20 
25 โครงการอบรมภาษาสนัสกฤตเรยีนงา่ย  ตน้ปี 58 24 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 19 
26 โครงการอบรมภาษาบาลสํีาหรับเยาวชน  ตน้ปี 58 24 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 22 
27 โครงการอบรมภาษาอาหรับ  ตน้ปี 2558 24 ม.ค. - 28 ม.ีค.58 9 
28 โครงการอบรมภาษาเยอรมันเพือ่การสือ่สาร ตน้ปี 58 19  ม.ค. - 28 ม.ีค. 58 14 
29 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิ Mr.Gregory M. Wong ม.ค. - ม.ิย.58 1 
30 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับผูบ้รหิารธนาคารสกิรไทย 6 พ.ย. - 25 ธ.ค.57 1 
31 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับผูบ้รหิารธนาคารสกิรไทย ม.ค. - ม.ีค.58 1 
32 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับผูบ้รหิารธนาคารสกิรไทย ม.ิย. - ส.ค.58 1 
33 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับพนักงานบรษัิท Exxon Mobil ม.ิย. - ส.ค.58 10 
34 โครงการ " องักฤษพชิติ O - Net " 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 58 13 
35 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิMs.Elizabeth Antonia Somjit 2 - 17 ก.ค.57 1 
36 โครงการ " ตวิภาษาพชิติ PAt " 14 ก.พ. - 1 ม.ีค.58 22 
37 โครงการ " ตวิองักฤษพชิติ GAT " 14 ก.พ. - 1 ม.ีค.58 11 
38 โครงการอบรมหลกัสตูร Kyoto University summer 2014 1 - 12 ก.ย.57 5 
39 โครงการอบรมหลกัสตูร Tohoku  University Summer 2015 8 - 27 ม.ีค.58 15 

40 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับทีป่รกึษาและอคัรราชทตูทีป่รกึษาของ
กระทรวงการตา่งประเทศ   

3 ก.พ. - 10 ม.ีค.58 1 

41 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับทีป่รกึษาและอคัรราชทตูทีป่รกึษาของ
กระทรวงการตา่งประเทศ   รุน่ 2 

เม.ย. - พ.ค.58 2 

42 โครงการอบรมเทคนคิการลา่มพดูพรอ้มเบือ้งตน้ 3 ก.ค. - 18 ก.ย.58 6 
43 โครงการอบรมภาษาอนิโดนเีซยี 3 - 29 ก.ค.58 1 
44 โครงการอบรมภาษาละตนิ 1 ก.ค. - 21 ส.ค.58 2 
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ลําดบั โครงการ ระยะเวลา จํานวน
ผูรั้บบรกิาร 

45 โครงการอบรมภาษาละตนิ 3 ก.ค. - 21 ส.ค.58 2 
46 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก  กลางปี 58 18 พ.ค. - 27 ก.ค. 58 36 
47 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 93 
48 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 86 
49 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก  กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 9 
50 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก  กลางปี 58 19 พ.ค. - 27 ก.ค.58 149 
51 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก  กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 50 
52 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก   กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 60 
53 โครงการอบรมภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับธรุกจิ กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 15 
54 โครงการอบรมภาษาฮนิดพีืน้ฐาน  กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 29 
55 โครงการอบรมภาษาสนัสกฤตเรยีนงา่ย  กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 8 
56 โครงการอบรมภาษาละตนิกลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 8 
57 โครงการอบรมภาษาอาหรับ  กลางปี 58 23 พ.ค. - 25 ก.ค.58 18 
58 โครงการอบรมภาษาเยอรมันเพือ่การสือ่สาร กลางปี 58 19 พ.ค. - 27 ก.ค.58 60 
59 โครงการอบรมภาษาองักฤษเพอืการสือ่สาร กลางปี 58 20 พ.ค. - 8 ก.ค.58 21 

รวม 1,539 คน  
 
โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ทีจ่ ัดโดยศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  1 โครงการ มีผู้รับบริการ 2,242 คน 

ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา 
 จํานวน

ผูรั้บบรกิาร 
 (คน)  

1 โครงการบรกิารงานแปล 1  ต.ค.57 -  30 ก.ย. 58 2,242 

รวม 2,242 คน  
 

โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ ทีจ่ัดโดยภาควชิา/ศูนย์  13 โครงการ มีผู้รับบริการ 5,397 คน 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

โครงการบรรยายความรูท้าง
ภาษาและวัฒนธรรมจนี หวัขอ้ 
"การรักษาจติเดมิ" 

2-ม.ิย.-58 86 คน 86 

2 ศลิปการละคร โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
“Girl X”  โดยคณะ Hanchu-
Yuei   (ประเทศญีปุ่่ น)   

7-8 พ.ย.57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี210  
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์8      
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก97 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

350 

3 ศลิปการละคร โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
“The Curious Lives of 
Shakespeare and Cervantes” 
โดยอาจารย ์Asa Gim 
Palomera และคณะ GenerAsia 
(ประเทศสงิคโปร)์ 

14-15 พ.ย. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี257 
นสิติป.โท 12 
อาจารย ์10    
บคุลากร 6
บคุคลภายนอก115 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

410 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
4 ศลิปการละคร โครงการจัดการแสดงและการ

ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
“Two-Room Apartment” โดย 
Niv Sheinfeld และ Oren Laor  
(ประเทศอสิราเอล) (รว่มกบั
ออท.อสิราเอล มลูนธิเิพือ่นศลิปะ 
และเทศกาล International 
Dance Festival 2014) 

27-28 พ.ย.57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี230  
นสิติป.โท 35 
นสิติป.เอก6 
อาจารย ์ 8     
บคุลากร 8
บคุคลภายนอก58 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 15 

360 

5 ศลิปการละคร โครงการแสดงรว่มสมัย“เทศกาล
ศลิปะการละครนานาชาต”ิ ชดุ 
“EXTension (-)” โดยคณะ 
A.lter S.essio (ประเทศฝร่ังเศส) 

20 ม.ค. 58 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 12 
อาจารย ์ 3 
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก 50 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

180 

6 ศลิปการละคร โครงการแสดงรว่มสมัย“เทศกาล
ศลิปะการละครนานาชาต”ิชดุ 
“Alpha” โดยคณะ Kobalt 
Works (ประเทศเบลเยยีม) 

23-24 ม.ค. 58 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี97 
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 3     
บคุลากร  6
บคุคลภายนอก 80 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

221 

7 ศลิปการละคร โครงการแสดงรว่มสมัย“เทศกาล
ศลิปะการละครนานาชาต”ิ ชดุ
“สภุาพบรุษุ” โดย Pichet 
Klunchun Dance Company 
(ประเทศไทย) 

30 ม.ค. - 1 ก.พ.  58 
ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี280 
นสิติป.โท 38 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 5      
บคุลากร 7 
บคุคลภายนอก 157 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 30 

520 

8 ศลิปการละคร โครงการแสดงละครเรือ่ง "แตบ่
แตบ ตะแลบ้ แตบแตบ" 

19 ก.พ. - 1 ม.ีค. 58 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี500 
นสิติป.โท 50 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์10 
บคุลากร  20
บคุคลภายนอก 
455 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

1050 

9 ศลิปการละคร การแสดงละครเรือ่ง  “Hamlet” 
โดยคณะ Shakespeare’s Globe 
จากกรงุลอนดอน สหราช
อาณาจักร (ในโครงการเทศกาล
ศลิปะการละครนานาชาต)ิ 

พฤ. 21 พ.ค. 58  เวลา 
19.30-22 น. ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี80 
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 80 

180 

10 ศลิปการละคร เทศกาล La fete 2015 
จัดการแสดงรว่มสมัยเรือ่ง 
“Notte” โดย Compagnie 
14:20 

13 ม.ิย.  58  เวลา 
20.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 17 
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 60 

180 

11 ศลิปการละคร เทศกาล La fete 2015 
จัดการแสดงรว่มสมัยเรือ่ง 
“Standards” โดย Compagnie 
Pierre Rigal  

19 ม.ิย.  58  เวลา 
20.00 น.. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี110 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 55 

180 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
12 ศลิปการละคร การแสดงอปุรากรจนีเรือ่ง "แปด

เซยีนถวายพระพร" เนือ่งใน
โอกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุาร ีมพีระชนมายคุรบ 6 รอบ 

(รอบซอ้มใหญ)่ 25 
ม.ิย.  58  เวลา 18.30 
น. และ (รอบแสดงจรงิ) 
26 ม.ิย.  58  เวลา 
09.00 น. ณ หอประชมุ
จฬุาฯ   

นสิติป.ตร ี 
นสิติป.โท  
อาจารย ์  
บคุคลภายนอก 1,500 

1500 

13 ศลิปการละคร ละคอนคน-หุน่ยนต ์เรือ่ง "กล
{กล}าย" 

20 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. 21-22 ส.ค. 58 เวลา 
14.00 และ 19.30 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี110 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 55 

180 

รวม 5,397คน  
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 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 142 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 17,792 คน 
โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ัดโดยศูนย์บริการวชิาการ จาํนวน 3 โครงการ ผูรั้บบริการ 528 คน 
ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา จํานวน (คน) 

1 โครงการ “ปิดเทอมหนา้รอ้น มาอกัษร เรยีนภาษาอาเซยีน” 11 ม.ิย. - 24 ก.ค.58 180  
2 โครงการอกัษรอังกฤษจติอาสา 19 -23 ม.ค 58 98  
3 โครงการอบรมภาษาจนีกลาง รว่มกบัสถาบนัขงจอื 16 ม.ิย. – 17 ก.ค.58 250  

รวม 528 คน  
 
โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ัดโดยภาควชิา/ศูนย์ จาํนวน 139โครงการ  ผูรั้บบริการ 17,264 คน 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 นสิติ (ฝ่ายวจัิย 
รว่มกบัฝ่ายกจิการ
นสิติ ฝ่ายวชิาการ 
และก.อศ.) 

จัดการประชมุวชิาการดา้น
มนุษยศาสตรร์ะดับปรญิญาตร ี
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่2 (2nd Arts 
Undergraduate Humanities 
Symposium) 

18 เม.ย.58 ณ หอ้ง
อเนกประสงคช์ัน้ 9 และ
หอ้ง 303 304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร  

คณาจารย ์นสิติ ศษิย์
เกา่ และบคุคล 
ภายนอก เขา้รว่มงาน
ประมาณ 150 คน 
 
นสิตินําเสนอผลงาน
วชิาการจํานวน 13 คน

163 

2 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง Slam the 
Boards 

8-ต.ค.-57 อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 2 

3 

3 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง The 
Internet’s Influence on the 
Production and Consumption 
of Culture 

15-ต.ค.-57 อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 8 

9 

4 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง Personal 
Experience on Personal 
Information Management 
Research คณุจริบด ีเตชะเสน 
นักศกึษาปรญิญาเอกจาก Wee 
Kim Wee School of 
Communication and 
Information, Nanyang 
Technological University 
ประเทศสงิคโปร ์

29-ต.ค.-57 อาจารย ์1 
นสิติป.โท 3 
บคุคลภายนอก 5 

9 

5 บรรณารักษศาสตร ์ เสวนาเรือ่ง "บรรณาธกิารนติยสาร
กบับรรณาธกิารหนังสอื" 

31 ต.ค. 57 หอ้ง 303-
304 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

320 คน 320 

6 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการสง่เสรมิกจิกรรมของนสิติ
เพือ่พัฒนาสงัคม (รายวชิา 
2206211 สารนเิทศในปรบิท
สงัคม) 

โครงการคา่ยพัฒนา
หอ้งสมดุโรงเรยีนโคก
กระทอ้นกติตวิฒุวิทิยา  
จ.สระบรุ ี 8-9 พ.ย. 57 

นสิติและคณาจารย์
ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
รว่มกบันสิติและ
คณาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จํานวน 
50 คน  

50 

7 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง 
นติยสารกบัหนังสอื: a day of 
butterfly, butterfly in a day. 
โครงการเสาวนาฯ นี ้เป็นสว่นหนึง่
ของการเรยีนการสอนรายวชิา 
2206352 วชิาชพีบรรณาธกิาร 
ประจําภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 
แตไ่ดเ้ปิดโอกาสใหบ้คุคลในวงการ
สิง่พมิพ ์และบคุคลท่ัวไปทีส่นใจ
เขา้รว่ม เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้

30 พ.ย. 57 เวลา 13.00 
– 16.00 น. หอ้ง ประชมุ
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

บคุคลภายนอก 191 
คน 

191 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ประสบการณ์ เกีย่วกบัเบือ้งหลงั
การจัดทําหนังสอื การจัดทํารปูเลม่ 
และการทดลองเทคนคิการพมิพ ์
รวมถงึทีม่าของภาพปกสํานักพมิพ์
ผเีสือ้  

8 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง New 
generation of documents 

11-ก.พ.-58 อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 6 

7 

9 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง RMI and 
TPMs for Libraries and 
Archives 

18-ก.พ.-58 อาจารย ์4 
บคุคลภายนอก 8 

12 

10 บรรณารักษศาสตร ์ LIS Journal Club เรือ่ง ACRL's 
Framework for Information 
Literacy for Higher Education 

25-ก.พ.-58 อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 3 

4 

11 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์
วชิาชพี 

ปลายเดอืน ม.ีค.-
กลางเดอืน พ.ค.58 

นสิติ 18 คน 18 

12 บรรณารักษศาสตร ์ บรรยายวชิาการเรือ่ง อดตี ปัจจบุัน 
และอนาคตของการอา่น: มมุมอง
จากสํานักพมิพ ์โดยไดรั้บเกยีรติ
จาก Mr. José Manuel Gómez 
ประเทศสเปน  

พธุที ่25 ม.ีค. 58 เวลา 
13.30 น. – 15.30 น. 
ณ หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติ อาจารย ์
บคุคลภายนอก รวม 
30 

30 

13 บรรณารักษศาสตร ์ เสวนาเรือ่ง อนาคตวงจรชวีติ
หนังสอืในประเทศไทย 

2 พ.ค. 58 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

74 คน 74 

14 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการประชมุทางวชิาการ เรือ่ง 
"มนุษยสารสนเทศ:พรมแดนการ
วจัิย" 

7 ส.ค.58 เวลา 9.00-
12.00 น. หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติ 4 
อาจารย ์8 
บคุคลภายนอก 25 

37 

15 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการประชมุทางวชิาการ เรือ่ง 
"มนุษยสารสนเทศ:พรมแดนการ
วจัิย" 

7 ส.ค.58 คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาฯ 

นสิติ ป.โท 5 
อาจารย8์ 
บคุลากร 2 
บคุลากรภายนอก 22
ศษิยเ์กา่ 3 

40 

16 บรรณารักษศาสตร ์ "คนืสูน่วิาส บรรณารักษศาสตร ์60 
ปี" (คลงัภาพดจิทัิลอกัษรศาสตร์
บรมราชกมุาร ีและสงัสนัทศ์ษิย์
เกา่) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 60 ปี 
ภาควชิาฯ 

8 ส.ค. 58 เวลา 9.00-
15.00 น. หอ้ง 304 และ
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

อาจารย ์8 
นสิติ ป.โท 5 
อาจารยอ์าวโุส 7 
ศษิยเ์กา่ 120 
บคุคลภายนอก 2 

142 

17 บรรณารักษศาสตร ์ กจิกรรมพัฒนาและสง่เสรมิการใช ้
หอ้งสมดุโรงเรยีน 

21-22 ส.ค.58 สรรพ
ศาสตรส์โมสรและ711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

บคุคลภายนอก 22 
อาจารย ์3 

25 

18 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษาหวัขอ้ "คา่
เวลา/ฆา่เวลา: รัฐไทยกบัเวลาวา่ง
ชว่งตน้รัตนโกสนิทรถ์งึ พ.ศ.2475" 

6 ต.ค. 57 เวลา 13.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์ 7  
บคุคลภายนอก12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

31 

19 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษาหวัขอ้ 
"กระบวนการและขัน้ตอนการสอบ
วทิยานพินธป์รญิญาเอกใน
ตา่งประเทศ: มาตรฐานทีแ่ตกตา่ง" 

20 ต.ค. 57 เวลา 
13.30-16.00 น. หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก5 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 4 

24 

20 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธเ์รือ่ง "ประวัตศิาสตร์
การประกวดศลิปกรรมในประเทศ
ไทย ตัง้แตท่ศวรรษ 2480 ถงึ 
ทศวรรษ 2530" 

3 พ.ย. 57 เวลา 13.30น. นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์  7 
บคุคลภายนอก5 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

21 

21 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนาความกา้วหนา้
วทิยานพินธข์องนสิติระดับปรญิญา
โทและปรญิญาเอก 

23 ก.พ.58 เวลา 
13.00-16.15 น.หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 9 
บคุคลภายนอก 7 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 
 
 
 

23 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
22 ประวัตศิาสตร ์ จัดกจิกรรม “เสวนาสญัจรยอ้นรอย

ประวัตศิาสตรค์รัง้ที ่1” ในหวัขอ้ 
“กรงุเทพฯ เมือ่ศตวรรษแรก” เพือ่
รว่มเฉลมิพระเกยีรตใินวาระที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีองคอ์ปุภัมภ์
การศกึษาประวัตศิาสตรไ์ทย ทรง
เจรญิพระชนมาย ุ60 พรรษา 

22 ส.ค.58 ณ หอ้ง
นทิรรศการ อาคาร
นทิรรศนรั์ตนโกสนิทร ์ถ.
ราชดําเนนิ 

46 คน 46 

23 ประวัตศิาสตร ์ โครงการ “เสวนาสญัจรยอ้นรอย
ประวัตศิาสตร ์ครัง้ที ่1 ” ในหวัขอ้ 
“กรงุเทพฯ เมือ่ศตวรรษแรก” 

22 ส.ค. 58 เวลา 
10.00-16.30 น 
ณ หอ้งประชมุนทิรรศน์
รัตนโกสนิทร ์  ถนนราช
ดําเนนิกลาง แขวงวัด
บวรนเิวศ เขตพระนคร 

นสิติ-นักศกึษา 15 คน
อาจารย ์ 8 คน 
บคุคลภายนอก  25 
คน 
ศษิยเ์กา่  4 คน 

52 

24 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา "การจัดการ
ศกึษาภาษาองักฤษในสมัยรัชกาล
ที ่5 และปัญหาประวัตศิาสตร์
นพินธก์ารศกึษาไทย" 

24 ส.ค. 58 เวลา 
13.30-16.00 น. หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี2  
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์  4 
บคุคลภายนอก 4 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

18 

25 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา "แนวคดิ
เศรษฐศาสตรส์ถาบนัใหม ่(New 
Institutioal Economics) กบั
การศกึษาประวัตศิาสตร"์ 

7 ก.ย. 58 เวลา 13.30-
16.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี0  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์  7 
บคุคลภายนอก 3 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 

22 

26 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา "วรรณคดใีน
ประวัตศิาสตร ์ฤา ประวัตศิาสตรใ์น
วรรณคด:ี โฮเซ รซิลัและยโุรป
กลาง 

14 ก.ย. 58 เวลา 
13.30-16.00 น. หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี2  
นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์  6 
บคุคลภายนอก 8 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 

24 

27 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา "ทฤษฎแีอฟ
เฟกต ์(Affect Theory) กบั
การศกึษาประวัตศิาสตร:์ 
กรณีศกึษาตวัอยา่งจากเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต"้ 

21 ก.ย. 58 เวลา 
13.30-16.00 น. หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี0  
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 7 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 

25 

28 ประวัตศิาสตร ์ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
"ประวัตศิาสตรม์ารยาทสงัคม
ออนไลน ์และภมูคิุม้กนัในโลกไซ
เบอร"์ 

23 ก.ย. 58 เลา 16.00-
18.30 น. หอ้ง 501/25 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี7  
นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 0 
อาจารย ์ 2 
บคุคลภายนอก 7 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 8 

28 

29 ประวัตศิาสตร์
รว่มกบัไทยศกึษา 

การปาฐกถาพเิศษชดุ วชีรชนทีถ่กู
สรา้ง-วรีชนทีถ่กูลมื กบัโลกทัศน์
อนับดิเบีย้วของสงัคมภายใตล้ทัธิ
บชูาตวับคุคล หวัขอ้ "โมฮมัหมัด 
เรซา ชาห ์ปาลว:ี พระเอกของรัฐ
ชาตอิหิรา่นสมัยใหมท่ีเ่ป็นผูร้า้ยใน
การปฏวิัตอิสิลาม" 

18 ม.ีค. 58 เวลา 
16.30-18.30 น. หอ้ง 
401/18-19 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี21  
นสิติป.โท 4 
อาจารย ์  5 
บคุคลภายนอก 12 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 4 

46 

30 ประวัตศิาสตร์
รว่มกบัไทยศกึษา 

การปาฐกถาพเิศษชดุ วชีรชนทีถ่กู
สรา้ง-วรีชนทีถ่กูลมื กบัโลกทัศน์
อนับดิเบีย้วของสงัคมภายใตล้ทัธิ
บชูาตวับคุคล หวัขอ้ "ความเป็น 
anti-hero ของพระโพธสิตัวใ์นทศ
ชาตชิาดก" 

11 ม.ีค. 58 เวลา 
16.30-18.30 น. หอ้ง 
401/18-19 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี12  
นสิติป.โท 2 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์  4 
บคุคลภายนอก 10 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

35 

31 ประวัตศิาสตร์
รว่มกบัไทยศกึษา 

การปาฐกถาและเสวนาวชิาการการ
ทตูศลิปะและศลิปะแหง่การท ู: หา้
ศตวรรษแหง่การเดนิทางของ
โปรตเุกสในเอเชยี 
 

12 ม.ีค.58 เวลา 8.30-
17.00 น. หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

65 คน 65 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
32 ประวัตศิาสตร์

รว่มกบัไทยศกึษา 
การปาฐกถาพเิศษชดุ วชีรชนทีถ่กู
สรา้ง-วรีชนทีถ่กูลมื กบัโลกทัศน์
อนับดิเบีย้วของสงัคมภายใตล้ทัธิ
บชูาตวับคุคล หวัขอ้ "จนิตภาพ
แหง่การสญูเสยีกับชาตนิยิมแนวรัก
โรแมนตกิใน ทวภิพ ของทมยันต"ี 

25 ม.ีค. 58 เวลา 
16.30-18.30 น. หอ้ง 
401/18-19 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี18  
นสิติป.โท 4 
อาจารย ์  5 
บคุคลภายนอก 15 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 4 

42 

33 ปรัชญา โครงการเสวนาปรัชญา หวัขอ้ The 
Experience of Bodies, Emotions 
and Selves" โดย Prof. Phillip 
Gerrans จากประเทศออสเตรเลยี 

ศ. 10 ต.ค. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก9 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 2 

26 

34 ปรัชญา โครงการเสวนาปรัชญา 21 พ.ย. 57 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี3 
นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 8  
บคุคลภายนอก 3 

25 

35 ปรัชญา จัดโครงการเสวนาปรัชญา ภาค
การศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2557 
หวัขอ้ "Teaching How to 
Extract Arguments" โดย 
Prof.Jonathans Berg จาก
อสิราเอล 

6 และ 13 ก.พ. 58 
เวลา 13.30-16.30 น. 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก10 
อาจารย ์ 3     
บคุคลภายนอก2 

30 

36 ปรัชญา บรรยายพเิศษของ Univ.Prof.Dr. 
Friedrich Wallner จาก 
University of Vienna ซึง่เป็น
ศาสตราจารยอ์าคนัตกุะภายใต ้
โครงการ Thai-Austrian 
Cooperation on Science, 
Technology and Art Project 
ประจําปี 2557 

วันศกุรบ์า่ยเป็นเวลา 4 
ครัง้ ในวันที ่27 ก.พ., 
6, 13 และ 20 ม.ีค.58 

นสิติป.ตร ี4 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก9 
อาจารย ์ 4  
บคุคลภายนอก 2 

29 

37 ปรัชญา Internationa Symposium 
Philosophies in Dialogue: 
Bridging the Great 
Philosophical Devides 

26-28 ม.ีค. 58 371 คน (ประกอบดว้ย
อาจารย,์นสิติ ป.โท ป.
เอก, ศษิยเ์กา่และ
บคุคลภายนอก) 

371 

38 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงงานอกัษรใจอาสา พัฒนานอ้ง
นคิมทับกวางฯ 2 

10-12 ต.ค. 57 
โรงเรยีนนคิมทับกวาง
สงเคราะห ์ตําบลทับ
กวาง อําเภอแกง่คอย 
จังหวัดสระบรุ ี

นสิติ 70 คน 70 

39 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการ"พัฒนาหอ้งสมดุเพือ่
นอ้ง" 

8-9 พ.ย.57 โรงเรยีน
โคกกระทอ้นกติตวิฒุิ
วทิยา ตําบลงิว้งาม 
อําเภอเสาไห ้จังหวัด
สระบรุ ี

นสิติและคณาจารย์
ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
รว่มกบันสิติและ
คณาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จํานวน 
50 คน  

50 

40 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

วันสารสนเทศภมูศิาสตรน์านาชาต ิ
ประจําปี 2557 GIS DAY 2014 

19 พ.ย.57 หอ้ง
เอนกประสงคช์ัน้ 9 และ
หอ้ง 708 อาคารมหา
จักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์

นักเรยีน 200 คน 200 

41 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

จัดโครงงานเครอืขา่ยอาสาสมัคร
สถานตํีารวจภธูรทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิ

30 เม.ย.-1 พ.ค.58    0 

42 ฝ่ายประกนัคณุภาพ จัดโครงการออกกําลงักายโยคะ
เพือ่สขุภาพ ปีงบประมาณ 2558 

ทกุวันพฤหสับด ีเวลา 
17.15 -18.15 น. ตลอด
ปีงบประมาณ 2558 

อาจารย ์8 
บคุลากร 5 
บคุคลภายนอก 5  
 
 

18 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
43 ฝ่ายวชิาการรว่มกบั

ภาควชิา
ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาค
บรรณารักษศาสตร ์

โครงการรายการ "เวที
บณัฑติศกึษา" ครัง้ที ่1  เรือ่ง 
"นักวชิาการสือ่สารกนัอยา่งไร: 
มมุมองเชงิคณุคา่และทางเลอืกใน
ปัจจบุนั" โดยอาจารย ์ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์ 

23 ม.ค. 58 เวลา 9.30-
12.00 น.ทีห่อ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.โท  
นสิติป.เอก  
อาจารย ์  
บคุลากร   
บคุคลภายนอก  
56 คน 

56 

44 ภาษาตะวันตก โครงการบรรยายพเิศษเรือ่ง "I 
Roam Alone ตอนแบกเป้ทอ่งโลก
ลาตนิอเมรกิา" โดยคณุมฑณล 
กสานตกิลุ 

29 ต.ค. 57 หอ้ง 403 
อาคารบรมราชกมุาร ี

150 150 

45 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการสมัมนาวชิาการดา้นภาษา
และวรรณคดฝีร่ังเศส ประจําปี 
2557 เรือ่ง Lire, voir les pièces 
de théâtre / บทละคร: อา่น และ
ด ู

29-31 ต.ค. 57 เวลา 
9.00-15.00 น.หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี50  
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 27 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 4 

96 

46 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

การสมัมนาทางวชิาการระดับชาติ
ดา้นภาษาและวรรณคดฝีร่ังเศส 
ประจําปี 2557 หวัขอ้ “Lire, voir 
les pièces de théâtre / บทละคร 
: อา่นและด”ู  

 29-31 ต.ค. 57 ณ หอ้ง
ประชมุ 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

- อาจารย ์10 คน 
- นสิติ 50 คน 
- นสิติป.โท 5 คน 
- ศษิยเ์กา่ 4 คน 
- บคุคลภายนอกและ
อาจารย ์8 คน 
- นักศกึษา 16 คน  
- ชาวตา่งประเทศ 3 
คน 

96 

47 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

จัดโครงการบรรยายพเิศษเสรมิการ
เรยีนการสอน เรือ่ง พบนักเขยีน
ประชาคมโลกภาษาฝร่ังเศสทีเ่ขยีน
เกีย่วกบัประเทศไทย 

จ. 2 ม.ีค. 58 ณ อาคาร
บรมราชกมุาร ีหอ้ง 707 

นสิติ 3 
อาจารย ์6 
บคุคลท่ัวไป 20 

29 

48 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการบรรยายพเิศษวรรณกรรม
อําพรรณ โอตระกลู ซาลส ์ใน
หวัขอ้เรือ่ง "Lettres du Siam: 
กระจกวเิศษบอกขา้เถดิ ใครงาม
เลศิในปฐพ"ี 

14 ส.ค. 58 เวลา 
13.00-15.00 น.หอ้ง
ประชมุ 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติ 12 
อาจารย ์15 
บคุคลภายนอก16 

43 

49 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

การจัดการเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมันผา่นการแสดงละคร
เวท ี

13 ม.ีค.58 เวลา 9.00-
16.30 น. สถาบนัเกอเธ ่
กรงุเทพฯ 

บคุคลภายนอก 20 คน 20 

50 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงการสมัมนาและอบรม
ภาษาเยอรมันสําหรับนสิตินักศกึษา
และอาจารยผ์ูส้อนภาษาเยอรมันรุน่
ใหมจ่ากภมูภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยโดย DAAD 

21 ก.ค.-7 ส.ค. 58 นสิติป.ตร ี3  
นสิติป.โท 2
บคุคลภายนอก 35 

40 

51 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

จัดงานประชมุวชิาการนานาชาติ
ดา้นการสอนภาษาสเปนในฐานะ
ภาษา ตา่งประเทศ ครัง้ที ่4 (IV 
Jornadas ELE en Bangkok) มี
การนําเสนอผลงานวชิาการกวา่ 30 
ผลงาน  

12-13 ธ.ค. 57 ทีผ่า่น
มา ณ อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร คณะอกัษรศาสตร ์ 

มผีูเ้ขา้รว่มงานประชมุ
กวา่ 60 คน จาก
สถาบนัการศกึษาใน
หลากหลายประเทศ 
อาท ิไทย จนี ญีปุ่่ น 
เกาหล ีมาเลเซยี 
อยีปิต ์สเปน 
โคลอมเบยี เม็กซโิก 
เป็นตน้ 

60 

52 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการประชมุวชิาการนานาชาติ
ระหวา่งผูส้อนภาษาสเปนในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ ครัง้ที ่4 

12-13 ธ.ค. 57 การนําาเสนอผลงาน
วชิาการกวา่ 30 
ผลงาน มผีูเ้ขา้รว่มงาน
ประชมุกวา่ 60 คนจาก
สถาบนัการศกึษาใน
หลากหลายประเทศ 
อาท ิไทย จนี ญีปุ่่ น 
เกาหล ีมาเลเซยี 
อยีปิต ์สเปน 
โคลอมเบยี เม็กซโิก 
เป็นตน้  

60 
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53 ภาษาตะวันตก/

สเปน 
เปิดชมรมภาษาสเปน 8 ก.พ. 58 หอ้ง 304 

อาคารมหาจักรสีรินิธร 
นสิติป.ตร ี100   
อาจารย ์9            
บคุคลภายนอก 7     
ศษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

126 

54 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

โครงการมนุษยกว ีเซซาร ์บาเยโฆ 
เปิดโลกวรรณกรรมเปร ู 

30 ก.ย.58 เวลา 15.00-
18.00 

อาจารย ์นสิติ 
บคุคลภายนอก 100 
คน 

100 

55 ภาษาตะวันตก/
สเปนรว่มกบั
ภาควชิาบรรณารักษ์
ศาสตร ์

อดตี ปัจจบุนัและอนาคตของการ
อา่น : มมุมองของสํานักพมิพ ์

25-ม.ีค.-58 นสิติประมาณ 20 คน
อาจารย ์7 คน  
ผูส้นใจจากภายนอก 5 
คน 

32 

56 ภาษาตะวันตก/อติา
เลยีน 

โครงการสปัดาหภ์าษาอติาเลยีน 
ภาคตน้ 2557 

ภาคตน้ 57 200 คน 200 

57 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกาหลศีกึษา 20-29 ต.ค. 57 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี50 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์4 
บคุคลภายนอก 50 

110 

58 ภาษาตะวันออก/จนี โครงการแนะแนวตวิความรูก้อ่น
สอบ PAT ประจําปี 2557 

ส. 24 ม.ค. 58 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

บคุคลภายนอก 230 230 

59 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการพัฒนานสิติดว้ยกจิกรรม
เทศกาลวัฒนธรรมญีปุ่่ น Arts CU 
Bunkasai 2014 

31 ต.ค.57 เวลา 10.00-
20.00 น. ณ ลาน
อเนกประสงคช์ัน้ลา่ง 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี105 
อาจารย ์ 2 
บคุคลภายนอก50 

157 

60 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

จัดบรรยายพเิศษโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นภาษาญีปุ่่ น 

ส. 7 ม.ีค. 58 เวาลา 
10.00-12.00 น. หอ้ง 
401/16 อาคารมหาจักรี
ฯ 

นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 7 
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 10 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

30 

61 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการบรรยายพเิศษ 5 ก.ย.58 หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติป.โท 8 
อาจารย ์ 7 
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 40 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

66 

62 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

โครงการเสวนาภารตวทิยา: ภารต
วทิยากบันานาศาสตร ์หวัขอ้ "นร
ลกัษณ์ในพทุธคัมภรี ์ดชันชีีว้ัด
อะไร" 

27 ม.ค.58 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

คณาจารย ์
นสิติ 
บคุคลท่ัวไป ประมาณ 
30 คน 

30 

63 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

ภารตวทิยา ครัง้ที ่3 ลติเติล้อนิเดยี
เมอืงไทย ทีไ่หน? อยา่งไร? 

31 ม.ีค.58  707อาคาร
บรมฯ 

คณาจารย ์
นสิติ 
บคุคลท่ัวไป ประมาณ 
15 คน 

15 

64 ภาษาไทย โครงการจัดงาน วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชติชโินรส 

9-11 ธ.ค. 57 ณ วัด
พระเชตพุนวมิลมังคลา
ราม 

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 25 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร  2 
บคุคลภายนอก500 

602 

65 ภาษาไทย โครงการ "วชิญมาลา ภาษาและ
วรรณคดไีทย 

14 - 15 ส.ค. 2558  
(หอ้ง 304 อาคารมหา
จักรฯี)  

115 คน 115 

66 ภาษาไทย โครงการมณีปัญญา 2558   อาจารย ์ 15  
นสิติ  55 
บคุคลภายนอก 50  

120 

67 ภาษาไทยและ
สาขาวชิาบาลแีละ
สนัสกฤต ภาควชิา
ภาษาตะวันออก 

ประชมุวชิาการนานาชาตพิมุธ
ศาสนศ์กึษา "พทุธประวัต-ิพทุธ
ตํานาน" เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสฉลอง
พระชนมาย ุ๕ รอบ 

18-19 ก.ค.58 โรงแรม
เลอเมอรอเดยีน  

นักวชิาการไทยและ
ตา่งประเทศ 120 
 
ผูนํ้าเสนอผลงานจาก
คณะฯ  
อาจารย ์3  
นสิติป.เอก 4 

120 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
68 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษเรือ่ง "Word 

prosodic structures in Berber, 
English, and Malay 

20 ต.ค.57 หอ้ง 401/5 
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 9  
นสิติป.เอก13 
อาจารย ์7 
บคุคลภายนอก 7 

36 

69 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Rethinking Relative 
Clauses 

20-พ.ย.-57 นสิติป.ตร ี3  
นสิติป.โท 8  
นสิติป.เอก30 
อาจารย ์12  
บคุคลภายนอก6 

59 

70 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง What is 
Nominalization? Toward the 
Theoretical Foundations of 
Nominalization 

21-พ.ย.-57 นสิติป.โท 5  
นสิติป.เอก21 
อาจารย ์7  
บคุคลภายนอก 8 

41 

71 ภาษาศาสตร ์ the 28th Pacific Asia 
Conference on Language 
Information and  Computing 
(PACLIC) 

12-14 ธ.ค. 57 โรงแรม
เคปพันวา จังหวัดภเูก็ต 

นสิติป.เอก 12 
อาจารย ์10  
บคุคลภายนอก 103 

125 

72 ภาษาศาสตร ์
ภาษาไทย คณะ
อกัษรศาสตร ์ภาค
วศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาฯ 

ประชมุวชิาการเรือ่ง "ทําอยา่งไรจะ
พดูภาษาไทยชดั"  

5 ม.ิย.58 เวลา 8.30-
12.15 น. หอ้ง 301 
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 12  
นสิติป.เอก15 
อาจารย ์17  
บคุคลภายนอก85 

129 

73 ภมูศิาสตร ์ โครงการคลนิกิแผนที ่ครัง้ที ่3 
เพือ่ตดิตามการดําเนนิการ
ประเมนิผลการจัดทําโครงงานการ
ทําแผนทีส่วนพฤกษศาสตร/์ป่า
ชมุชนของโรงเรยีนตา่งๆ ในจังหวัด
น่าน  

11-14 ธ.ค. 57 ณ ศนูย์
การเรยีนรูแ้ละบรกิาร
วชิาการ เครอืขา่ย
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จังหวัด
น่าน  

อาจารย ์1 
นสิติ 2 
จนท.1 
บคุคลภายนอก 30 

34 

74 ภมูศิาสตร ์ โครงการคลนิคิแผนที ่ครัง้ที ่4 16 ก.พ. 58  ณ ศนูย์
การเรยีนรูแ้ละบรกิาร
วชิาการ เครอืขา่ย
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จังหวัด
น่าน  

อาจารย ์1 
นสิติ 4 
จนท.1 
บคุคลภายนอก 44 

50 

75 ภมูศิาสตร ์ โครงการคลนิกิแผนที ่ปีที ่2 ครัง้ที ่
1 

20-25 พ.ค.58 นสิติ ป.ตร ี8 คน 
อาจารย ์1 คน  
บคุลากร 1 คน  
บคุคลภายนอก 55 

65 

76 ภมูศิาสตรแ์ละ
ประวัตศิาสตร์
รว่มมอืกบัโรงเรยีน 
Raffles Institution 
ประเทศสงิคโปร ์  

จัดกจิกรรม History and 
Geography Fieldtrip to 
Thailand 2015 ซึง่เป็น 
International Course ชว่งปิด
ภาคเรยีน  มนัีกเรยีนระดบัชัน้มัธยม
ปลายจากโรงเรยีน Raffles 
Institution  

1-7  ส.ค.58 ณ จังหวัด
กาญจนบรุ ี 

28 คน 28 

77 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 
Transgression and Translation 
in Literature 

23-24 เม.ย.58 หอ้ง 
303-304 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี42 
นสิติป.โท 38 
นสิติป.เอก 14 
อาจารย ์24  
บคุคลภายนอก128 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 8 

254 

78 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

เวทเีสวนา "หนึง่ศตวรรษนวนยิาย
ไทย หนึง่รอ้ยปีจนิตกรรมความ
เรยีง" เนือ่งในโอกาส 100 ปี นว
นยิายไทยเรือ่งแรก "ความไม่
พยาบาท" โดยหลวงวลิาสปรวิัตร 

24 เม.ย.58 หอ้ง 303-
304 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

นสิติป.ตร ี27 
นสิติป.โท 19 
นสิติป.เอก 7 
อาจารย ์13  
บคุคลภายนอก 76 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 
 
 
 

147 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
79 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง 

"เลกิ!" 
ส. 11 ต.ค. 57  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

170 170 

80 ศลิปการละคร โครงการจัดฉายภาพยนตร์
นานาชาต ิ(รายวชิา 2208101 
2208191 2208192 2208430) 
ภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 (13-31 
ต.ค. 57)  วันที ่13 "The Great 
Passage" (ญีปุ่่ น) 15 "Cutie and 
the Boxer" (อเมรกิา)   17 
"Museum Hours"(ออสเตรเลยี)  
20 "Emest and Celestine" 
(ฝร่ังเศส) 22 In Bloom" 
(จอรเ์จยี) 24 "We Are the Best" 
(สวเีดน)  27 "Metro Manila" 
(ฟิลปิปินส)์ 29 "The Missing 
Picture" (กมัพชูา) 31    "A 
Touch of Sin"  (จนี) 

13, 15, 17, 20, 22, 
24, 27, 29 และ 31 
ต.ค. 57 (9 เรือ่ง เฉพาะ
วันจันทร ์พธุ และศกุร)์  
ณ หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร และหอ้ง 503 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี350  
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก195  มี
ศษิยเ์กา่เขา้รว่ม 25 

600 

81 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัฉายภาพยนตร์
นานาชาต ิภาคตน้ ปีการศกึษา 
2557   เรือ่ง "The Great 
Passage" (ญีปุ่่ น),  "Cutie and 
the Boxer" (อเมรกิา,)  "Museum 
Hours"(ออสเตรเลยี),   "Emest 
and Celestine" (ฝร่ังเศส),  In 
Bloom" (จอรเ์จยี),  "We Are the 
Best" (สวเีดน),   "Metro Manila" 
(ฟิลปิปินส)์,  "The Missing 
Picture" (กมัพชูา) และ "A Touch 
of Sin"  (จนี) 

13, 15, 17, 20, 22, 
24, 27, 29 และ 31 
ต.ค. 57 (9 เรือ่ง เฉพาะ
วันจันทร ์พธุ และศกุร)์  
ณ หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร และหอ้ง 503 
อาคารบรมราชกมุาร ี

600 600 

82 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย
คณะ B-Floor Theatre  ศลิปินจาก
เรือ่ง “สถาปนา: Iceberg”  

พ.29 ต.ค. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

25 คน 25 

83 ศลิปการละคร โครงการจัดการแสดงและการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  เทศกาล
ละครกรงุเทพฯ 2557 @ จฬุาฯ”  
“สถาปนา: ภเูขาน้ําแข็ง”  โดย
คณะ B-Floor Theatre  (ประเทศ
ไทย)   

30 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี254  
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 10   
บคุลากร  6
บคุคลภายนอก115 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

420 

84 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง 
“สถาปนา: Iceberg”  

พฤ. 30, ศ. 31 ต.ค. 
และ ส. 1 พ.ย. 57  
เวลา 20.30-21 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

260 คน 260 

85 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย
คณะ Hanchu-Yuei ศลิปินจาก
เรือ่ง “Girl X” (ญีปุ่่ น) 

พฤ. 6 พ.ย. 57 เวลา 
13-16 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

30 คน 30 

86 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
“Girl X”  

ศ. 7 - ส. 8 พ.ย. 57 
เวลา 20.30-21 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

200 คน 200 

87 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย
อาจารย ์Asa Palomera และคณะ 
GenerAsia ศลิปินจากเรือ่ง “The 
Curious Lives of Shakespeare 
and Cervantes” (สงิคโปร)์ 

พฤ. 13 พ.ย. 57 เวลา 
13-16 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

28 คน 28 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
88 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  

“The Curious Lives of 
Shakespeare and Cervantes”  

ศ. 14 - ส. 15 พ.ย. 57 
เวลา 20.30-21 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

270 คน 270 

89 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง  “The 
Curious Lives of Shakespeare 
and Cervantes” โดยอาจารย ์Asa 
Gim Palomera และคณะ 
GenerAsia (ประเทศสงิคโปร)์ 

14-15  พ.ย. 57 เวลา 
21.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

300 300 

90 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง เรือ่ง
“Two-Room Apartment”  

27-28 พ.ย.57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

220 220 

91 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย Niv 
Sheinfeld และ Oren Laor  ศลิปิน
จากเรือ่ง “Two-Room 
Apartment”  (อสิราเอล) 

จ. 24 - พ. 26 พ.ย. 57 
เวลา 16-19 น. ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

20 คน 20 

92 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง 
“Two-Room Apartment”  

พฤ. 27 - ศ. 28 พ.ย. 
57 เวลา 20.30-21 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี216 
นสิติป.โท 22 
อาจารย ์ 2     
บคุคลภายนอก50 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

300 

93 ศลิปการละคร โครงการประกวดบทละคร
เสรมิสรา้งคา่นยิม 12 ประการ 
(สําหรับภาคกลาง) ระดบั
มัธยมศกึษา  ระดบัอดุมศกึษา/
ประชาชนท่ัวไป 

6-8  ธ.ค. 57 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร และกรม
สง่เสรมิวัฒนธรรม ก.
วัฒนธรรม 

ระดบั ป.ตร ี80  
ระดบัมัธยม 62 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร 20 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3 

170 

94 ศลิปการละคร โครงการ "แหวกมา่นงานละคร ครัง้
ที ่15" ภาคตน้ 2557  โดยนสิติ
ระดบัปรญิญาตรแีละโท เอกศลิป
การละคร จัดการแสดงละครเต็ม
เรือ่ง คอื "ไพรพันลกึ" "The FLU 
Season" 

16-19  ธ.ค. 57  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี495 
นสิติป.โท 50 
อาจารย ์9 
บคุลากร 6 
บคุคลภายนอก125 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 15 

700 

95 ศลิปการละคร โครงการ “เวทวีจัิยจฬุาพัฒนา
สงัคม” (Chula Social Research 
Communication Platform) 
หวัขอ้ “คนจนเมอืง: การปรับตวัตอ่
คา่ครองชพีของผูม้รีายไดน้อ้ยใน
เขตเมอืง”  โดยวทิยาลยั
ประชากรศาสตร ์จฬุาฯ รว่มกบั
ภาควชิาศลิปการละคร 

14-15 ม.ค. 58 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี9  
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์ 2      
บคุลากร 4 
บคุคลภายนอก 50 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

75 

96 ศลิปการละคร การแสดงละครเวทเีรือ่ง “ความ
ทกุข ์ความฝัน คนจนเมอืง” ในงาน
เสวนา “เวทวีจัิยจฬุาพัฒนาสงัคม” 
(Chula Social Research 
Communication Platform) ครัง้ที ่
2 “คนจนเมอืง: การปรับตวัตอ่คา่
ครองชพีของผูม้รีายไดน้อ้ยในเขต
เมอืง” จัดโดยวทิยาลยั
ประชากรศาสตร ์จฬุาฯ รว่มกบั
ภาควชิาศลิปการละคร  

พฤ. 15 ม.ค. 58 เวลา 
13.30 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร  

นสิติป.ตร ี100  
นสิติป.โท 12 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 30  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 4 

150 

97 ศลิปการละคร 
จัดรว่มกบั
สถาบนัวจัิยสงัคม 
จฬุาฯ  

การเสวนาหวัขอ้ “วกิฤตคนจนเมอืง 
ปัญหาของใคร” ในงานเสวนา“เวที
วจัิยจฬุาพัฒนาสงัคม” (Chula 
Social Research Communication 
Platform) ครัง้ที ่2 เรือ่ง“คนจน
เมอืง: การปรับตัวตอ่คา่ครองชพี
ของผูม้รีายไดน้อ้ยในเขตเมอืง”    
 

พฤ. 15 ม.ค. 58 เวลา 
14.30 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

150 150 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
98 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง    

"EXTensio(-)" 
พ. 20 ม.ค. 58 เวลา 
20.30-21 น. ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

95 คน 95 

99 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง    
"EXTension(-)" 

พ. 20 ม.ค. 58 เวลา 
20.30-21 น. ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

95 95 

100 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ
แสดงเรือ่ง "EXTensio(-)" โดย
คณะ อลัแตร ์เซสซโิอ [A.lter 
S.essio] (ฝร่ังเศส) 

21-25 ม.ค. 58 เวลา 
13-18 น.  ณ หอ้ง 304 
ชัน้ 3 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

15 คน 15 

101 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
“Alpha”  

ศ. 23 -ส. 24 ม.ค. 58 
เวลา 20.30-21 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

125 คน 125 

102 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
“Alpha”  

ศ. 23 -ส. 24 ม.ค. 58 
เวลา 20.30-21 น. ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

125 125 

103 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
ออกแบบแสงดว้ยระบบ LED  โดย
คณะ อลัแตร ์เซสซโิอ [A.lter 
S.essio] (ฝร่ังเศส) 

26-27 ม.ค. 58 เวลา 
10-13 น.  ณ โรงละคร 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

30 คน 30 

104 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง 
“สภุาพบรุษุ" 

ศ. 30, ส. 31 ม.ค. และ 
อา. 1 ก.พ. 58 เวลา 
20.30-21 น. ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

400 400 

105 ศลิปการละคร การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารโดย
คณะ  Pichet Klunchun Dance 
Company (ไทย) 

31 ม.ค. 58 เวลา 13-17 
น.  ณ โรงละคร ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

25 คน 25 

106 ศลิปการละคร โครงการจัดฉายภาพยนตร์
นานาชาต ิภาคปลาย ปีการศกึษา 
2557 (9-27 ม.ีค. 58)   
วันที ่9 "Ida" (โปแลนด)์  
11 "Two Days, One Night" 
(เบลเยีย่ม)    
13 "Gett: The Trial of Viviane 
Amsalem" (อสิราเอล)  
16 "Keep on, Keepin' On" 
(สหรัฐ)  
18 "Why Don't You Play in 
Hall?" (ญีปุ่่ น)   
20 "Norte: The End of History" 
(ฟิลปิปินส)์  
23 "Goodbye to Language" 
(ฝร่ังเศส)  
25 "Human Capital"  (อติาล)ี  
27 "Winter Steep" (ตรุก)ี 
 
 
 
 

จ.9-ศ.27 ม.ีค. 58 (9 
เรือ่ง)  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี100 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 90     
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 20 

200 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
107 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัฉายภาพยนตร์

นานาชาต ิภาคปลาย ปีการศกึษา 
2557   เรือ่ง "Ida" (โปแลนด,์  
"Two Days, One Night" (เบล
เยีย่ม),   "Gett: The Trial of 
Viviane Amsalem" (อสิราเอล,)  
"Keep on, Keepin' On" (สหรัฐ,)  
"Why Don't You Play in Hall?" 
(ญีปุ่่ น,   "Norte: The End of 
History" (ฟิลปิปินส,์)  "Goodbye 
to Language" (ฝร่ังเศส),  
"Human Capital"  (อติาล)ี และ 
"Winter Steep" (ตรุก)ี 

จ.9-ศ.27 ม.ีค. 58 (9 
เรือ่ง)  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

230 230 

108 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง 
“วัยรุน่ ไวรัส วัยเลฟิ” หวัขอ้
เกีย่วกบั "แมว่ัยใส" และ "สขุภาวะ
ทางเพศของวัยรุน่" ในงานเสวนา
“เวทวีจัิยจฬุาพัฒนาสงัคม” 
(Chula Social Research 
Communication Platform) ครัง้ที ่
4  จัดโดยสถาบนัวจัิยสงัคม จฬุาฯ 
รว่มกบัภาควชิาศลิปการละคร  

พฤ. 12 ม.ีค. 58 เวลา 
14.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

200 200 

109 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอ่นจบ 2558"   
เรือ่ง "The Sims Perfect Life 
ชวีตินี.้.ดอีอก"" บทละครโดย น.ส.
รัฐพร กอ้นเชือ้รัตน ์

19-21 ม.ีค. 58              
ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี340 
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 305 

680 

110 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
"The Sims Perfect Life ชวีตินี.้.ดี
ออก""  

21 ม.ีค. 58  เวลา 
15.30 น.     ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

120 120 

111 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอ่นจบ 2558" 
เรือ่ง "DA CAPO"" บทละครโดย 
นายธารนิ ปรญิญาคณติ 

26-28 ม.ีค. 58             
ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี295 
นสิติป.โท 22 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 188 

555 

112 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
"DA CAPO""  

28 ม.ีค. 58 เวลา 15.30 
น.      ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

100 100 

113 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
"BeatboxMime"  

26 พ.ค. 58 เวลา 
15.30 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

100 100 

114 ศลิปการละคร เทศกาลละคร "กอ่นจบ 2558" 
เรือ่ง "A Tower Near Paris 
ปราการ ปรารถนา ปารสี (NC-17)" 
กํากบัการแสดงโดย นายภาณุวัฒน ์
อนิทวัฒน ์

2-4 เม.ย. 58                 
ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี310 
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก257 

600 

115 ศลิปการละคร โครงการ "แหวกมา่นงานละคร ครัง้
ที ่16" ภาคปลาย 2557  โดยนสิติ
ระดบัปรญิญาตรแีละโท เอกศลิป
การละคร จัดการแสดงละครขนาด
สัน้ 31 เรือ่งและเต็มรปูแบบ 1 
เรือ่ง คอื "Endgame"  

26-29  พ.ค. 58  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี320 
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 186 

540 

116 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง  
“Hamlet” โดยคณะ 
Shakespeare’s Globe จากกรงุ
ลอนดอน สหราชอาณาจักร (ใน
โครงการเทศกาลศลิปะการละคร
นานาชาต)ิ 
 

พฤ. 21 พ.ค. 58  เวลา 
22 น. ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

110 110 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
117 ศลิปการละคร การแสดง Devising Theatre  

เรอืง“Gathering Sparks”   โดย
นักศกึษาจาก  Pace University 
New York"  ในโครงการ "แหวก
มา่นงานละคร ครัง้ที ่16" ภาค
ปลาย 2557  

27 พ.ค. 58  เวลา 
19.30-21 น. ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี130 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 27 

170 

118 ศลิปการละคร การเสวนาหลงัการแสดง Devising 
Theatre  เรอืง“Gathering 
Sparks”   โดยนักศกึษาจาก  
Pace University New York"  ใน
โครงการ "แหวกมา่นงานละคร ครัง้
ที ่16" ภาคปลาย 2557  

27 พ.ค. 58  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

130 130 

119 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงรว่มสมัยเรือ่ง 
“Notte” โดย Compagnie 14:20 

13 ม.ิย.  58  เวลา 
21.00 น. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

200 200 

120 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงรว่มสมัยเรือ่ง 
“Standards” โดย Compagnie 
Pierre Rigal  

19 ม.ิย.  58  เวลา 
21.00 น.. ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

180 180 

121 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏฺบัตกิาร "การฝึก
เสยีงในละครขัน้สงู" 

8-12 ส.ค. 58 เวลา 
19.30 น. ณ หอ้ง 609
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี3 
นสิติป.โท 1 
อาจารย ์ 1 
บคุคลภายนอก 5 

10 

122 ศลิปการละคร โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ่ง "0110" 

13 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. ณ Iศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี120 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก44 

180 

123 ศลิปการละคร โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ่ง "The Room" 

14 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. ณ Iศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี90 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 65 

182 

124 ศลิปการละคร โครงการ Theatre Lab - ละคร
เรือ่ง "Trifle" 

15 ส.ค. 58 เวลา 19.30 
น. ณ Iศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี95 
นสิติป.โท 22 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 63 

185 

125 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดง ละคอนคน-
หุน่ยนต ์เรือ่ง "กล{กล}าย" โดยมี
วทิยากร ศ.โอรสิะ ฮริะตะ คณุอี
แรน จาก็อบ ศ.กติตคิณุ ดร.เจตนา 
นาควัชระ อ.ดร.วรติตา ศรรัีตนา 

20-22 ส.ค. 58   ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี200 
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 110 

348 

126 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการเสวนาประเด็นปัญหาการ
ทํางานลา่มในตลาดยคุใหม ่ 

14 ก.พ.58 เวลา 13.00 
- 16.00 น. หอ้ง 707 
ชัน้ 7 อาคารบรมราช
กมุาร ี

อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 3 คน  
ศษิยเ์กา่สายการลา่ม 
รุน่ 2 จํานวน 3 คน  
ศษิยเ์กา่สายการลา่ม 
รุน่3 จํานวน 1 คน  
ศษิยเ์กา่สายการลา่ม 
รุน่ 4 จํานวน 5 คน  
บคุคลภายนอก จํานวน 
36 คน 
รวม 48 คน 

48 

127 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการสมัมนาคณาจารย ์นสิติ
และศษิยเ์กา่สายการลา่ม 

21 ก.พ.58 ณ โรงแรม
อนิเตอรค์อนตเินนตลั 
กรงุเทพ 

อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 7 คน  
อาจารยพ์เิศษ 4 คน 
ศษิยเ์กา่ 18 คน  
นสิติปัจจบุนั 5 คน 
 
 

34 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
128 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการจัดบรรยายทางวชิาการ 

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

25 เม.ย. 58  เวลา 
13.00 – 15.30 น. ณ 
หอ้ง 304  อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

อาจารยใ์นคณะ 
จํานวน 4 คน  
ศษิยเ์กา่สายการแปล 
จํานวน 3 คน  
นสิติสายการแปล 
จํานวน 5 คน  
บคุคลภายนอก จํานวน 
20 คน 
รวม 32 คน 

32 

129 ศนูยไ์ทยศกึษา เสวนาวชิาการเรือ่ง Present 
Continuous: Thai Studies in 
Transition  

22 ต.ค.57 เวลา 13.00 
-16.00 น. 
หอ้ง 205 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ คณะอกัษร
ศาสตร ์

นสิติป.โท 14  
นสิติป.เอก 14  
อาจารย ์13  
บคุลากร 3 
บคุคลภายนอก 5  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 9  

58 

130 ศนูยไ์ทยศกึษา The8th Thai & Southeast Asian 
Studies Graduate Symposium 
2015  
 
TRADE-TOURISM-IDENTITY  
Navigating the Self in the Era 
of Global Capitalism 

11 พ.ค.58 เวลา 8.00 - 
16.30 น หอ้ง 401/18-
19 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.โท 18  
นสิติป.เอก 5  
อาจารย ์10  
บคุลากร 6 
บคุคลภายนอก 8  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 3  

50 

131 ศนูยว์รรณคดศีกึษา การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครัง้ที ่6 The Power of 
Literature: Ideology and 
Resistance 

9 ก.ย. 57 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี6  
นสิติป.โท 10  
นสิติป.เอก 11  
อาจารย ์10  
บคุลากร 3 
บคุคลภายนอก 11  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1  

52 

132 ศนูยว์รรณคดศีกึษา โครงการบรรยายพเิศษ เรือ่งเลา่
กบัสภาวะพลัดถิน่ในวรรณกรรม
หลงัยคุสงครามเย็นของนักเขยีน
เวยีดนาม กมัพชูา และ มง้ ลาว 

17-ก.พ.-58 อาจารย ์5  
บคุคลภายนอก 3 
นสิติ 13 

21 

133 ศนูยว์รรณคดศีกึษา การสมัมนาวทิยานพินธ ์ประจําภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2557 

17 ก.พ.58 , 24 ก.พ.58 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.เอก 13  
อาจารย ์4   
บคุลากร 8  
บคุคลภายนอก 10  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

40 

134 ศนูยว์รรณคดศีกึษา โครงการบรรยายพเิศษ เรือ่งภาวะ
โพสตฮ์วิแมนในครสิศตวรรษที ่21 

24-ก.พ.-58 อาจารย ์5  
บคุคลภายนอก 3 
นสิติ 13 

21 

135 ศนูยว์รรณคดศีกึษา การจัดสมัมนาวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่7  
"หมดุหมายแหง่ทศวรรษ : ทศิทาง
วรรณกรรมไทยในกระแสความ
เปลีย่นแปลง" 

1 ก.ย.58 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี40  
นสิติป.โท 9  
นสิติป.เอก 13  
อาจารย ์18   
บคุลากร 4  
บคุคลภายนอก 2  
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

91 

136 สถาบนัขงจือ่ โครงการอบรมมวยไทเกก๊สําหรับ
คร-ูอาจารยใ์นประเทศไทย ครัง้ที ่2

3 - 7 ต.ค.57 /โถงชัน้ 1 
อาคารมหาจักรฯี 

65 คน 65 

137 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รายการวทิย ุสยามสต ิ ทกุวันพธุ ระหวา่ง ตค. 
57 – กย. 58 (52 ครัง้) 
20 นาท ี

N/A N/A 

138 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รายการวทิย ุศาสนส์รา้งสขุ ทกุวันอาทติย ์ระหวา่ง 
ตค. 57 – กย. 58 (40 
ครัง้) 45 นาท ี

N/A N/A 

139 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

สนทนาธรรมพัฒนาชวีติ ทกุวันพฤหสับด ีเวลา 
12.00-13.00 (40 ครัง้) 

อาจารยปั์จจบุนั และ
อาจารยเ์กษียณ 8 

8 

รวม 17,264 คน  
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ดานนานาชาติ 
 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือ 15 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 56 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา 44 คน 

 
มหาวทิยาลัย/สถาบันต่างประเทศทีม่สัีญญาความร่วมมือ 15 สัญญา 

 
นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 56 คน 

ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ 
1 Ms.Yuki  Takamo มกราคม  - 

พฤษภาคม 2558 
ป.ตร ี Exchange Program  

ของ BALAC 
University of Tsukuba Japan 

2 Ms.Chinatsu 
Miyahara 

มกราคม  - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

University of Tsukuba Japan 

3 Ms.Hannah Rideout มกราคม  - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

North Carolina State 
University 

USA 

4 Ms.Lai Man Yim มกราคม  - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Lingnan University USA 

5 Ms. Takamasa 
Yamada 

มกราคม  - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Nagoya University Japan 

6 Ms.Nadia Yofa Laela 
Khoirunnisa 

มกราคม  - 
พฤษภาคม 2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Gadjih Mada 
University 

Indonesia 

7 Mrs. Masaru  
Nishizawa 

มกราคม - 
ธันวาคม 2558 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Osaka  University Japan 

ลาํดบั MOU มหาวทิยาลยั ประเทศ ระดบั ระยะเวลาสญัญา หมายเหต ุ
1 Khyentse foundation 

   
USA Faculty 3 ปี เดอืนมกราคม 2011 

ถงึปี 2014  
ตอ่สญัญา มนีาคม 
2014-2016 

2 Universität Hamburg  Germany Faculty 3 ปี เดอืนมถินุายน 
2011 ถงึปี 2014  

ตอ่สญัญา มนีาคม 
2014-2016 

3 Leiden University  Netherlands Faculty 5 ปี เดอืนกมุภาพันธ ์
2014 ถงึปี 2019 

 

4 Beijing Language and Culture 
University 

China University 3 ปี เดอืนกรกฎาคม 
2014 ถงึปี 2017 

 

5 Hiroshima University Japan University 5 ปี เดอืนมนีาคม 2014 
ถงึปี 2019 

AIMS Programme 

6 Sophia University Japan University 5 ปี เดอืนกรกฎาคม 
2013 ถงึปี 2018 

AIMS Programme 

7 Ritsumeikan University Japan University 5 ปี เดอืนพฤศจกิายน 
2014 ถงึปี 2019 

AIMS Programme 

8 Universidad de Nebrija Spain University 5 ปี เดอืนตลุาคม 2014 
ถงึปี 2019 

 

9 University of Alcala Spain University 5 ปี เดอืนตลุาคม 2014 
ถงึปี 2019 

 

10 Miami University USA University 5 ปี เดอืนพฤศจกิายน 
2014 ถงึปี 2019 

 

11 University of Coimbra Portugal University 3 ปี เดอืนกมุภาพันธ ์
2015 ถงึปี 2018 

 

12 Aoyama Gakuin University Japan Faculty 5 ปี ปี 2015 ถงึปี 2020 Student Exchange 
13 California State University, 

Sacramento 
USA University 5 ปี เดอืนมนีาคม 2015 

ถงึปี 2020 
Student Exchange 

14 Seinan Gakuin University Japan Faculty 5 ปี เดอืนกรกฎาคม 
2014 ถงึปี 2019 

Student Exchange 

15 Fukui University Japan Faculty 5 ปี เดอืนกนัยายน 
2015 ถงึปี 2020 

Student Exchange 
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ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ 
8 Ms. Erin Macy 

Roberts 
สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

North Carolina State 
University 

 USA   

9 Ms. Suzannah Ruth 
Walker  

สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

The University of 
Sydney 

Australia 

10 Mr. Maximilian Rolf 
Michael Schonwald 

สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Ludwing Maximilians 
Unversitat Munchen 

German 

11 Mr.Kosei Masuda สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Hiroshima University Japan 

12 Ms. Miyu Sakamoto สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Hiroshima University Japan 

13 Ms. Eriko Sugiura สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Hiroshima University Japan 

14 Ms. Sayaka Nagao สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Hiroshima University Japan 

15 Ms. Kotoho Uemoto สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Hiroshima University Japan 

16 Mr. Tomoki Ohira สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Hiroshima University Japan 

17 Mr. Yoto Hattori สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Hiroshima University Japan 

18 Mr. Kento Imaizumi สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Ritsumeikan 
University 

Japan 

19 Mr. Masashi Numata สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Ritsumeikan 
University 

Japan 

20 Ms. Chisa Unno สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Ritsumeikan 
University 

Japan 

21 Ms. Himawari Izumi สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Ritsumeikan 
University 

Japan 

22 Ms. Hanna  
Takeuchi 

สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Sophia  University Japan 

23 Ms. Haruka  
Ikegami 

สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Sophia  University Japan 

24 Ms. Mayu  Furuya สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Sophia  University Japan 

25 Mr. Takuya  
Hashimoto 

สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Waseda University Japan 

26 Ms. Yu  Ouchi สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Waseda University Japan 

27 Ms. Haruka  Nagase สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Waseda University Japan 

28 Ms. Chiharu  Kawai  สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Waseda University Japan 

29 Ms. Louise Zahnert สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Universiteit Leiden Neterlands 

30 Mr. Lukas Pechacek สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Universiteit Leiden Neterlands 

31 Mr. Pascal 
Ridderbusch 

สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Universiteit Leiden Neterlands 

32 Mr. Sean Edward 
Husen 

สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Universiteit Leiden Neterlands 

33 Mr.Benjamin Shure สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Northigham Trent 
University 

Malaysian 

34 Ms. Can Wang สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Beijing Language and 
Culture University 

China 

35 Ms. Mengyu Zhao สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Beijing Language and 
Culture University 

China 

36 Ms. Xiaoru Chen สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Beijing Language and 
Culture University 

China 

37 Ms. Jing Huang สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Beijing Language and 
Culture University 

China 
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ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ 
38 Mrs. Maki  Kubo สงิหาคม - 

ธันวาคม  2558  
ป.
โท 

นสิติรว่มฟัง  หลกัสตูร
สาขาวชิาไทยศกึษา 

- Japan 

39 Mr. Ye  Yuan สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558  

ป.
โท 

นสิติรว่มฟัง  หลกัสตูร
สาขาวชิาไทยศกึษา 

- China 

40 Mr.Andi Mustofa สงิหาคม - 
ธันวาคม  2558  

ป.
โท 

นสิติทนุชาว
ตา่งประเทศ  
หลกัสตูรสาขาวชิา
ภาษาและวรรณคดี
ฝร่ังเศส 

 Gadjah Mada 
University 

 Indonesia 

41 Ms.Kana Fujita สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Ryukoku  University Japan 

42 Ms.Ikumi Watanabe สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Kokushikan University Japan 

43 Ms.Ai Yoshinaga สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Kokushikan University Japan 

44 Mr.Yutaka Koyama สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Soka University Japan 

45 Ms. Rin Nishimura สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Waseda University Japan 

46 Ms. Natsumi Horita สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Waseda University Japan 

47 Mr. Keigo  Kamihara สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Osaka  University Japan 

48 Mr. Tomoya  
Kawamura 

สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Tokyo  University of 
Foreign Studies 

Japan 

49 Mr. Ryo  Fujioka สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Osaka  University Japan 

50 Miss Kejun  Lou สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

Peking University China 

51 Miss Fengqi  Yan สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

Xi'an International 
Studies University 

China 

52 Miss Yichen  Zhu สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

Shanghai 
International Studies 
University 

China 

53 Miss Xiaochen  Hou สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

Beijing Foreign 
Studies University 

China 

54 Miss Xiaowen  Chi สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

Guangdong  
University of  Foreign  
Studies 

China 

55 Ms.Chan Diao สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.
โท 

ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

Yunnan University  of  
Nationalities 

China 

56 Mr.Yanji  Huang สงิหาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2559 

ป.
โท 

ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

Guangxi University for 
Nationalities 

China 
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นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบรับปริญญา 44 คน 
ลําดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร ประเทศ 

1 Ms.Mariko  Kanaboshi สงิหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ป.ตร ี ประวัตศิาสตร ์ Japan 
2 Ms. Lin  Wu สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.ตร ี ภาษาจนี China 
3 Ms.Megumi  Kanaboshi สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.ตร ี - Japan 
4 Ms. Jongeun Park สงิหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ป.ตร ี BALAC Korea 
5 Ms. Yu-Shan Juan สงิหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ป.ตร ี BALAC Taiwan 
6 Mr. Xiao Zhang สงิหาคม 2555 -  พฤษภาคม  2559 ป.ตร ี BALAC China 
7 Ms. Zhanping  Ling สงิหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ป.ตร ี BALAC China 
8 Ms. Yejin  Kim สงิหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ป.ตร ี BALAC Korea 
9 Mr. Chia  Wei  Liu สงิหาคม 2556 -  พฤษภาคม  2560 ป.ตร ี BALAC China 
10 Ms. Hsun-Yu  Chung สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.ตร ี BALAC China 
11 Ms.Rose Mary Marcar สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.ตร ี BALAC USA 
12 Mr.Mong Che Tsai สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.ตร ี BALAC Taiwan 
13 Mr.Ryan Benedict 

Rebustillo 
สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.ตร ี BALAC Philipinas 

14 Mr.Eunsuk Kim สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.ตร ี BALAC Korea 
15 Mr.Yun-Jung  Chung สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.ตร ี BALAC Korea 
16 Ms. Hsun-Yu  Chung สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.ตร ี BALAC Korea 
17 Mr. Shayang  Xiong มถินุายน 2555 - พฤษภาคม 2559 ป.โท ไทยศกึษา China 
18 Ms. Yantong  Li มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ไทยศกึษา China 
19 Mr. Sichen  Li มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ศลิปการละคร China 
20 Ms. Yi  Le มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2560 ป.โท ภาษาศาสตร ์ China 
21 Ms. Ye  Dan ตลุาคม 2556 - ธันวาคม  2560 ป.โท ไทยศกึษา USA 
22 Ms. Wanwan  Wang สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.โท ไทยศกึษา China 
23 Mr. Nruen  Tuan  Anh สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.โท ไทยศกึษา Vietnam 
24 Mr. Marius  Robin  

Schroter 
สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.โท ศลิปการละคร German 

25 Mr. Daniel  Jhair  
Sanchez  Gonzalez 

สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2561 ป.โท ภาษาสเปน Mexico 

26 Ms.Zhang Ziye สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.โท ไทยศกึษา China 
27 Ms.Jingyuan Zhang สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.โท ไทยศกึษา China 
28 Ms.Chen  Weilin สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.โท ไทยศกึษา China 
29 Mr.Paul Turner Carter สงิหาคม 2558 -  พฤษภาคม  2562 ป.โท ไทยศกึษา USA 
30 Mr.Hidechiro  Kobayashi สงิหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น

ภาษาตา่งประเทศ 
Japan 

31 Ms. Mayumi  Yamada ตลุาคม 2553 - ธันวาคม 2559 ป.เอก ไทยศกึษา Japan 
32 Mrs. Sungeun  Kim มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา Korea 
33 Mr. Robert  Cummings มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา USA 
34 Mr. Pablo Henri  Ramirez มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา Mexico 
35 Mr. Frederick  B.goss มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2562 ป.เอก ไทยศกึษา USA 
36 Ms. Marie-Helene  

Thomas 
มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2562 ป.เอก ไทยศกึษา France 

37 Mr. Yangwon  Hyun มถินุายน 2556 - พฤษภาคม 2562 ป.เอก ภาษาไทย Korea 
38 Ms. Ying  Zhang สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 ป.เอก ไทยศกึษา China 
39 Mr. Shiyao  Liu สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 ป.เอก ไทยศกึษา China 
40 Mr. Leon  Human สงิหาคม 2557 -  พฤษภาคม  2563 ป.เอก ปรัชญา Switzerland 
41 Mr. Kensuke  Yamaguchi ตลุาคม 2557 -  ธันวาคม  2562 ป.เอก ไทยศกึษา Japan 
42 Mr. Muhammad Faizal 

Abdul Rani 
ตลุาคม 2557 -  ธันวาคม  2562 ป.เอก ไทยศกึษา Malaysia 

43 Ms. Yueyan Yao ตลุาคม 2557 -  ธันวาคม  2562 ป.เอก ภาษาจนี China 
44 Ms.Tran Cam Tu มกราคม 2558 - ธันวาคม 2564 ป.เอก ไทยศกึษา China 
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2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและผลลัพธดานความเส่ียง  
 
 

 รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2557”  

 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัทาํ “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558” เสนอในการประชุมผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัท่ี 19 
กนัยายน 2557 เพื่อจดัทาํแผนฯดงักล่าว  

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558”เสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั เม่ือ 6 ตุลาคม 2557 

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558” เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัพุธท่ี 8 
ตุลาคม 2557  

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558 จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2558 และ ตุลาคม 2558 
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3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. ในระดับคณะ 
คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. เม่ือวนัท่ี 28  กนัยายน 

2558  มีกรรมการผูต้รวจประเมิน ดงัน้ี 
 

รศ.ทต.นพ.ดร.สทิธชิยั ทดัศร ี ประธานกรรมการ  

รศ.รตันา จกักะพาก   กรรมการ   

ผศ.ดร. ศริประภา ชวะนะญาณ          เลขานุการ 
 
  

โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีการลด
องค์ประกอบคุณภาพลงเหลือ 5 องค์ประกอบ เป็นดังน้ี  

 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 6 2.28 5.00 n/a 3.37 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2 3 5.00 5.00 2.59 4.20 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 4 7 2     

ผลการประเมิน   2.96 4.71 2.59 3.95 ดี 

 
สรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 

  คณะผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะอักษรศาสตร์ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะอักษรศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉล่ีย 3.98  
  เมื่อจําแนกตามประเภทตัวบ่งช้ี พบว่าคะแนนตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.71 ตัวบ่งช้ี
ด้านปัจจัยนําเข้าได้คะแนนรองลงมาคือ 2.96 และตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตได้คะแนนเฉล่ีย 2.95  
  ทั้งน้ี หากจําแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า 

- องคป์ระกอบที่ 1 ด้านการผลติบัณฑิต มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย 3.37 หรืออยู่ในระดับ 
“พอใช้” โดยหากวิเคราะห์รายตัวช้ีวัด จะมีผลการดําเนินการได้ในระดับดี-ดีมาก เกือบทุก
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ตัวช้ีวัด ยกเว้นตัวช้ีวัด 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ตัวช้ีวัดอ่ืนๆเช่น 1.2 – 1.3 อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
มีคะแนนในระดับพอใช้  (3.90 และ 2.95 ตามลําดับ)  

- องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจยั มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย 4.32 หรืออยู่ในระดับ “ดี” มี
คะแนนเต็ม 5 ทั้งตัวช้ีวัด 2.1 ระบบกลไกฯ และ 2.2 ทุนวิจัยฯ แต่มีผลการดําเนินงานในด้าน
ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในระดับดี คือ 2.59 

- องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มีผลการประเมนิตนเอง 5 หรอือยู่ในระดับ “ดีมาก” 
- องค์ประกอบที่ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มผีลการประเมินตนเอง 5 หรืออยู่ใน

ระดับ “ดีมาก” 
- องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ มผีลการประเมนิตนเองเฉลี่ย 4 หรืออยู่ในระดับ 

“ดี”โดยอาจดําเนินการได้ไม่สมบูรณ์ในด้านแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการกํากับ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 
บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพ วันท่ี 28 กันยายน 2558 
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3.2 กิจกรรมคุณภาพอ่ืนๆท่ีมีการดําเนินการ  
 มีการดาํเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 

 

งานทีไ่ดรับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ลําดบั

ที ่
ภาควชิา/หน่วยงาน งานทีไ่ดรั้บการปรับปรงุกระบวนการภายในเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ   ชว่งเวลาที่

ดําเนนิการ 
1 ฝ่ายวจัิย ใหจั้ดทําประกาศทนุวจัิยจากภายนอกทกุทนุ ตัง้แต ่17 ธ.ค. 57 
2 ฝ่ายวจัิย ทนุวจิโยปการ ปีที ่2 กระตุน้การทําวจัิย ตัง้แต ่1 ธ.ค. 57 
3 ฝ่ายวจัิย ปรับปรงุเกณฑแ์ละอตัราการเบกิจา่ยเงนิประเภทตา่งๆ ตัง้แต ่14 ม.ค.58 
4 งานบรกิารการศกึษา ปรับปรงุผังหอ้งทํางานของเจา้หนา้ทีเ่พือ่จัด Flow งาน ปีงบประมาณ 2558 
5 บรรณารักษศาสตร ์ ปรับปรงุแบบฟอรม์การเบกิจา่ย สําหรับการทําบญัชกีารเบกิของ

ภาควชิาฯ 
ปีงบประมาณ 2558 

6 ศนูยไ์ทยศกึษา มกีารปรับปรงุเว็บไซตข์องศนูยไ์ทยศกึษาใหม้คีวามน่าสนใจ และมี
เนอืห้าสอดคลอ้งกบัปัจจบุนัมากยิง่ข ึน้ 

พัฒนาเว็บใหมช่ว่ง
ภาคปลาย 57 เริม่ใช ้
งานจรงิ ภาคตน้ 58 

 7 ศลิปการละคร ให ้Show Booking ชว่ยจัดจําหน่ายบตัรชมการแสดงตา่งๆ เชน่ 
"เทศกาลศลิปะการละครนานาชาต"ิ "แตบ่แตบ ตะแลบ้ แตบแตบ" 
ฯลฯ 

ม.ค. - ม.ีค. 58 

 8 ศลิปการละคร แนวปฏบิตั ิ ขอ้กําหนด ระเบยีบ และแบบฟอรม์ตา่ง ๆ ของอาจารย์
และเจา้หนา้ที ่อาท ิการคดิภาระงานสรา้งสรรคต์ามเกณฑป์ระเมนิ
ใหมข่องมหาวทิยาลยั  การประสานงานระหวา่งภาควชิาและศลิปินใน
โครงการศลิปะการแสดงนานาชาต ิฯลฯ 

ตัง้แตภ่าคปลาย ปี
การศกึษา 2557 

 9 ศลิปการละคร แนวปฏบิตั ิ ขอ้กําหนด ระเบยีบ และแบบฟอรม์ตา่ง ๆ ของนสิติ อาท ิ 
ขอ้กําหนดการเสนอโครงการละครในเทศกาลกอ่นจบ  แบบแสดง
ความจํานงดา้นเทคนคิ ฉาก และเวท ีในเทศกาลแหวกมา่นการละคร  
แบบเสนออาจารยท์ีป่รกึษา(รว่ม)สารนพินธ ์ การขอยา้ยแผนกเรยีน
ในหลกัสตูรมหาบณัฑติ ฯลฯ 

ตัง้แตภ่าคปลาย ปี
การศกึษา 2557 

 10 ศลิปการละคร คปูองจอดรถทีล่านจอดรถขา้งอาคารมหาจักรสีรินิธร ภาควชิาจะให ้
เฉพาะวทิยากรทกุคนทีภ่าควชิาเชญิ  และขอใหอ้าจารยพ์เิศษซือ้
คปูองจอดรถ ใบละ 10 บาท ตอ่ 1 ชม. 

ตัง้แตภ่าคปลาย ปี
การศกึษา 2557 

 11 ศลิปการละคร ใหก้ารจัดการ E-mail หรอื  Facebook ของภาควชิา เป็นแบบจํากัดผู ้
เขา้ถงึบญัชผีูใ้ช ้ มกีารเปลีย่นรหัสผา่นบญัชทีกุภาคการศกึษา และ
ใหอ้าจารยท์ีรั่บผดิชอบฝ่ายประชาสมัพันธแ์ตล่ะกจิกรรมเป็นผูด้แูล
และเป็นผูโ้พสตข์อ้ความบน  Facebook เทา่นัน้ 

ตัง้แตภ่าคปลาย ปี
การศกึษา 2557 
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กิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) 
ลําดบั ภาควชิา หวัขอ้การเสวนา/กจิกรรม/วชิาที่

ประชมุกลุม่ 
 วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวน

ผูเ้ขา้รว่ม
เป้าหมาย 

จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
จรงิ 

1 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

จัดอบรมความรูด้า้นประกนัคณุภาพ
สําหรับเตรยีมรับการตรวจประเมนิ
คณุภาพตามเกณฑ ์สกอ.ใหม ่ปี
การศกึษา 2557 

30 ม.ิย.58 เวลา 10.30-
13.30 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อ.และ
เจา้หนา้ที ่30 
คน 

อาจารย ์1 
เจา้หนา้ที ่26 

2 ฝ่ายวจัิย การเสวนาอาศรมวจัิย เรือ่ง การ
เบกิจา่ยเงนิทนุวจัิยประเภทตา่งๆ 

พฤ. 20 พ.ย. 57 ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่

อ. 22 
จนท.18 

3 ฝ่ายวจัิย จัดเสวนาในโครงการอาศรมวจัิยเรือ่ง
เทคนคิการสบืคน้ฐานขอ้มลูผลงาน
วชิาการอยา่งเป็นระบบ 

29 ม.ค. 58  เวลา 
12.00-14.00 น. 

อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่

อ.14  
จนท.6 
นสิติ 2 
บคุคลภายนอก 2

4 ฝ่ายวจัิย จัดการเสวนาในโครงการอาศรมวจัิย 
เรือ่ง การใชโ้ปรแกรม SCIVAL ใน
ระดบัคณะ 

วันที ่19 ก.พ. 58 เวลา 
12.00-13.00 น. ณ 
ศนูยค์อมพวิเตอรค์ณะ
อกัษรศาสตร ์ชัน้ 2 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่

อาจารย1์3  
จนท.19 
บคุคลภายนอก 3

5 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง แหลง่สารสนเทศและ
บรกิารสารสนเทศเพือ่การทําวจัิยใน
สาขามนุษยศาสตร ์

21 เม.ย.58 เวลา 
12.00-13.30 น.707 
อาคารบรมฯ 

อาจารย ์
นสิติ 
บณัฑติศกึษา 

อาจารย2์3  
จนท.3 
นสิติ 2 

6 ฝ่ายวชิาการ อบรมเรือ่ง "การใชง้านระบบการเขยีน
วทิยานพินธอ์เิล็กทรอนกิส ์(CU e-
thesis)" 

4 พ.ย.57  
9.00-10.00 น. สําหรับ
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธแ์ละจนท.
หลกัสตูร 
10.00-12.00 น. สําหรับ
นสิติระดับบณัฑติศกึษา 

อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่
นสิติ
บณัฑติศกึษา 

นสิติ74 
อาจารย ์22  
บคุลากร  22 

7 ฝ่ายวชิาการ โครงการเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การ
ป้องกนัภัยคกุคามจากไวรัส
คอมพวิเตอร ์

10 เม.ย.58 เวลา 9.00-
11.00 น. ศนูย์
คอมพวิเตอร ์อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่

อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ที ่32 คน

8 ฝ่ายวชิาการ 
ฝ่ายวจัิย ฝ่าย
กจิการนสิติ 

จัดประชมุโครงการพัฒนางานครัง้ที ่
1/58 

26-ม.ิย.-58 เจา้หนา้ที ่ เจา้หนา้ที ่19 คน

9 สมาชกิ
เครอืขา่ย QA 
คณะอกัษร
ศาสตร ์

วธิกีารใชง้านระบบสํานักทะเบยีนใหม ่ 19 ม.ค. 58 ทาง FB QA 
คณะอกัษรศาสตร ์

อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่

อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่42 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณาจารย 193 
รายช่ือผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการชุดตางๆ 201 
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รายช่ือคณาจารย 
 

ภาควชิา สถานภาพ ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 1 นางชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต ศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 2 นางสาวณฐัพร  พานโพธ์ิทอง รศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 3 นางสาวใกลรุ่้ง  อามระดิษ อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 4 นายอนนัต ์ เหล่าเลิศวรกลุ อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 5 นางสาวธีรนุช  โชคสุวณิช อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการ 6 นางสาวดาวเรือง วิทยารัฐ อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 7 นายปรมินท ์ จารุวร ผศ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 8 นางสาวประไพพรรณ  พึ่งฉิม อ. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 9 นางสาวศิริพร   ภกัดีผาสุข            ผศ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 10 นายอาทิตย ์  ชีรวณิชยก์ลุ              ผศ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 11 นางสาวธานีรัตน์    จตุัทะศรี       ผศ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 12 นางนํ้าผึ้ง   ปัทมะลางคุล           อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 13 นางสาวม่ิงมิตร  ศรีประสิทธ์ิ อ.ดร. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 14 นายชยัรัตน ์ พลมุข อ. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 15 นางสาวมุจลินท ์ สุดเจริญ อ. 

ภาษาไทย พนกังานมหาวิทยาลยั 16 นางสาวหตัถกาญจน ์ อารีศิลป อ. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 นางสาวสุจิตรา  จงสถิตยว์ฒันา รศ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 นางเทพ ี จรัสจรุงเกียรติ อ.ดร. 

ภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นายวิภาส  โพธิแพทย ์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 1 นางสาวสุรีย ์ ชุณหเรืองเดช ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 2 นางเดือนเตม็  กฤษดาธานนท ์ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 3 นางชญัญพร  จาวะลา ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นางสาวทศันีย ์ สินสกลุ      ผศ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางกนกวรรณ  เลาหบูรณกิจ 
คะตะกิริ 

รศ.ดร 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 6 นางสาวหทยั    แซ่เจ่ีย อ.ดร. 
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ภาควชิา สถานภาพ ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 7 นางอรรถยา   สุวรรณระดา รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 8 นางนํ้าทิพย ์  เมธเศรษฐ        ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 9 นางสาวสมพรนุช  ตนัศรีสุข         อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 10 นายสืบพงศ ์ ชา้งบุญชู               อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 11 นางสาวสุภาพร  บุญรุ่ง อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 12 นายธีรวฒัน ์ ธีรพจนี อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 13 นายอษัฎายทุธ  ชูศรี   อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 14 นายมานพ  อาดมั อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 15 นายกมล  บุษบรรณ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 16 นายชานป์วิชช ์ ทดัแกว้ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 17 นางสาวอภิรดี  เจริญเสนีย ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 18 นางสาวศนัสนีย ์ เอกอจัฉริยา อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 19 นางสาวมทันา จาตุรแสง
ไพโรจน ์

อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 20 นางสาวยพุวรรณ โสภิตวฒิุวงศ ์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 21 นางสาวรัฐพร สวรรคพ์ิทกัษ ์ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 22 นางสาวพิชญาดา  เมฆหิรัญศิริ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 23 นางสาวชุติมณฑน ์ เกษมณี อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 24 นายทรงศกัด์ิ  หมดัสะและ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 25 นายณชัพล  ศิริสวสัด์ิ อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 26 นายกิตติพงศ ์ บุญเกิด  อ. 

ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวิทยาลยั 27 นางสาวอิสริยา  พาที อ. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 28 นางสิริมนพร สุริยะวงศไ์พศาล ศ.ดร 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 29 นายประพจน ์ อศัววิรุฬหการ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 30 นางพชันี   ตั้งยนืยง รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 31 นางสาวมนธิรา  ราโท รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 32 นางสาวชมนาด ศีติสาร  ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 33 นางสาวศศรักษ ์ เพชรเชิดชู อ.ดร. 
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ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 34 นายวรวฒิุ  จิราสมบติั ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 35 นางนูรีดา  หะยยีะโกะ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัออก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 36 นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ   
(Mrs. Kiyomi  Iketani) 

ผศ. 

ภาษาตะวนัออก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 37 นางสาวนะฑซุ์กิ มะทซุ์อิ 
(Ms.Natsuki Matsui) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 1 นางสาวภคัพรรณ  ทิพยมนตรี อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นางสาวรักสงบ  วิจิตรโสภณ ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 3 นางณิดา  ติรณสวสัด์ิ ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นางดวงฤดี    เจริญบณัฑิต อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางสาวฐาปนจัฉร์   ขนุภกัดี อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 6 นางสาวจิตติมา  พฤฒิพฤกษ ์ อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 7 นางสาวมธุริน  ลีละเศรษฐกลุ อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 8 นางสาวพราว  เศรษฐบุตร อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 9 นางสาวนิภาพร  ตั้งต่อฤทธ์ิ อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 10 นางสาวดริณทิพย ์จนัทร์สิทธ์ิ อ. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 11 นางสาววริตตา  ศรีรัตนา อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวิทยาลยั 12 นางสาวนิรดา  จิตรกร ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 13 นางคารินา  โชติรวี ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 14 นางสุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ รศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 15 นางสุนิจ  สุตณัฑวิบูลย ์ ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 16 นางสาวปทมา  อตันโถ ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 นางสาวณฐัมา  พงศไ์พโรจน ์ รศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 นางสาวสมจิต  จิระนนัทิพร อ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นางสาวดารินทร์  ประดิษฐ
ทศันีย ์

ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางสาวจิรันธรา  ศรีอุทยั ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นายกฤศ  เอ่ียมหฤท ผศ. 
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ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 นางสาวปรีณา  แข่งขนั อ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางปรีมา  มลัลิกะมาส รศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นางรองรัตน์  ดุษฎีสุรพจน ์ ผศ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 นางรศนาภรณ์  วีรวรรณ อ. 

ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางสุเบญจา   เผา่เหลืองทอง อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 27 นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนดริ์ช 
(Mr.William Cater Handrich) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 28 นาย อิงโก ้เพเทอร์ส  
(Dr.Ingo Peters) 

ผศ.ดร. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 29 นางจิลล ์เมต็คาฟ  
(Mrs.Jill Metcalfe) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 30 นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี 
(Mr.Robert Michael Crabtree ) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 31 นายโทน่ี โอ นิลล ์ 
(Mr.Tony O'Neill) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 32 นายแอนดรูว ์ จอห์น  ลอบบ ์
(Mr.Andrew John Lobb) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 33 นายไซมอน เจ.พี. ไรท ์
(Mr.Simon J.P. Wright) 

ผศ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 34 นายโดนลัด ์สกอ็ต ฮมัฟรียส์ 
(Mr. Donald Scott Hamphries) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 35 นายจอห์น ทอมสั โอลสแตด็ 
(Mr. John Thomas Olstad) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 36 นายสกอ็ต โจเซฟ โอลดเ์มิน 
(Mr.Scott Joseph Oltmann) 

อ. 

ภาษาองักฤษ ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 37 นายเชน แพทริค เอเวอรี 
(Mr.Shane Pratick Avery) 

อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นายสุเนตร  ชุตินธรานนท ์ รศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นางสาวภาวรรณ  เรืองศิลป์ อ.ดร. 
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ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 3 เรือโทดินาร์     บุญธรรม อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นายจุฬิศพงศ ์  จุฬารัตน ์ ผศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางสาววิลลา  วิลยัทอง ผศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 6 นางสาววาสนา  วงศสุ์รวฒัน ์ ผศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 7 นายธนาพล  ล่ิมอภิชาต อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 8 นายตุลย ์อิศรางกรู ณ อยธุยา อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 9 ธีราภา ไพโรหกลุ อ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นายสุธาชยั  ยิม้ประเสริฐ รศ.ดร. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางสาวสุวิมล  รุ่งเจริญ ผศ. 

ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสาวิตรี  เจริญพงศ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 1 นางสาววภิาดา  เพช็รรักษ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นายสุกิจ  พูพ่วง อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 3 นางสาวเพญ็พสิาข ์ ศรีวรนารถ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นางสาววิลาสินีย ์    แฝงยงค ์        อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางสาววรุณี   อุดมศิลป ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 6 นางสาวภาสุรี    ลือสกลุ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 7 นางสาวอติพร     เสถียรสุต อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 8 นางสาวหน่ึงหทยั  แรง
ผลสมัฤทธ์ิ    

ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 9 นางสาวปาจรีย ์ ทาชาติ อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 10 นายพิริยะดิศ  มานิตย ์ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 11 นางสาวนิธิวดี  ศรีหงส์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 12 นายรมย ์ ภิรมนตรี อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 13 นางสาวภณิตา  ศิลปวิทยาดิลก อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 14 นางสาวนาถพร  กาญจนภิญโญ
วงศ ์

อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 15 นายธนกร  แกว้วภิาส อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 16 นายนรุตม ์ เจา้สกลุ อ. 
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ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 17 นางสาวนนัทนา  อนนัตโ์กศล อ. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 18 นายวรรณชยั คาํภีระ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 19 นายวิโรจน ์ โกศลฤทธิชยั อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวิทยาลยั 20 นายอคัร เชา้ฉอ้ง อ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นายสรรควฒัน์  ประดิษฐพงษ ์ ผศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 นางถนอมนวล    โอเจริญ ศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางสาววรรณา  แสงอร่ามเรือง รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นายสถาพร  ทิพยศกัด์ิ รศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 นางสาวสิริวรรณ  จุฬากรณ์ อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางชูศรี  มีวงศอุ์โฆษ รศ. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 นางสาววิลิตา  ศรีอุฬารพงศ ์ ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 28 นางสาวหน่ึงฤดี  โลหผล ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 29 นางสาวสุวรรณา  สถาปัตย์
พฒันา 

อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 30 นางสาวอารตี  แกว้สมัฤทธ์ิ  ผศ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 31 นางจนัทรา  ประมูลทรัพย ์ อ. 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 32 นางอนัทเ์ยอ  เลารา ลูอีเซอ 
ซไตรท ์ 
(Dr.Antje Laura Luise Streit) 

อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 33 นางสาวไรซา  ซาไนวา 
(Ms.Raisa  Dzanaeva) 

อ. 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 34 นายเปาโล ยรูอล อ.ดร. 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 35 นางโซฟี เอลก็ซานดร้า โคลเอ ้
รารูท วินเซนต ์

อ. 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 36 นางจูลี รัชตรณชยั ปงโปนี (Ms. 
Julie Rujataronajai – Pomponi) 

อ. 

ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 37 นายดาบิด  กเูตียร์เรซ  เมเนน
เดซ  (Mr. David  Gutierrez  
Menendez) 

อ. 
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ภาษาตะวนัตก ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 38 นายเฆราร์โด กรูซ บิลเชซ 
(Mr.Gerardo Cruz Vichez) 

อ. 

ปรัชญา ขา้ราชการ 1 นายสมภาร  พรมทา ศ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นางกนิษฐ ์  ศิริจนัทร์          ผศ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวิทยาลยั 3 นายเกษม  เพญ็ภินนัท ์ ผศ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นางสาวศิรประภา  ชวะนะญาณ ผศ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางสาวศริญญา  อรุณขจรศกัด์ิ ผศ.ดร. 

ปรัชญา พนกังานมหาวิทยาลยั 6 นายวศิน  บุญพฒันาภรณ์ อ. 

ปรัชญา พนกังานมหาวิทยาลยั 7 นางปิยฤดี  ไชยพร อ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางเน่ืองนอ้ย  บุณยเนตร รศ. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางสาวสิริเพญ็  พิริยจิตรกรกิจ ผศ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางสุวรรณา  สถาอานนัท ์ รศ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นายโสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์ รศ.ดร. 

ปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสาวธิดาวดี  สกลุโพน อ. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นางดวงเนตร  วงศป์ระทีป อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นางสาวอรนุช  เศวตรัตนเสถียร อ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 3 นางสาวเนณุภา    สุภเวชย ์            อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นางสาววชิราภรณ์   คลงัธน
บูรณ์ 

อ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางสาวเสาวภา  หลิมวิจิตร อ. 

บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 6 นายทรงพนัธ์  เจิมประยงค ์ อ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 7 นายสมศกัด์ิ  ศรีบริสุทธ์ิสกุล ผศ.ดร. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางจินดารัตน ์ เบอรพนัธ์ุ ผศ. 

บรรณารักษศาสตร์ ขา้รการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางสาวพิมพรํ์าไพ  เปรมสมิทธ์ ผศ.ดร. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 1 นางสาวจารุณี  หงส์จารุ รศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 2 นายฤทธิรงค ์ จิวากานนท ์ ผศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการ 3 นายดงักมล  ณ ป้อมเพชร อ. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นางสาวพนัพสัสา  ธูปเทียน อ. 
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ศิลปการละคร พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางสาวปริดา  มโนมยัพิบูลย ์ อ.ดร. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวิทยาลยั 6 นายปิยะวฒัน ์ ธรรมกลุางกรู อ. 

ศิลปการละคร พนกังานมหาวิทยาลยั 7 นางสาวสาวิตา  ดิถียนต ์ อ.ดร. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางพรรัตน ์ ดาํรุง รศ. 

ศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นายปวิตร  มหาสารินนัทน ์ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 1 นางศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน ์         ผศ.ดร. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นางพรรณี  ชีวินศิริวฒัน ์  ผศ.ดร. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 3 นางสาวฐิติรัตน์  ป้ันบาํรุงกิจ อ.ดร. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นางสาวชนิตา ดวงยหิวา อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางสาวอารีรัตน์  แพทยนุ์
เคราะห์ 

อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 6 นางสาวพทุธพร  อารีประชากลุ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 7 นางสาวมลัลิกา  สุกิจปาณีนิจ อ. 

ภูมิศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 8 นายเอกกมล  วรรณเมธี อ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 1 นางสาวธีราภรณ์  รติธรรมกลุ ผศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นายพิทยาวฒัน์  พิทยาภรณ์ ผศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 3 นางสาวภาวดี  สายสุวรรณ อ. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 4 นางธีระพนัธ์  เหลืองทองคาํ ศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 5 นางสาวก่ิงกาญจน์  เทพ
กาญจนา 

รศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 6 นายวิโรจน ์ อรุณมานะกลุ รศ.ดร. 

ภาษาศาสตร์ ปฏิบติังานบางเวลา 7 นางอมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ ศ.ดร. 

วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 1 นางสาวถนอมนวล  หิรัญเทพ อ.ดร. 

วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นางสาวศิริพร  ศรีวรกานต ์ ผศ.ดร. 

วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 3 นางสาวชุติมา  ประกาศวฒิุสาร     ผศ.ดร. 
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วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 4 นายสุรเดช   โชติอุดมพนัธ์ ผศ.ดร. 

วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 5 นางสาวทอแสง เชาวชุ์ติ ผศ.ดร. 

วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางสาวตรีศิลป์  บุญขจร รศ.ดร. 

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย 

ขา้ราชการ 1 นายสถาพร  อรุณวิลาศ อ. 

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย 

พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นางสาวเพ่ิมทิพย ์ บวัเพช็ร์ อ.ดร. 

ศูนยก์ารแปลและ
การล่ามเฉลิมพระ
เกียรติ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 1 นางทองทิพย ์ พลูลาภ อ.ดร. 

ศูนยก์ารแปลและ
การล่ามเฉลิมพระ
เกียรติ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 2 นางสาวแพร  จิตติพลงัศรี ผศ.ดร. 

 

 
นอกจากน้ี ยงัมีอาจารยห์ลกัสูตรนานาชาติ (BALAC) อีกจาํนวน 4 คน คือ 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 นายอลัเบิร์ต บอกซอเรอ อ. 
2 นายโลเวลล ์ ดี  สการ์  (Mr.Lowell  Dean  Skar อ. ดร. 
3 นายเจลม่ี โมเรโน เทจาดา (Mr.Jaime Moreno Tejada อ. ดร. 
4 นายไซมอน เดวิด เทินเนอร์ (Mr.Simon David Turner อ. 
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รายช่ือผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดตางๆ 
 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 
1. คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย บุณยเนตร กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์ กรรมการ 
11. ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
12. นางพรลภสั เชวงวณิชชา กรรมการและเลขานุการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 

1.  คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ กรรมการ 
9.   หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก กรรมการ 
10.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
11.  หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ กรรมการ 
12.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก กรรมการ 
13.  หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
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14.  หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
15.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
16.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ กรรมการ 
17.  หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร กรรมการ 
18.  หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
19.  หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
20.  อาจารย ์ดร.วิลลา  วิลยัทอง กรรมการ 
21.  อาจารยส์มจิต  จิระนนัทิพร กรรมการ 
22.  อาจารย ์ดร. ธีรนุช  โชคสุวนิช กรรมการ 
23.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรุณี  อุดมศิลป กรรมการ 
24.  อาจารย ์ดร.เกษม  เพญ็ภินนัท ์ กรรมการ 
25.  อาจารย ์ดร.พิทยวฒัน์  พิทยาภรณ์ กรรมการ 
26.  อาจารยป์วิตร  มหาสารินนัทน ์ กรรมการ 
27.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ชีวินศิริวฒัน ์ กรรมการ 
28.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชญัญาพร  ปริญญาวฒิุชยั กรรมการ 
29.  อาจารย ์ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร กรรมการ 
30.  ผูอ้าํนวยการศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
31.  ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
32.  ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพวิเตอร์ กรรมการ 
33.  ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
34.  ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
35.  ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ กรรมการ 
36.  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารคณะอกัษรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
37.  นายสุธรรม โตฤกษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 

1 รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย ์ดร.อรรถยา สุวรรณระดา กรรมการ 

3 รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย  บุณยเนตร กรรมการ 
4 รองศาสตราจารยป์รีมา  มลัลิกะมาส กรรมการ 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล กรรมการ 
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6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน ์ กรรมการ 
7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง  เชาวชุ์ติ กรรมการ 

8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิริยะดิศ มานิตย ์ กรรมการ 
9 อาจารย ์ดร.ณิดา  ติรณสวสัด์ิ กรรมการ 

10 อาจารย ์ดร.หน่ึงหทยั  แรงผลสมัฤทธ์ิ กรรมการ 
11 อาจารย ์ดร.อารตี  แกว้สมัฤทธ์ิ กรรมการ 

12 อาจารย ์ดร.ยพุวรรณ โสภิตวฒิุวงศ ์ กรรมการ 
13 อาจารยป์ระไพพรรณ  พึ่งฉิม กรรมการ 

14 อาจารย ์อภิรดี  เจริญเสนีย ์ กรรมการ 
15 อาจารยพ์นัพสัสา  ธูปเทียน กรรมการ 

16 นางปัทมา  ฮอวกิ์นส์ กรรมการ 
17 นางสาวภูษณิศา  ไชยแกว้ กรรมการ 

18 นายสรคม  ดิสสะมาน กรรมการ 
19 นางสาวสุดารัตน์  โคตรสมบติั กรรมการ 

20 นางกญัญก์นก  สิงหฤกษ ์ กรรมการ 
21 นางวรรณภา  จดัสนาม กรรมการ 

22 นางสุปริญา ลุลิตานนท ์ กรรมการ 
23 นายพรเทพ  โตชยางกรู กรรมการ 

24 นางสาวกมลวรรณ  อกัษร กรรมการ 
25 นางสาวนิภาพร  อางควนิช กรรมการ 

26 นายศุภวิชญ ์ ธนเจริญประดิษฐ ์ กรรมการ 
27 นางสาวศิริรัตน์  ผลหมู่ กรรมการ 

28 นายฉลอง  แสงสิริวิจารณ์ กรรมการ 
29 นายวิทยาภรณ์ วาระเพยีง กรรมการ 

30 นางวภิา  หอมศิริ กรรมการ 
31 นางจุฑามาศ  จนัทร์แกว้ กรรมการ 

32 นางสาวภทัรวดี  บุญประเสริฐ กรรมการ 
33 นางพรลภสั เชวงวณิชชา กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดทาํรายงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2558 

 
 

1. อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 
2. นางพรลภสั เชวงวณิชชา  เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพ 

 
 

ออกแบบปกโดย   อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์
ภาพปกโดย    หน่วยโสตทศันศึกษา คณะอกัษรศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณขอ้มูลจากทุกส่วนงานในคณะฯและทุกท่านท่ีช่วยรวบรวมขอ้มูล 
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