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คํานํา
รายงานประจําปี ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งเรื่ องตัวชี้วดั
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โครงการบริ การวิชาการต่างๆ ที่ศูนย์บริ การวิชาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
รวมถึงภาควิชาต่างๆจัดบริ การเป็ นจํานวนมาก แสดงถึง “การเป็ นที่พ่ งึ ของสังคมทางวิชาการ” อย่าง
ไร้ขอ้ สงสัย
รายงานฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยบุคลากรทุกฝ่ ายในคณะอักษรศาสตร์ และคณะผูจ้ ดั ทํา
ร่ ว มมื อ รวบรวม รายงานและตรวจสอบข้อ มู ล คณะผูจ้ ัด ทํา ได้ทุ่ ม เทเวลาเป็ นอย่า งมากในการ
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่ง เรี ยบเรี ยง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ประจําปี ฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นสถานภาพ และคุณภาพที่กา้ วหน้าของคณะอักษรศาสตร์ ในภารกิจ
ต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ ายที่ร่วมกันทํารายงานประจําปี อันเป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาคณะ
อักษรศาสตร์และวิชาการด้านนี้ให้มนั่ คงสื บไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา)
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บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2559 เป็ นจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ด้ านอาจารย์ (ดูรายละเอียดหน้ า 29)
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 6 คน
ระดับชาติ
6 คน (6 รางวัล)
ระดับนานาชาติ 0 คน (0 รางวัล)
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 470 รายการ
ระดับชาติ
429 รายการ
ระดับนานาชาติ 41 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 52 รายการ
ระดับชาติ
21 รายการ
ระดับนานาชาติ 31 รายการ
 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ หรื ออื่นๆ 39 คน
รวม 39 รายการ
ด้ านนิสิต
(ดูรายละเอียดหน้ า 79)
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 50 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
56 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 0 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
0 รายการ
ศิษย์เก่า
6 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
6 รายการ
ศิษย์เก่า
- คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
- รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 129 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 8 คน
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 9 - รุ่ นที่ 10 มีจาํ นวนทั้งหมด 3 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
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ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาเอก

35 คน
20 คน

จํานวน
จํานวน

35 รายการ
20 รายการ

ด้ านกิจกรรม (ดูรายละเอียดหน้ า 118)
 การการจัดประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 61 กิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 ครั้ง
ด้ านการวิจัย (ดูรายละเอียดหน้ า 128)
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 35 บทความ ได้รับการอ้างอิง 55 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2559 จํานวน 9 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 9 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดหน้ า 145)
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 73 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 7,060 คน
 โครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้ที่จดั โดยศูนย์บริ การวิชาการ 72 โครงการ มี
ผูร้ ับบริ การ 4,865 คน
 โครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้ที่จดั โดยศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
1 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การ 2,195 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 71 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 6,633
คน
ด้ านนานาชาติ (ดูรายละเอียดหน้ า 146)
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 48 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา 45 คน
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1.1 ประวัติ และโครงสร้ างหน่ วยงาน
จากคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาเป็ นคณะอักษรศาสตร์
เมื่ อวัน จัน ทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราช
ดําเนิ นมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว (ตึกอักษรศาสตร์ 1 เดิมหรื ออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปั จจุบนั ) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459
ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ มสถาปนาโรงเรี ยนข้า ราชการพลเรื อนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยสังกัดในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 1 ปี ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาท
นเรนทร ซึ่ งเป็ นอธิ การบดีกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวงธรรมการพระองค์แรกได้ทรงตั้งคณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ข้ ึนซึ่ งเป็ นหนึ่งในสี่ คณะที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น อีกสามคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจ้าพูนศรี เกษม เกษมศรี ทรงเป็ นคณบดีของคณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์องค์แรก ระหว่าง พ.ศ. 2461-2468
เมื่อแรกก่อตั้ง คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มุ่งสอนวิชาเตรี ยมแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ วิชาที่จดั
สอนมี เคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้เปิ ด
สอนวิชาอักษรศาสตร์ หลักสู ตรสามปี ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้ จะได้รับประกาศนี ยบัตรครู มธั ยม
อักษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปี แรกวิชาที่ สอนเป็ นวิชาอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะ มี วิชาภาษาไทยภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่ งเศส ประวัติศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ ธรรมวิภ าค และคณิ ตศาสตร์ ในภายหลังได้เพิ่ ม
ภาษาเยอรมันขึ้นอีกวิชาหนึ่ ง หลังจากนั้นจึงเรี ยนวิชาครู อีกหนึ่ งปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผูส้ ําเร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรครู มธั ยมอักษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่ น แรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นี้ ได้เปิ ดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลักสู ตรสามปี โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปี แรกและวิชาครู ในปี ที่ 3 ทํานองเดียวกัน
กับวิชาอักษรศาสตร์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรครู มธั ยมเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกจากกันเป็ น
สองคณะ คือ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ แบ่งออกเป็ นแผนกอักษรศาสตร์
และแผนกฝึ กหัดครู แต่ในปี เดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ได้กลับยุบรวมเป็ นคณะ
เดียวกันอีกและแบ่งงานออกเป็ น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิ สิ กส์
แผนกชี ว วิ ท ยา แผนกคณิ ต ศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวัน ออก แผนกภาษาปั จ จุ บ ัน แผนก
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และแผนกฝึ กหัดครู
ในด้านการสอน มีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอนถึงขั้นปริ ญญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุ่ นแรกที่สาํ เร็ จการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2478 มีจาํ นวน 33 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปิ ดสอนในขั้นปริ ญญามหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุ่ นแรกในปี พ.ศ. 2487 จํานวน 2 คน
งานประกันคุณภาพ

ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการแยกคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็ นคณะอักษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกันอีกครั้งหนึ่ ง แต่ยงั มีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริ หารงานร่ วมกันต่อมาในปี
พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตร์ ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ เพื่ อเปิ ดการสอนในขั้น
ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิตขึ้น ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตร์และครุ ศาสตร์ มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คื อ แผนกวิ ช าภาษาไทยและโบราณตะวัน ออก แผนกวิช าภาษาต่ างประเทศ แผนกวิช าภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
ประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาครุ ศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์ และครุ ศาสตร์ ได้แยกการบริ หารเป็ นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ได้จดั ตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ งในคณะอักษร
ศาสตร์ และ ครุ ศาสตร์
พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุ ศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2504 มีการจัดแบ่งแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาขึ้น รวมทั้ง
จัดตั้งแผนกวิชาศิ ลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปี เดี ยวกันนี้ เอง ได้แยกแผนกวิชาภู มิศาสตร์ ออกมาเป็ น
แผนกวิชาหนึ่งต่างหากด้วย
ในปี พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตร์ เปิ ดสอนระดับปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นครั้งแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผจู ้ บการศึกษาคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2521
ปี พ.ศ. 2520 จัด ตั้ง แผนกวิ ช าภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลี่ ย นจากคํา ว่ า “แผนกวิ ช า” เป็ น
“ภาควิ ช า” ตามพระราชบัญ ญัติ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จัด ตั้งภาควิช า
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
จนถึ งปั จจุ บ ัน (พ.ศ. 2559) คณะอัก ษรศาสตร์ ได้ผลิ ตอัก ษรศาสตรบัณ ฑิ ตไปแล้ว 80 รุ่ น มี
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณ ฑิ ต ประกอบด้วยสาขา
วิชาเอก 15 สาขาวิชา วิชาโท 28 สาขาวิชา และหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒ นธรรม (หลัก สู ต รนานาชาติ ) สําหรั บ หลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี ห ลัก สู ต รระดับ มหาบัณ ฑิ ต
จํานวน 21 หลักสู ตร ในจํานวนนี้มีหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ จํานวน 1 หลักสู ตร
หลัก สู ต รที่ จ ัด การเรี ย นการสอนเป็ นภาษาฝรั่ งเศส จํานวน 1 หลัก สู ตร และหลัก สู ต รสหสาขาวิ ชาที่
รับผิดชอบร่ วมกับคณะและสถาบันอื่น จํานวน 4 หลักสู ตร และมีหลักสู ตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต จํานวน 13
หลักสู ตร ในจํานวนนี้มีหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ จํานวน 1 หลักสู ตร หลักสู ตรที่
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาฝรั่งเศส จํานวน 1 หลักสู ตร และหลักสู ตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบร่ วมกับ
คณะและสถาบันอื่น จํานวน 1 หลักสู ตร
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โครงสร้ างของคณะอักษรศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

1.2 รายชื่ อผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์
คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
คณบดีคณะอักษรศาสตร์

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
รับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนาทรัพยากร
และงานประกันคุณภาพ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวนิ ศิริวฒั น์
รับผิดชอบงานส่ งเสริ มผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
รับผิดชอบงานบริ หารจัดการทรัพยากร
และงานประกันคุณภาพหลักสู ตร

อาจารย์ดงั กมล ณ ป้อมเพชร
รับผิดชอบงานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรี อุฬารพงศ์
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสู ตรพัฒนาการเรี ยน
การสอน และบริ การวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รเดช โชติอุดมพันธ์
รับผิดชอบงานพัฒนาความเป็ นนานาชาติ
และส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กร

12

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรดา จิตรกร
รับผิดชอบงานพัฒ นาความเป็ นนานาชาติและ
ส่ งเสริมภาพลักษณ์องค์ กร

อาจารย์ ดร. วรรณชัย คําภีระ
รับผิดชอบงานกายภาพ หน่ วยโสตทัศนศึกษา และ
อาคารมหาจักรีสิรินธร

อาจารย์ ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รับผิดชอบงานส่ งเสริมผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร. วริตตา ศรีรัตนา
รับผิดชอบงานประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร
(ผู้ช่วย)

งานประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร. เพิม่ ทิพ ย์
บัวเพ็ชร์
เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัญญพร จาวะลา
รับผิดชอบงานบริหารและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
รับผิดชอบงานประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์กร

หัวหน้ าภาควิชา

ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุ ข

รศ.ปรี มา มัลลิกะมาส

ผศ.ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ศิริวไิ ล เปรมศรี รัตน์

อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร

ผศ.ปวิตร มหาสาริ นนั ทน์

ภูมศิ าสตร์

บรรณารักษศาสตร์

ศิลปการละคร

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินนั ท์

ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

ผศ.ดร.ศิริพร ศรี วรกานต์

ปรัชญา

ภาษาศาสตร์

วรรณคดีเปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รีย ์ ชุณหเรื องเดช

ภาษาตะวันออก

รศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล

ภาษาตะวันตก
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1.3 วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ภารกิจหลักของหน่ วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็ นแหล่งความรู ้และแหล่งอ้างอิงทางด้านมนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ โดย
เป็ นที่ยอมรับในระดับสิ บอันดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

ปรัชญา/ ปณิธาน
คณะอักษรศาสตร์เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างและถ่ายทอดความรู ้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

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

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมีความพร้อมเป็ นพลเมืองโลก
2) ผลิตองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและเป็ นที่ยอมรับในสังคมโลก

งานประกันคุณภาพ

1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์
ตลอดระยะเวลา 98 ปี ที่ได้ดาํ เนินการมา คณะอักษรศาสตร์ได้ให้ความสําคัญแก่คุณภาพของอาจารย์
นิสิต การจัดการเรี ยนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคมเป็ นอย่างยิง่ เมื่อสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 576 เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตร์กไ็ ด้ดาํ เนินการตามระบบที่กาํ หนดขึ้น
ในขณะนั้นในด้านต่าง ๆ หลายด้าน และได้ใช้มาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหน่วยงานด้านการเรี ยนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็ นมาตรฐานสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29
สิ งหาคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา ซึ่งต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1 84.2 84.3 และ 84.4 เข้าด้วยกันจนเหลือระบบเพียงหนึ่งเดียว
ในชื่อระบบประกันคุณภาพ มาตรฐาน CU-QA 84 ประกอบด้วยตัวชี้วดั คุณภาพ และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง ทั้ง
ในกระบวนการหลัก (หลักสู ตร-การเรี ยนการสอน กระบวนการวิจยั และการให้บริ การและสนับสนุน) และ
กระบวนการสนับสนุน (การบริ หารจัดการหน่วยงาน การบริ หารข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ การบริ หาร
สิ นทรัพย์และกายภาพ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม
การป้องกัน และการรับมือ) คณะอักษรศาสตร์ได้จดั เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน และดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุ่ มตรวจตัวชี้วดั ปี ละ 2 ด้านตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ในปี 2551 ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาํ หนดให้สถาบันอุดมศึกษานํา
ตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พฒั นาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็ นต้นไป จึงถือว่าระบบดังกล่าวเป็ นมาตรฐานสําหรับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
เป็ นต้นมา คณะอักษรศาสตร์ยงั ได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) อีกด้วย
ในปี งบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของระบบประกันคุณภาพ CU-QA อีกครั้ง
โดยยุบรวมตัวชี้วดั ด้านต่างๆและบูรณาการระบบดังกล่าวกับระบบประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ. โดย
ให้จดั เก็บและรายงานข้อมูลคุณภาพไปพร้อมๆกับการดําเนินการประกันคุณภาพทั้งสอง
ปั จจุบนั คณะอักษรศาสตร์จึงดําเนินการประกันคุณภาพด้วยกัน 3 ระบบ คือ ระบบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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1.5 ทรัพยากร
งบประมาณ
แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปี งบประมาณ 2559
งบประมาณเงินรายได้
158,491,747
งบประมาณเงินแผ่นดิน
23,263,456
รวมงบประมาณที่ได้รับ
181,755,203

บาท
บาท
บาท

23,263,456
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

158,491,747

บุคลากร
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

ลําดับที่
ประเภท
1
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด
2
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน --เพศชาย
3
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน --เพศหญิง
รวม

งานประกันคุณภาพ

จํานวน
102
27
75
204

พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ

ภาควิชาภาษาไทย

5

10

2

3

23

6

1

18

8

1

9

13

1

8

3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาควิชา
ประวัติศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาศิลปการ
ละคร
ศูนย์การแปลและ
การล่ามฯ
หน่วยวิชาอารย
ธรรมไทย

14

ศูนย์ไทยศึกษา

15

หลักสู ตร BALAC
รวมทั้งสิ้น

พนักงานวิสามัญ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

หน่ วยงาน

ตําแหน่ งทางวิชาการ
พนักงานจ้างอายุ 60 ปี

ลําดับ

ข้าราชการ

จํานวนอาจารย์ ปี งบประมาณ 2559 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหน่ งวิชาการ/วุฒ ิการศึกษาสู งสุ ด

รวม

อ.

รวม

ป. ป. ป.
รวม
เอก โท ตรี

1

4

11

17

13

4

5

10

20

35

22

12

1

35

4

8

23

36

22

12

2

36

34

2

11

21

34

13

17

4

34

12

2

7

3

12

10

2

12

4

8

2

1

35

6

1

36

11

ศ. รศ. ผศ.

1

17

2

1

8

3

5

8

4

5

5

4

1

5

5

5

2

2

7

7

7

4

3

10

8

2

10

4

6

10

6

4

10

2

5

9

2

7

9

1

1

2

2

2

1

7

1

1

6

2

1

10

3

1

6

3

3

4

1

2

10
1

9

1

1

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5
17

17

8

4

1

วุฒ ิการศึกษา

105

40

5

19

7

193 7

17

2
1

60 109 193 121 65

หมายเหตุ : ข้อมูลจํานวนอาจารย์ตามตารางนี้ ไม่รวม อาจารย์แลกเปลี่ยน จํานวน 4 คน ของภาควิชาภาษาตะวันตก

2

7

193

18

สารนิเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ได้จดั ซื้อหนังสื อ วารสาร สื่ อโสต
ทัศน์ และ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามการคัดเลือกของคณาจารย์ประจําภาคและหลักสู ตร รวมทั้งรับบริ จาคและ
ได้จดั ระบบ ทํารายการพร้อมให้บริ การ ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ ปี งบประมาณ 2559
ประเภท
หนังสือ
วิทยานิพนธ์/
รายงานการวิจัย
วารสาร
วีดิทัศน์
เทปบันทึกเสียง
ซีดีรอม
ดีวีดี/วีซีดี
สไลด์
เครื่องแต่งกาย/
ผ้าทอมือ/
เครื่องเงิน
เกมฝึกสมอง

งานประกันคุณภาพ

หน่วย

ทรัพยากรที่จดั ซื้อ

ทรัพยากรที่ได้รับ ทรัพยากรที่มีทั้งหมด

เล่ม
เล่ม

4,425
0

3,572
188

248,578
5915

ชื่อ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ชิ้น

37
0
0
60
112
0
0

135
0
0
38
33
0
53

172
2,771
804
1,812
1,501
11
378

เกม

0

0

8

ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั ซื้อในปี งบประมาณ 2559 แยกตามสาขาวิชา (Subject)
หนังสื อ
วารสาร
ซีดีรอม
ภาควิชา/สาขาวิชา
(เล่ม)
(ชื่ อเรื่ อง)
(ชื่ อเรื่ อง)
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
1,031
31
3
บรรณารักษศาสตร์
17
ประวัติศาสตร์
71
ปรัชญา
14
7
ภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
16
สาขาวิชาภาษาจีน
184
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
125
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้
75
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
11
2
ั
ภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาโปรตุเกรส
42
5
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
79
3
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
61
4
2
สาขาวิชาภาษาสเปน
104
19
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
48
2
ภาษาไทย
132
1
ภาษาศาสตร์
25
1
ภาษาอังกฤษ
75
ภูมิศาสตร์
3
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
63
1
ศิลปการละคร
38
ศูนย์์วรรณคดีศึกษา
83
ศูนย์การแปล-ล่าม
22
ศูนย์ไทยศึกษา
100
1
หลักสู ตรภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
191
1
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
21
รวม
2,631
45
38

ดีวดี ี/วีซีดี
(ชื่ อเรื่ อง)

4

7
1
1
1

1

15
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1.6 ผลผลิต
หลักสู ตร
จํานวนหลักสู ตรและรายชื่ อหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
3. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
4. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
5. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2556)
6. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
9. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
10. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2557)
11. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
12. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
13. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
14. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
15. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
16. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
17. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาเอก)
1. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
2. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

งานประกันคุณภาพ

3.
4.
5.
6.

หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2557)
7. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
8. หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
9. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
10. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
11. หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
12 หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2546)
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย
1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1.4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ
1.5 สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
1.6 สาขาวิชาปรัชญา
1.7 สาขาศิลปการละคร
1.8 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
1.9 สาขาวิชาภาษาจีน
1.10 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1.11 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1.12 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1.13 สาขาวิชาภาษาสเปน
1.14 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
1.15 สาขาวิชาภาษารัสเซี ย
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จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 รวมทั้งหมด
ยังไม่แยกสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
รวม

270
11
19
10
310

1
36
72
12
16
9
5
14
28
34
21
14
32
5
299

18
79
17
24
20
18
19
2
28
37
10
14
27
8
321

23
62
22
13
13
14
21
1
28
35
12
14
21
9
288

271
88
219
53
72
43
38
54
3
87
134
43
44
95
22
1,266

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสู ตรนานาชาติ ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559
สาขาวิชา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 รวมทั้งหมด
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รวมนิสิตระดับปริญญาตรีท้งั หมด

งานประกันคุณภาพ

98

91

88

86

373
1,639 คน

จํานวนบัณฑิต
จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ไทยศึกษา

8

15

23

ภาษาไทย

49

38

87

ภาษาอังกฤษ

23

-

23

ประวัติศาสตร์

15

5

20

ภูมิศาสตร์

15

-

15

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

13

-

13

ปรัชญา

24

10

34

ศิลปการละคร

32

-

32

ภาษาศาสตร์

20

26

46

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

19

6

25

วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ

-

9

9

ภาษาบาลีและสันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา

2

7

9

ภาษาจีน

11

3

14

วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น

2

9

11

ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาต่างประเทศ

4

-

4

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

1

1

2

ภาษาเยอรมัน

2

1

3

ภาษาสเปน

13

-

13

การแปลและการล่าม

99

-

99

352

130

482

รวม
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ผลงานทีต่ พี มิ พ์ ในโครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
จัดพิมพ์หนังสื อและวารสารในปี งบประมาณ 2559 จํานวน 12 รายการ ดังนี้
ลําดับที่
1

เดือน/ปี ทีพ่ มิ พ์
ต.ค. 2558

2

มิ.ย. 2559

3

รายการหนังสื อ
ปริ ทศั น์ศิลปการละคร (พ. 4)

ผู้แต่ ง
ภาควิชาศิลปการละคร

จํานวนพิมพ์

1,000

พิริยะดิศ มานิตย์

500

มิ.ย. 2559

ปมเอดิปัส ในนิทานแปร์โรต์ (พ. 2)
คติชนกับการท่องเที่ยว: หมู่บา้ นวัฒนธรรม
หนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

ปรมินท์ จารุ วร

500

4

มิ.ย. 2559

ธรรมรัฐ-ธรรมราชา (พ. 4)

ปรี ชา ช้างขวัญยืน

1,000

5

ก.ค. 2559

ปรี ชา ช้างขวัญยืน

1,000

6

ก.ค. 2559

สตรี ในคัมภีร์ตะวันออก (พ. 3)
อ่านเมือง เรื่ องคนกรุ ง วรรณกรรม วิถี
ความสัมพันธ์กบั ภาพแทนของพื้นที่

สุ รเดช โชติอุดมพันธ์

500

7

ก.ค. 2559

ระบบหน่วยคําในภาษาอังกฤษ (พ. 3)

ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

500

8

ส.ค. 2559

ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 (พ. 9)

ประพิณ มโนมัยวิบูล

3,000

9

ส.ค. 2559

ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

500

10
11

ส.ค. 2559
ก.พ. 2559

เรื่ องอิเหนาฉบับลาว: ความสัมพันธ์กบั เรื่ อง
อิเหนาฉบับไทย และลักษณะเด่นในฐานะ
วรรณคดีลาว
วรรณวิจยั (พ. 2)

500

12

ก.พ. 2559

ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต
กองบรรณาธิการวารสารอักษร
ศาสตร์
ศูนย์วจิ ยั ภาษาและวรรณคดี
ไทย ภาควิชาภาษาไทย

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่ 44 ฉบับที่ 2
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปี ที่ 32
ฉบับที่ 2

งานประกันคุณภาพ

300
300

บทที่ 2
กิจกรรมการดําเนินการด้ านคุณภาพ
และความเสี่ ยงของหน่ วยงาน

2.1 กิจกรรมด้านคุณภาพที่มีการดําเนินการ
2.2 กิจกรรมที่สร้างความโดดเด่น/กิจกรรมเด่นของหน่วยงานในปี ที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพ
ด้านอาจารย์
ด้านนิสิต
ด้านกิจกรรม
ด้านการวิจยั
ด้านบริ การวิชาการ
ด้านนานาชาติ
2.3 สรุ ปผลการดําเนินการด้านความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ดา้ นความเสี่ ยง

26
27
29
79
118
128
145
146
151
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2.1 กิจกรรมด้ านคุณภาพทีม่ กี ารดําเนินการ
ในปี งบประมาณ 2559 งานประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมด้านคุณภาพ ดังนี้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการดํา เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2558”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทํา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ ห ารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559” เสนอในการประชุ มผูบ้ ริ ห ารคณะอักษรศาสตร์ วัน ที่ 25
พฤศจิกายน 2558 เพื่อจัดทําแผนฯดังกล่าว
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559”เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559” เสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารคณะพิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะอัก ษรศาสตร์ 25
พฤศจิกายน 2558
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2559 และ ตุลาคม 2559

ด้านการจัดเก็บข้อมูลประกันค ุณภาพ
 ดําเนิ นการรวบรวมข้อมูลตลอดปี โดยข้อมูลประกันคุณภาพทัว่ ไป เช่น บริ การวิชาการ อาจารย์ที่ร่วม
ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการที่จดั อาจารย์ที่เยือนต่างประเทศที่ไม่ใช่การประชุมวิชาการ
ชาวต่ างชาติ ที่ มาเยือน อาจารย์ที่ ได้รับ รางวัล นิ สิตที่ ได้รับ รางวัล งานที่ ได้รับ การปรั บ ปรุ ง ฯลฯ
รวบรวมและส่ งให้ส่วนงานต่างๆ ตรวจสอบข้อมูล เมื่อเดือนมิถุนายน 2559
 ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอน การบูรณาการ
บริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอน และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอน เมื่อเดือน
มิถุนายน 2559
 ข้อมูลทุนวิจยั ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ ผลงานวิจยั ที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและส่ งให้
ส่ วนงานต่างๆตรวจสอบข้อมูล เมื่อเดือนมิถุนายน 2559

งานประกันคุณภาพ

ด้านการตรวจประเมินค ุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ.
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาํ หนดการดังนี้
20 มิถุนายน 2559
ประชุ มคณะกรรมการประสานงานการประกัน คุ ณ ภาพเพื่ อเตรี ยมรั บการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2559 และรวบรวมข้อมูลสําหรับการตรวจฯ
1 กรกฎาคม-30 สิ งหาคม 2559 คณะจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)
29 สิ งหาคม 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี 2559
และแจ้งกําหนดการตรวจประเมิ นคุณ ภาพภายใน ในการประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารคณะอักษรศาสตร์
5 กันยายน 2559
งานประกันคุณภาพสรุ ปข้อมูลสําหรับจัดทํารายงานประเมินตนเอง และส่ งรายงาน
ประเมินตนเองให้ผตู ้ รวจ
5 กันยายน 2559
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2559 เพื่อวางแผนการ
ตรวจฯ
12 กันยายน 2559
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินแก่ผบู ้ ริ หารคณะ
อักษรศาสตร์

2.2 กิจกรรมทีส่ ร้ างความโดดเด่ น/กิจกรรมเด่ นของหน่ วยงานในปี ที่สะท้ อนการพัฒ นา
คุณภาพ
คณะอักษรศาสตร์ มีกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นในปี งบประมาณ 2559 เป็ นจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ด้ านอาจารย์
 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 6 คน
ระดับชาติ
6 คน (6 รางวัล)
ระดับนานาชาติ 0 คน (0 รางวัล)
 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 470 รายการ
ระดับชาติ
429 รายการ
ระดับนานาชาติ 41 รายการ
 อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 52 รายการ
ระดับชาติ
21 รายการ
ระดับนานาชาติ 31 รายการ
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 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ หรื ออื่นๆ 39 คน
รวม 39 รายการ
ด้ านนิสิต
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั 50 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
56 รายการ
นิสิตปัจจุบนั 0 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
0 รายการ
ศิษย์เก่า
6 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ
6 รายการ
ศิษย์เก่า
- คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
- รายการ
 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 129 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 8 คน
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่ นที่ 9 - รุ่ นที่ 10 มีจาํ นวนทั้งหมด 3 คน
 ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
35 คน จํานวน
35 รายการ
ระดับปริ ญญาเอก
20 คน จํานวน
20 รายการ
ด้ านกิจกรรม
 การการจัดประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 61 กิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 ครั้ง
ด้ านการวิจัย
 บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 35 บทความ ได้รับการอ้างอิง 55 ครั้ง
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2559 จํานวน 9 รายการ ดังนี้
บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จํานวน 9 รายการ
ด้ านบริการวิชาการ
 โครงการบริ การวิชาการแบบมีรายได้ จํานวน 73 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 7,060 คน
 โครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้ที่จดั โดยศูนย์บริ การวิชาการ 72 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การ 4,865 คน
 โครงการบริ การวิชาการ แบบมีรายได้ที่จดั โดยศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 1 โครงการ มี
ผูร้ ับบริ การ 2,195 คน
 โครงการบริ การวิชาการแบบไม่มีรายได้ จํานวน 71 โครงการ มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 6,633 คน

งานประกันคุณภาพ

ด้ านนานาชาติ
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริ ญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่ วมฟัง 48 คน
 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบรับปริ ญญา 45 คน
ด้ านอาจารย์
รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล
ลําดับที่ ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติ
คุณ
ได้รับรางวัลพระ
ยาอนุมานราชธน
หนังสื อแปลดีเด่น
ประจําปี พ.ศ.
2558

1

ภาษา
ตะวันตก

ผศ.ดร.ภาสุ รี ลือสกุล

หนังสื อแปลดีเด่น ประจําปี
พ.ศ. 2558

2

ภาษา
ตะวันตก

อ.ดร.ธนกร แก้ว
วิภาส

ได้รับรางวัล “ปิ่ น
รางวัลสําหรับผูท้ ี่ทาํ
คุณประโยชน์แก่โรงเรี ยน ของต.อ.”
เตรี ยมอุดมศึกษา ในฐานะที่
เป็ นผูอ้ ุทิศตนสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรี ยน เตรี ยมอุดมศึกษา

3

ภาษาไทย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุ
ทะศรี

4

ภาษาไทย ศ.ดร.ชลดา เรื องรักษ์ อักษรศาสตร์ดีเด่น ประจําปี รับรางวัลอักษร
ลิขิต
2558
ศาสตร์ดีเด่น

ผูท้ ี่มีผลงานวิจยั โดดเด่น
อย่างต่อเนื่อง เป็ นที่
ประจักษ์และมีประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ
เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และ
เป็ นแบบอย่าง ที่ดีให้แก่
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

ได้รับรางวัลดุษฎี
บัณฑิต โครงการ
ปริ ญญาเอก
กาญจนาภิเษก
(คปก.) ดีเด่น
สาขา
มนุษยศาสตร์
ประจําปี 2558

หน่วยงานที่
ให้รางวัล

วันเดือนปี ที่
ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วัง
ท่าพระ

8-ธ.ค.-58

โรงเรี ยน
เตรี ยม
อุดมศึกษา

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจยั

4-ม.ค.-59

30

ประจําปี 2558

ลําดับที่ ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อผลงาน

5

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุ ง

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

6

ศิลปการ
ละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุ ง

ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจําปี
การศึกษา 2557

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติ
คุณ
ได้รับคัดเลือกเป็ น
อาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ ปอมท.
ประจําปี 2558
สาขา
มนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

หน่วยงานที่
ให้รางวัล

วันเดือนปี ที่
ได้รับรางวัล

ปอมท.

26-พ.ย.-58

สภา
มหาวิทยาลัย
บูรพา

23-เม.ย.-59

 อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 470 รายการ
ระดับนานาชาติ 41 รายการ
ระดับชาติ
429 รายการ
อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 41 รายการ
ลําดับ ภาควิชา
ชื่ออาจารย์
งานบริ การวิชาการที่ทาํ
หน่วยงานที่เชิญ
1 ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.ภาวรรณ นํานิสิตหลักสู ตรศิลปศาสตรมหา สหสาขาวิชายุโรปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื องศิลป์
บัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา
ออสเตรี ย ฮังการี
ไปปฏิบตั ิงานวิจยั
The National Historical
2 ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.วาสนา
เสนอผลงานวิชาการและสร้าง
Commission of Philippines,
วงศ์สุรวัฒน์
เครื อข่ายทางวิชาการ
Manila ฟิ ลิปปิ นส์
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉี ยง
3 ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.วิลลา
ได้รับเชิญจากศูนย์เอเชีย
ใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย
วิลยั ทอง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา (Center
for Southeast Asian Studies)
เกียวโต ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศ
ญี่ปุ่น ให้ไปเป็ นนักวิจยั รับเชิญ
หรื อ visiting research scholar
งานประกันคุณภาพ

ช่วงเวลาที่เชิญ
13-25 พ.ค. 59

1-2 ก.พ. 59

1 ต.ค. - 31
ธ.ค. 58

ลําดับ ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

4

วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับ
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
และวรรณกรรมรางวัลซี ไรต์เรื่ อง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

5

วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

6

วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

7

ภาษาตะวันออก/ ผศ.ดร.อัษฏา
ญี่ปุ่น
ยุทธ
ชูศรี
ภาษาตะวันตก/ ผศ.ดร.อารตี
เยอรมัน
แก้วสัมฤทธิ์

บรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการของ
วรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
รางวัลซี ไรต์เรื่ อง ไส้เดือนตาบอด
ในเขาวงกต ร่ วมกับคุณวีรพร นิ ติ
ประภา
ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับ
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
และวรรณกรรมรางวัลซี ไรต์เรื่ อง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
ร่ วมกับคุณวีรพร นิติประภา
พานิสิตไปพบปะสร้าง
ความสัมพันธ์

8

9

ศิลปการละคร

สร้างความร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสมาคมครู ภาษาเยอรมัน
ในเวียดนาม มหาวิทยาลัย
แห่งชาติเวียดนามฮานอยและ
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา เข้าร่ วมประชุมนานาชาติ The
กานนท์
3rd Conference of the Asia
Pacific Network for Cultural
Education and Research

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

ภาควิชาภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เมือง
ฮัมบูร์ก
และสถาบันเอเชียและ
แอฟริ กนั ศึกษา
มหาวิทยาลัยฮุมโบล์ดท
เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

University of Malaya
มาเลเซี ย
สมาคมครู ภาษาเยอรมัน
ในเวียดนามเวียดนาม

Cambodian Living Arts
กัมพูชา

16-18 ตุลาคม
2558

32

ลําดับ ภาควิชา
10 ศิลปการละคร

11 ศิลปการละคร

12 ศิลปการละคร

13 ศิลปการละคร

14 ศิลปการละคร

15 ภาษาอังกฤษ

16

17
18

19

ชื่ออาจารย์

งานบริ การวิชาการที่ทาํ
(ANCER)
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา โครงการทัศนศึกษาและฝึ ก
กานนท์
ปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2558
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา โครงการทัศนศึกษาดูงาน
กานนท์
ต่างประเทศ ปี การศึกษา 2558
สหรัฐอเมริ กา
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา เป็ นผูอ้ อกแบบการสร้างละคร
กานนท์
เรื่ อง “VN Melody” ณ Bai Dinh
Temple เมือง Ninh Binh
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา ออกแบบการสร้างละครเรื่ อง
กานนท์
“VN Melody” ณ Bai Dinh
Temple เมือง Ninh Binh
ผศ.ฤทธิรงค์ จิวา นํานิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี
กานนท์
การศึกษา 2559 สิ งคโปร์

อินโดนีเซี ย

ช่วงเวลาที่เชิญ
5-9 พ.ค. 59

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหา 9-15 มิ.ย. 59
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
VN Melody Corporation 13-17 ม.ค. 59
เวียดนาม
VN Melody Corporation 13-17 ม.ค. 59
เวียดนาม
หลักสู ตรอักษรศาสตรม 11-15 ส.ค. 59
หาบัณฑิต สาขาวิชาศิลป
การละคร
สหราชอาณาจักร
9 – 19 เม.ย.59

ไปปฏิบตั ิงานในโครงการ
กิจกรรมวิชาการต่างประเทศ โดย
ให้เข้าร่ วมประชุม International
Association of Teacher of
English as a Foreign Language
(IATEFL)
ประวัติศาสตร์ รศ.ดร.สุ เนตร
วิทยากรพิเศษรับเชิญเพื่อบรรยาย
บริ ษทั วันเดอร์แลนด์
ชุตินธรานนท์
ให้ความรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์ ทราเวล จํากัด สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
ประวัติศาสตร์ รศ.ดร.สุ เนตร
วิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับ
กัมพูชา
ชุตินธรานนท์
ประวัติศาสตร์กมั พูชา
ภาษาตะวันตก/อิ รศ.ดร.หนึ่ งฤดี เจรจาเรื่ องการตีพิมพ์ผลงานทาง Centro Studi Piemontesi
เมือง Turin อิตาลี
ตาเลียน
โลหผล
วิชาการและวิจยั (วารสารใน
ฐานข้อมูล Scopus)
Maybank Foundation
ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารุ ง ประชุมเสวนาของศิลปิ นหลาก
มาเลเซี ย
สาขาของอาเซี ยน หัวข้อ
“KataKatha - Southeast Asia
Conversations on Culture and the

งานประกันคุณภาพ

รศ.ดร.ณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์

หน่วยงานที่เชิญ

25-31 ม.ค. 59

6-8 พ.ค. 59
7 มิ.ย.59

12-16 พ.ย. 58

ลําดับ ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

20 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุ ง

21 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุ ง

22 ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํารุ ง

23 ภาษาตะวันออก/ อ.กิตติพงศ์ บุญ
เอเชียใต้
เกิด
24 ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล้รุ่ง
อามระดิษ

25 ประวัติศาสตร์

อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ อยุธยา

26 ประวัติศาสตร์

อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ อยุธยา

27 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร แก้ว
วิภาส

งานบริ การวิชาการที่ทาํ
หน่วยงานที่เชิญ
Arts”
National School of
ร่ วมสัมมนาทางวิชาการในงาน
Drama กรุ งนิ วเดลลี
“World Theatre Forum” หัวข้อ
สาธารณรัฐอินเดีย
“Rediscovering The Magic of
Theatre”
ร่ วมประชุมในงาน "International Indira Gandhi National
Conference on Ramlila entitled: Centre For The Arts
(IGNCA)กรุ งนิวเดลลี
Epic Processes: Mobility,
ประเทศอินเดีย
Patronage and Aesthetics"
Point View Art
ร่ วมบรรยายเรื่ อง “โขน: จาก
Association มาเก๊า
พิธีกรรมในราชสํานักสู่ การแสดง
ประเทศจีน
ร่ วมสมัย” "New Lives for Old
Community Theatres in
Thailand: Three Examples"
ประเทศสิ งคโปร์
เดินทางไปสํารวจชุมชมและ
สมาคมชาวอินเดียที่ใช้ภาษาฮินดี
ในประเทศสิ งคโปร์
นํานิสิตไป Travelling Classroom สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา
ภาคบังคับของหลักสู ตร
Dept of History, King's
ได้รับเชิญจาก The Institute of
Historical Research (IHR) ให้ไป College London สหราช
อาณาจักร
เสนอบทความวิจยั และเก็บข้อมูล
ประกอบการทําวิจยั ที่ John
Rylands Library
University of Leeds
ได้รับเชิญจาก University of
สหราชอาณาจักร
Leeds ให้เข้าร่ วมประชุม
นานาชาติ The Northern
Renaissance SEMINAR
สมาคมครู ภาษาเยอรมัน
สร้างความร่ วมมือทางวิชาการ
ในเวียดนาม
ระหว่างสมาคมครู ภาษาเยอรมัน
ในเวียดนาม มหาวิทยาลัย
แห่งชาติเวียดนามฮานอยและ
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

ช่วงเวลาที่เชิญ
17-21 ก.พ.
59

17-21 ก.พ. 59

12-15 ส.ค. 59

26-28 ก.ค.59

27พ.ค.- 2
มิ.ย.59
2 ก.พ.59

9-15 พ.ค. 59

16-18 ตุลาคม
2558

34

ลําดับ ภาควิชา
28 ศิลปการละคร

ชื่ออาจารย์
อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

29 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

30 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

31 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

32 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

33 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

34 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

35 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

งานประกันคุณภาพ

งานบริ การวิชาการที่ทาํ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่
1 ของเครื อข่ายสถาบันการศึกษา
วิชาศิลปะการแสดง (Network for
Higher Education in the
Performing Arts)
ไปบรรยายหัวข้อ “Beyond
Classical Masked Dance Theatre
and Lady Boy Cabaret Show:
Dance and Theatre in Thailand
Today” ในการประชุม NEXT
Academy โรงแรม JW Marriott
กรุ งโซล
ไปร่ วมงานเทศกาล "Toki
International Arts Festival 2015:
Bridge the Traditional and the
Contempopary/Cross Cultures
and Boundaries"
ไปดูงานศิลปะการละครใน
เทศกาล Performing
Arts Market in Seoul (PAMS)
Seoul International Dance
(SIDance) และ Seoul Performing
Arts Festival (SPAF)
ไปชมงานศิลปะการละครใน
เทศกาล "Super Japan-Japanese
Festival of Arts"
ไปชมงานศิลปะการละครใน
เทศกาล “The O.P.E.N. (Open,
Partcipate, Engage, Negotiate)”
ไปชมงานศิลปะการละครใน
เทศกาล “The O.P.E.N. (Open,
Partcipate, Engage, Negotiate)”
นําผลงานละครเรื่ อง “DGertrude
DOpheliaD” ไปจัดการแสดงใน
เทศกาล “The M1 Chinese

หน่วยงานที่เชิญ
Shanghai Theatre
Academy นครเซี่ ยงไฮ้
ประเทศจีน

ช่วงเวลาที่เชิญ
10-14 ธ.ค. 58

Korea Arts Management 12 ต.ค. 58 ณ
Service (KAMS) เกาหลี

คณะละคร Zuni
Icosahedron จีน

25 ต.ค. - 1
พ.ย. 58

กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว เกาหลี

Esplanads: Theatres on
the Bay สิ งคโปร์

19-22 พ.ค. 59

Singapore International 7-10 ก.ค. 59
Festival of Arts สิ งคโปร์
Singapore International 7-10 ก.ค. 59
Festival of Arts สิ งคโปร์
คณะละคร The Theatre
Practice สิ งคโปร์

31 กค. - 8
สค. 59

ลําดับ ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

36 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

37 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

38 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

39 ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

40 ศิลปการละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร
อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

41 ศิลปการละคร

งานบริ การวิชาการที่ทาํ
Theatre Festival” และร่ วมเสวนา
หลังการแสดงกับผูช้ มที่โรงละคร
Black Box @ Centre 42
นํานิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

หลักสู ตรอักษรศาสตรม 11-15 ส.ค. 59
หาบัณฑิต สาขาวิชาศิลป
การละคร สิ งคโปร์
My Performing Arts 27-28 สค. 59
Agency นครปี นัง ป.
มาเลเซี ย

วิทยากรร่ วมอภิปรายในหัวข้อ
“The ASEAN Socio-Cultural
Community” ในการประชุม
วิชาการนานาชาติดา้ น
ศิลปะการแสดง “Borak
Arts Series”
สถานเอกอัครราชทูต
ดูงานด้านศิลปะการละครใน
เทศกาล “Biennale de la danse a สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย
Lyon” เมืองลียง สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส
ร่ วมการประชุม 28th Congress of Belgrade International
Theatre Festival
the International Association of
(Bitef)กรุ งเบลเกรด ป.
Theatre Critics (IATC) และร่ วม
เซอร์ เบีย
ชมการแสดงในเทศกาลดังกล่าว
นํานิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี
สิ งคโปร์
การศึกษา 2559
สิ งคโปร์
กํากับการแสดงละครเรื่ อง “I
Occupy” จัดแสดงที่ The
Esplanade Theatre

20-25 กย. 59

26 กย. - 1
ตค. 59

11-15 ส.ค. 59
28-31 ม.ค. 59

อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารย์ พเิ ศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 429 รายการ
ลําดับ
1
2
3
4
5

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

อ.ดร.วรรณชัย
คําภีระ
อ.ดร.สิ ริวรรณ
จุฬากรณ์
อ.ดร.อติพร
เสถียรสุ ต
อ.อัคร เช้าฉ้อง

วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเรื อ่ง "กลไกการถอดความสําหรับ
การสกัดการถอดความ"
วิทยากรรายการวิทยุ "อักษรพาที" เรื่ อง งานล่ามภาษาฝรั่งเศส
ในประเทศไทย
ผูด้ าํ เนินรายการอักษรพาที เรื่ อง "งานล่ามภาษาฝรั่งเศสใน
ประเทศไทย"
ผูด้ าํ เนินรายการอักษรพาที เรื่ อง "นิทานตลกพื้นบ้านเยอรมัน"
ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
วิทยากรในรายการอักษรพาที บรรยายเรื่ อง "หนังสื อเรื่ อง สยาม

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์
งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

30 ต.ค.58 เวลา 10.00-11.00 น.

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

17 ก.พ.59 เวลา 13.30-14.30 น.

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

24 ก.พ.59 เวลา 10.00-11.30 น.

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

7 ต.ค.58 เวลา 10.00-11.00 น.

ผศ.ดร.อารตี

17 ก.พ.59 เวลา 13.30-14.30 น.

36
เยอรมัน
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน
ศิลปการละคร

แก้วสัมฤทธิ์
ศ.พิเศษ ดร.อํา
ภา โอตระกูล
ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.พิริยะ
ดิศ มานิตย์
อ.ดร.นิธิวดี ศรี
หงส์
ผศ.ดร.วรุ ณี
อุดมศิลป

11

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุ ณี
อุดมศิลป

อ่านประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์สถาบันอุดมศึกษา
อื่น

12

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุ ณี
อุดมศิลป

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท ของนางสาววรัญญา
จันทรสาน นักศึกษาสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา

13

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุ ณี
อุดมศิลป

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท ของนางสาวอุรชา
อรรจนียกุล นักศึกษาสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา

14

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุ ณี
อุดมศิลป

สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทของนางสาววรัญญา
จันทรสาน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษา

15

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง
อ.ชุติมณฑน์
เกษมณี
อ.อิสริ ยา พาที

วิทยากรอบรมภาษาเกาหลีวนั เสาร์

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

6
7

8
9
10

16
17

ลําดับ
18

วิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ฝป.632 การอ่านวรรณกรรมเชิง
วิเคราะห์

วิทยากรอบรมภาษาเกาหลีวนั เสาร์
วิทยากรอบรมภาษาเกาหลีวนั เสาร์

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

อ.ดร.สื บพงศ์
ช้างบุญชู
ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร
รศ.จารุ ณี หงส์
จารุ

อบรมภาษาจีนให้แก่บุคคลภายนอก

รับเชิญเพื่อบรรยายในหัวข้อ "จิตรกับภาษาศาสตร์" ในการ
สัมมนาทางวิชาการ 50 ปี แห่งการจากไปของ จิตร ภูมิศกั ดิ์ โดย
ภาควิชาภาษาศาสตร์ และฝ่ ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ ร่ วมกับ
มูลนิธิจิตร ภูมิศกั ดิ์
บรรยายหัวข้อ "Voice Training"

19

ภาษาตะวันออก/จีน
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

20

ศิลปการละคร

21

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

22

ศิลปการละคร

รศ.จารุ ณี หงส์
จารุ

23

ปรัชญา

24

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

25

ภาษาตะวันออก/

รศ.ดร.สุ วรรณา
สถาอานันท์
ผศ.ดร.นํ้าทิพย์
เมธเศรษฐ
อ.ดร.มานพ

งานประกันคุณภาพ

ของแอร์นสท์ ฟอน เฮสเซอร์-วาร์เท็ก"
วิทยากรรายการวิทยุ "อักษรพาที" เรื่ อง "นิทานตลกพื้นบ้าน
เยอรมัน" ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
บรรยายหัวข้อ "Thai Theater Arts" ในโครงการอบรม Tohoku
University Spring 2016 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก Tohoku
University ประเทศญี่ปุ่น
วิทยากรรายการวิทยุ "อักษรพาที" เรื่ อง ศัพท์จิตวิเคราะห์
สําหรับวรรณคดีวจิ ารณ์
กรรมการตรวจงานแปลวรรณกรรมอําพรรณโอตระกูล

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "Emotional Responses to
Fiction, Imagination and Obssesive Thouhgt" เพื่องลงตีพิมพ์
ในวารสารอักษรศาสตร์
โครงการ "สู่ ความเป็ นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย"

ช่วยปฏิบตั ิงานที่สาํ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (ผูช้ ่วย
ผูอ้ าํ นวยการ สกว.ด้านมนุษยศาสตร์)
บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการแปลวรรณกรรม เส้นทางสู่ การเป็ น
นักแปลญี่ปุ่น-ไทย"
ที่ปรึ กษาสถานประกอบการฮาลาล

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

24 ก.พ.59 เวลา 10.00-11.30 น.

ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

พ. 16 มี.ค. 59 เวลา 9-12 น.

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

19 ม.ค. 59 เวลา11-12 น.

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
อักษรศาสตร์
สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศสไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษรฯ
จุฬา
ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษรฯ
จุฬา
ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษรฯ
จุฬา

มิ.ย.-ต.ค. 58

หน่วยงานที่เชิญ

30 ก.ย.-14ต.ค.58

พ.ย.-ธ.ค. 58

25 ธ.ค. 58

27 ม.ค.59

พ.ค.-มิ.ย. 59

กย.-พย.59
กย.-พย.59
กย.-พย.59

ช่วงเวลาที่เชิญ

ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์
โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

พ.ค.-ส.ค.59

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

3 ส.ค. 59 เวลา 10-16 น. ณ วัง
ยาว ริ เวอร์ไซด์ รี สอร์ท จ.
นครนายก
29 ส.ค.59 ห้องประชุม ชั้น 9
อาคารมหาจักรี สิรินธร

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และฝ่ าย
วิจยั คณะอักษรศาสตร์ ร่ วมกับ
มูลนิธิจิตร ภูมิศกั ดิ์
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิม
พระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)
ชมรมล่ามและนักแปลภาษา
ญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกลาง

8-มิ.ย.-59

4 ก.ย. 59 เวลา 13-16 น. ณ ห้อง
705 ชั้น 7 อาคารมหาจักรี ฯ
2 ปี ตัง่ แต่ 1 ต.ค.57 เป็ นต้นไป
อา. 25 ต.ค. 58 เวลา 10.0014.00 น.
1 พ.ค.58-1 พ.ค.60

26

อาหรับ
ภูมิศาสตร์

27

ภูมิศาสตร์

28

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ประวัติศาสตร์

29
30
31

หน่วยบริ หารวิชา
อารยธรรมไทย
บรรณารักษศาสตร์

32

บรรณารักษศาสตร์

33

บรรณารักษศาสตร์

34

บรรณารักษศาสตร์

35

บรรณารักษศาสตร์

ลําดับ

ภาควิชา

อาดัม
อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี
อ.มัลลิกา สุ กิจ
ปาณี นิจ
อ.ดร.วิโรจน์
โกศลฤทธิชยั
ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ์ จุฬารัตน์
อ.สถาพร อรุ ณ
วิลาศ
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรี บริ สุทธิ์สกุล

อิสลามแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและเลขานุการงานประชุม TSG 2558

มค.-ธค.58

คณะกรรมการงานประชุม TSG 2558

มค.-ธค.58

วิทยากรบรรยายหัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้สาํ นวน
ฝรั่งเศส
วิทยากรบรรยายเรื่ อง "สัญญะแห่งมหาราช"
บรรยายเรื่ อง “ศิลปะโบราณวัตถุสถาน: ภาพสะท้อนการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมไทย”
วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อบรรยาย "การวิจยั ทางสารสนเทศ
ศาสตร์ : ปฐมบท"
กรรมการประจําสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อปรึ กษาหารื อและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริ หารงานของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการประเมินผลการศึกษา

กรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และและวิทยาศาสตร์
และกําหนดให้ผเู ้ ข้ารับการสรรหาเป็ นผูส้ มควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม-พนม
ศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยากรร่ วมเสวนา ในหัวข้อ ห้องสมุดยุคใหม่ : สังคมอาเซียน
สังคมออนไลน์ และ หัวข้อ ความเป็ นสากลและความเป็ น
อาเซียนของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้อง
แกรนด์บอลรู ม 1 โรงแรมมณี จนั ท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

สมาคมครู ภาษาฝรั่งเศส

16-ต.ค.-58

สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

9-10 ต.ค. 58

สํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์
ธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25-ก.พ.-59

มหาวิทยาลัยนครพนม

8 ก.พ.59 เวลา 09.30 น.

สํานักหอสมุดแห่งชาติ

22 ม.ค.59 เวลา 08.00 - 10.00 น.
และ 10.00 - 12.00 น.

29 ต.ค.5 พ.ย.58
17-18 ต.ค.58 เวลา 09.00 16.00 น.

23 พ.ย.58 เวลา 13.30-16.30 น.

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

วิทยากรในโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม "โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร" ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยากรบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุดดิจิทลั และ กฎหมายลิชสิ ทธิ์ "
ในการประชุมวิชาการ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

3 มี.ค.59 เวลา 08.30 - 15.30 น.

ชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

27-พ.ย.-58

ชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา สมาคม
ห้องสมุดแห่ง ประเทศไทยฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27-พ.ย.-58

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชกัฏ

9 ก.พ.59 เวลา 08.30 - 12.00 น.

36

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรี บริ สุทธิ์สกุล

37

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

38

บรรณารักษศาสตร์

39

บรรณารักษศาสตร์

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

40

บรรณารักษศาสตร์

41

บรรณารักษศาสตร์

42

บรรณารักษศาสตร์

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

กรรมการสอบโครงการดุษฏีนิพนธ์
วิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการประจําปี 2558 เรื่ อง
“ห้องสมุดดิจิทลั : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital
Library: Best Practice and Pitfall)”
ประชุมและให้ขอ้ เสนอแนะการจัดทําและทบทวนแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี งบประมาณ 2559
วิทยากรอบรมหลักสู ตร เรื่ อง "การลักลอกทางวิชาการในบริ บท
ของการวิจยั (Plagiarism in Academic Researh)"
วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเรื่ อง "บทบาทของห้องสมุด

23 พ.ย.58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

6-ต.ค.-58

8 มี.ค.59 เวลา 13.00 - 17.00 น.

38
เจิมประยงค์
อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังสมบูรณ์

43

บรรณารักษศาสตร์

44

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังสมบูรณ์

45

ประวัติศาสตร์

46

ประวัติศาสตร์

อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา
อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

47

ประวัติศาสตร์

48

ปรัชญา

49
ปรัชญา
50
51

ลําดับ

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

ภาควิชา

ผศ.ดร.วิลลา
วิลยั ทอง
ผศ.ดร.ศริ ญญา
อรุ ณขจรศักดิ์
ผศ.ดร.ศิร
ประภา ชวะนะ
ญาณ
อ.ดร.สิ ริวรรณ
จุฬากรณ์
อ.ดร.ธนกร
แก้ววิภาส

ชื่อนามสกุล

52

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก้ววิภาส

53

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง

54

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/จีน

อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง
อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี

55

56
ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น
57

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

58

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

งานประกันคุณภาพ

และบรรณารักษ์ในยุคดิจิทลั "
วิทยากรร่ วมเสวนา ในหัวข้อ ห้องสมุดยุคใหม่ : สังคมอาเซียน
สังคมออนไลน์ และ หัวข้อ ความเป็ นสากลและความเป็ น
อาเซียนของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้อง
แกรนด์บอลรู ม 1 โรงแรมมณี จนั ท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
วิทยากรในโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม "โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร" ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยากรในกิจกรรมการบรรยาย เรื่ อง “Love in the Archives?
Reading Courtship Letters in Georgian England, c.1700 1800”
ที่ปรึ กษาในการจัดทํา “สารคดีชุดพระมหากษัตริ ยไ์ ทยกับ
พระพุทธศาสนา” เพื่อเป็ นสื่ อเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญสําหรับเด็ก เยาวชน
และบุคคลทัว่ ไป อากาศเป็ นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
ทางสถานีโทรทัศน์อมริ นทร์ทีวี ช่อง 34
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์พิเศษสอนบรรยายวิชา Ph212 ปรัชญาจีน หัวข้อเรื่ อง
"ปรัชญาเมิ่งจื่อ"
อาจารย์พิเศษสอนบรรยายวิชา ปก. 337 อภิปรัชญา หัวข้อเรื่ อง
"Time" และ "Concept" แก่นกั ศึกษาในหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
วิทยากรในการดําเนินการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่ผเู ้ ข้า
อบรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ร่ วมอภิปรายกลุ่มย่อยกับผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผูแ้ ทนสพฐ. ผูแ้ ทนจากสถาบันเกอเธ่ประ
เทศไทย ตัวแทนด้านวัฒนธรรมของสถานทูตเยอรมนี ออสเตรี ย
และสมาพันธรัฐสวิส เรื่ อง มุมมอง เงื่อนไขและเป้าหมายต่างๆ
ด้านการเมืองในการประชุม "ความหลากหลายทางภาษา-กุญแจ
สู่ ความสําเร็จ"

ผศ.ดร.เดือน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท์
ผศ.ดร.เดือน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท์
รศ.ดร.
กนกวรรณ

นครศรี ธรรมราช
สํานักหอสมุดแห่งชาติ

22-ม.ค.-59

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

3 มี.ค.59 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล

6-ต.ค.-58

สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9-พ.ย.-58

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 และ 24 พ.ย.58

มูลนิธิส่งเสริ มวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

22 ธ.ค.58-3 ม.ค.59

18 และ 20 พ.ย.58

10 ธ.ค.58 เวลา 13.00-14.30น.

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

ร่ วมอภิปรายบนเวทีเกี่ยวกับความต้องการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่อโรงเรี ยน ในการประชุม "ความหลากหลาย
ทางภาษา-กุญแจสู่ ความสําเร็จ"
วิทยากรบรรยายหัวขอ้ “อาหาร เครื่ องแต่งกายและที่อยูอ่ าศัย
ิ เกาหลีศึกษาแก่
ของชาวเกาหลี” ในงานสัมมนาเชิงปฏิบตัการ
ครู โรงเรี ยนมัธยมทัว่ ประเทศ
วิทยากร บรรยายหัวข้อ 'ชีวติ นักเรี ยนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี'
ในงานแนะแนวการศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเกาหลี
วิทยากรบรรยาย พิเศษให้แก่นกั ศึกษาในหลักสตูรศลิปศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาตะวันออก) คณะมนุษยศาสตร์
รายวิชาสัมมนา (seminar) ในหัวข้อ "กระบวนการวิจยั สาย
ภาษาศาสตร์"
กรรมการตัดสิ นการประกวดสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ในงาน
"มหกรรมญี่ปุ่น รังสิ ต ครั้งที่ 8" (RSU Japanese Fair 2015)

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการและ
Korean Education in Thailand

11 ธ.ค.58 เวลา 9.30-10.30น.

กระทรวงศึกษาธิการแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3-ต.ค.-58

กรรมการตัดสิ นการแข่งขันในงาน RSU Japanese Fair 2015

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต

20 พ.ย 58 เวลา 8.30-16.30

สอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ

4 มี.ค.59 เวลา 10.00-16.30 น.

1-ต.ค.-58

12-ต.ค.-58

20-พ.ย.-58

59

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิริ
ผศ.ดร.นูรีดา
หะยียะโกะ

60

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

วิทยากรบรรยาย พิเศษให้แก่นกั ศึกษา ในหัวข้อ "วรรณกรรม
เวียดนามและภาพสะทอ้นสังคมเวียดนาม"
อบรมให้ความรู ้ดา้ นการสนทนาภาษาอาหรับในโรงพยาบาล
เวชธานี

62

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

สอนวิชา ILA1609 Arabic 1

วิทยาลัยดุสิตธานี

63

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

65

ภาษาไทย
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ภาษาไทย
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ภาษาไทย
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ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต
ผศ.ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข
ผศ.ดร.ธานี
รัตน์ จัตุทะศรี
อ.ดร.นํ้าผึ้ง
ปัทมะลางคุล

วิทยากรในการฝึ กอบรมเตรี ยมความ พร้อมก่อนเดินทางเข้าร่ วม
โครงการ ASEAN-India Student Exchange Programme 2015
ณ สาธารณรัฐอินเดีย
วิทยากรพิเศษในโครงการศิลป์ เสวนาพิเศษ ในงานเสวนาเรื่ อง
"ลอยกระทง เรื อพระราชพิธี วัฒนธรรมนํ้าร่ วมราก" ในหัวข้อ
"เรื อไทย-เรื อ เขมร และลอยกระทงหลากวัฒนธรรม"
วิทยากรบรรยายเรื่ อง “กลวิธี การสอนวรรณคดี” ในโครงการ
อบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็ นครู ภาษาไทย
อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา 411 742 วิทยานิพนธ์
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ภาษาไทย

61

ลําดับ

ภาควิชา

อ.หัตถกาญจน์
อารี ศิลป

ชื่อนามสกุล

สอนรายวิชา IAC823: Communicative Melayu1 , IAC383
Communicative Melayu 3

อาจารย์ พิเศษสอนรายวิชา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกับ
ภูมิภาคศึกษา
กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้แก่นิสิตระดับปริ ญญา
มหาบัณฑิต
กรรมการตัดสิ นการประกวด วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
ประจําปี 2559 ประเภทบทกวี และเรื่ องสั้น เพื่อส่ งเสริ มความ
เป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคการศึกษาที่2/2558 18 ม.ค.
ถึง 14 พ.ค.59

โรงพยาบาลเวชธานี

20 และ 27 พ.ย. 58 4.11,18 และ
25 ธ.ค. 58 12, 14และ15ม.ค.
59
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00
น.(ตังแต่วนั ที่ 11 ม.ค. ถึงวันที่
16 พ.ค.59)
19-20 ต.ค.58

20-พ.ย.-58

ฝ่ ายวิชาการ คณะ ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 พ.ย.58 เวลา 13.00-15.00 น.

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

25-พ.ย.-58

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร

11 พ.ย.58

หน่วยงานที่เชิญ

22-พ.ย.-58
7-ต.ค.-58

ประจําปี 59

ช่วงเวลาที่เชิญ

70

ภาษาอังกฤษ

รศ.ปรี มา มัลลิ
กะมาส

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การทําวิจยั ด้านการแปล" ให้กบั
สาขาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประ
ิ
ยุกตศ์ลป์

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

2 ต.ค.58 เวลา 13.00-15.00 น.

71

ศิลปการละคร
ศิลปการละคร

อาจารย์พิเศษสอนวิชา 363 220 Production Design for
Exhibition ให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 4
วิทยากรสอนการขับร้องเพลงประสานเสี ยงให้แก่นกั เรี ยนภาษา
ฝรั่งเศส

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร

72

ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์
รศ.จารุ ณี หงส์
จารุ

73

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

สถาบันไทยคดีศึกษา ม.
ธรรมศาสตร์

74

ศิลปการละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร

75

ศิลปการละคร
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ศิลปการละคร

77

ศิลปการละคร

รศ.จารุ ณี หงส์
จารุ
รศ.จารุ ณี หงส์
จารุ
รศ.จารุ ณี หงส์
จารุ

ร่ วมประชุมในเวทีการมีส่วนร่ วมเพื่อรับฟังความเห็นจากผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเรื่ อง
"โขน" เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการนําเสนอต่อยูเนสโก
ร่ วมเป็ นกรรมการตัดสิ นการประกวดแข่งขันทางวิชาการในงาน
มหกรรมจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจําปี
2558 (ระดับประเทศ)
ร่ วมประชุมในตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
วัฒนาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/ปี การศึกษา 2558
สอนรายวิชา MSTR 216 การออกเสี ยงและสนทนา 3 (diction
and Speech III)
วิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ข้าราชการ เพื่อการ
สื่ อสารที่สร้างสรรค์ ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ สร้างพลังความรัก

ภาคต้น /2558 (18 ส.ค. - 17
พ.ย. 58) เวลา 13-16.35 น.
25 ก.ย. - 9 ต.ค. 58 เวลา 13-17
น. และ 212 ต.ค. - 27 พ.ย. 58
เวลา 15-17 น.
2 ต.ค.58 เวลา 9.30 น.

รร.เตรี ยมอุดมศึกษา

เทศบาลนครปากเกร็ด

14-15 ต.ค.58

โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย

จ. 19 ต.ค. 58 เวลา 10.00 น.

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

ทุกวันศุกร์ เวลา 13-14.50 น.

สํานักงาน ก.พ.

พ.ย. 58 - ก.ย. 59 (ทุกวันพฤหัส
เวลา 16.30-18.30 น.)

40
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ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

79

ศิลปการละคร
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ศิลปการละคร

81

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน
รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง
รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง
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ศิลปการละคร
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ศิลปการละคร

84

ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริ ดา
มโนมัยพิบูลย์

85

87

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/สเปน

88

ภาษาตะวันตก/สเปน

89

ศูนย์การแปลฯ

ผศ.ดร.หนึ่งฤดี
โลหผล
ผศ.ดร.หนึ่งฤดี
โลหผล
ผศ.ดร.ภาสุ รี
ลือสกุล
ผศ.ดร.ภาสุ รี
ลือสกุล
อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

86

ลําดับ

ภาควิชา

90

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (1 พ.ย.
58 - 30 เม.ย. 60)

ราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์แห่ง
ประเทศไทย
คณะดนตรี และการแสดง ม.
บูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ

15-พ.ย.-58

ธนาคารออมสิ น

18-22 พ.ค. 59

ธนาคารออมสิ น

18-22 พ.ค. 59

ธนาคารออมสิ น

18-22 พ.ค. 59

ก.พ.-59

วิทยากรบรรยายหัวข้อ โชคลางและความเชื่อของคนอิตาเลี่ยน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ผ่าน
บจก.SAPIENS)
บริ ษทั Exxon Mobile Thailand

กรรมการประเมินหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

1-มี.ค.-59

ประเมินผลการสอน(อนุกรรมการ)ข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่ อง การศึกษากลวิธีการ
แปลความหยาบคายในบทสนทนาจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมเรื่ องพันธุ์หมาบ้า ของนายวศิน หิตะ
ศักดิ์ หลักสู ตรการแปลภาษาอังกฤษและไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8-ม.ค.-59

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ

ผศ. ดร.แพร จิต
ติพลังศรี

วิทยากรบรรยายวิชา LCCD 633Seminar: Translation หัวข้อ
เรื่ อง Meet the member of the Editorial Board, New Voices in
Translation Studies, IATIS แก่นกั ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสู ตรปริ ญญาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่ อสารและการพัฒนา (หลักสู ตรปกติ) สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Ethical consideration on internet
research" ณ ห้องประชุม 230/1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน
รศ.จารุ ณี หงส์
จารุ

ศูนย์การแปลฯ

91

บรรณารักษศาสตร์

ความสามัคคี และความเป็ นหนึ่งของสํานักงานก.พ. ประจําปี
พ.ศ.2559
ผูป้ ระเมินข้อเสนอโครงการวิจยั "งานวิจยั ที่มุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ปี
งบปรมาณ 2559 ร่ วมระหว่าง วช. และ สกว.
โครงการอบรมผูป้ ่ วยจําลอง ในการสอบบอร์ดสู ตินรี แพทย์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

ประธานสอบนาฎศิลป์ นิพนธ์ และศิลปะการแสดงนิพนธ์ นิสิต
วิชาเอกศิลปการแสดง ชั้นปี ที่ 4
กรรมการสอบโครงร่ างศิลปะการแสดงนิพนธ์ วิชาเอกการ
ละคร ในรายวิชา 0607404 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ (Senior
Project In Performing Arts)
ผู้กาํ กับการแสดง ละครเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ อง “ธีรราชา เดอะ มิวสิ คลั ”
ผู้ประพันธ์ เพลงและกํากับดนตรีละครเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ อง “ธีรราชา เดอะ
มิวสิ คลั ”
ผู้เขีย นบทละคร การแสดงละครเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ อง “ธีรราชา เดอะ
มิวสิ คลั ”
ผูแ้ ปลเอกสารคดีพิเศษ
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ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานี
รัตน์ จัตุทะศรี

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภาษาและวรรณกรรมในสังคมไทย"
ในรายวิชา 2200183 และ 2200220 (อารยธรรมไทย)

93

ภาษาไทย

94

ภาษาไทย

วิทยากรบรรยายเรื่ อง “กลวิธีการสอนวรรณคดี” ในโครงการ
อบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็ นครู ภาษาไทย
อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา 411 742 สัมมนาวิทยานิพนธ์

95

ภาษาไทย

96

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต
ผศ.ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข
ผศ.ดร.ธานี
รัตน์ จัตุทะศรี
อ.ดร.นํ้าผึ้ง

งานประกันคุณภาพ

อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกับ
ภูมิภาคศึกษา
กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้แก่นางสาวธนพร ศิริ

16 ธ.ค. 58 และ 6 ม.ค. 59 เวลา
9-16 น.
ศ. 29 ม.ค. 59 เวลา 13-16 น.

3-ม.ค.-59

1 มี.ค.2559

ช่วงเวลาที่เชิญ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

29 มี.ค. 59

ชมรมจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
ในประเทศไทย สํานักงาน
พัฒนางานวิจยั วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
หน่วยบริ หารวิชาอารยธรรม
ไทย

23 พ.ค.59 เวลา 10.45 - 11.45 น.

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

10 พ.ย. 58 (เวลา 9.30 - 12.30 น.
18 พ.ย. 58 (เวลา 13.00 - 16.00
น.
25-พ.ย.-58

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

11 พ.ย.58 (เวลา 13.00 - 16.00
น.
22/11/2558 (เวลา 9.00 - 16.00
น.
7-ต.ค.-58

ปัทมะลางคุล
97

ภาษาไทย

อ.หัตถกาญจน์
อารี ศิลป

98

ภาษาไทย

อ.ดร.ธีรนุช
โชคสุ วณิ ช

99

ภาษาไทย

อ.ดร.มิ่งมิตร
ศรี ประสิ ทธิ์

100

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต

101

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานี
รัตน์ จัตุทะศรี

102

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต

103

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข

104

ภาษาไทย

105

ภาษาไทย

รศ.ดร.ณัฐพร
พานโพธิ์ทอง
ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิ ชย์กลุ

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

106

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข
รศ.ดร.ณัฐพร
พานโพธิ์ทอง
ผศ.ดร.ธานี
รัตน์ จัตุทะศรี

107

ภาษาไทย

108

ภาษาไทย

109

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานี
รัตน์ จัตุทะศรี

110

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุ วร

111

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข

112

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิริพร

พันธ์ นิสิตระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการตัดสิ นการประกวด วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
ประจําปี 2559 ประเภทบทกวี และเรื่ องสั้น เพื่อส่ งเสริ มความ
เป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ช่วยให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษา ชั้นปี ที่ 4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่จดั ทําโครงงานวิจยั เรื่ อง "โปรแกรมการสะกดนิ้วมือไทยและ
การถ่ายทอดอักษรไทย"
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ท. 624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
ให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท (ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2558)
วิทยากรให้ความรู ้เรื่ อง “การจัดทําพจนานุกรมและสารานุกรม
วรรณคดีไทย" แก่พระนิสิตชั้นปี ที่ 2 ของภาควิชาหลักสู ตรการ
สอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จํานวน 32 รู ป ที่มาทัศนศึกษาและรับความรู ้ เรื่ อง "ภาษาและ
วรรณคดีไทย"
ร่ วมประพันธ์ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองสิ ริราช
สมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (หนังสื อกวีนิพนธ์เฉลิมพระ
เกียรติ)
วิทยากรบรรยายเรื่ อง "วรรณคดีรามเกียรติ์" ในโครงการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ตามรอย
วรรณคดีไทย
กรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ เรื่ อง “กลวีความไม่สุภาพ
ในภาษาไทย” ของ นายนภัทร อังกูรสิ นธนา นิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 709 สัมมนาสัมพันธสาร
และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Past and Present of the Future:
Ancient and Contemporary Predictions about Thai Buddhism"

งานบริ การวิชาการที่ทาํ
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 460 วิธีวจิ ยั ทางภาษาไทย
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 460 วิธีวจิ ยั ทางภาษาไทย
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "รู ้รสบทวรรณคดี" และ "ทฤษฎี
โวหาร" (โครงการสัมมนาวิชาการ "วินิจสุ นทรี ยรสในตัวบท
ในวรรณคดี" สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 , 2 และ 3)
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วิจารณ์ภาพพจน์" และ "วินิจบท
วรรณกรรม : บทละครเรื่ องอิเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่
2" (โครงการสัมมนาวิชาการ "วินิจสุ นทรี ยรสในตัวบทใน
วรรณคดี" สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 , 2 และ 3)
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะอ่านเขียน : จากครู
สู่ นกั เรี ยน"

กรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท ของนายนริ นทร์
บัวนาค เรื่ อง “อุปลักษณ์เชิงวิพากษ์กีฬาฟุตบอลในมุมมอง
หนังสื อพิมพ์ไทย” นิสิตระดับปริ ญญาโท สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดทฤษฎีคติชนสมัยใหม่ และ

ศิลปากร
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร

พ.ย. 2558 - ก.ค. 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี การศึกษา 2558

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 ต.ค. 58 (เวลา 9.30 - 12.30
น.

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

18-พ.ย.-58

กรมศิลปากร

พ.ย. 58 - มิ.ย. 59

คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุ ราษฎร์ธานี

18 ธ.ค. 2558 (

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 ธ.ค. 2558 (เวลา 13.00 16.00 น.

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
(EFEO)

12,19,26 ม.ค. และ 2,9,16,23
ก.พ. และ 1 มี.ค. 59
28-29 ม.ค.59

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์

7 ก.พ. 59 ( เวลา 9.00 - 12.00 น.

คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์

7-ก.พ.-59

สมาคมนักเรี ยนเก่าโรงเรี ยน
ปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ และ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

12-มี.ค.-59

คณะมนุษยศาสตร์และ

4-5 มี.ค 59 เวลา 13.00- 17.00

7 ก.พ. 2559 ( เวลา 13.00 16.00 น.
6-ก.พ.-59

12 ก.พ.59 เวลา 13.00 – 16.00
น.

42
ภักดีผาสุ ข

การนํามาใช้ศึกษาข้อมูลคติชนภาคสนาม”
วิทยากรบรรยายเรื่ อง "สุ นทรภู่ อมตะกวีผแู ้ ต่งนิราศมากที่สุด"
และร่ วมการอภิปราย เรื่ อง "นิราศภูเขาทอง ...จาก - โรงเหล้าเตา
กลัน่ ควันโขมง - ไปเจดียท์ ี่ชื่อภูเขาทอง ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย"
ในกิจกรรมเปิ ดตัวหนังสื อนิราศภูเขาทองของสุ นทรภู่ ฉบับ
ภาษาไทย - อังกฤษ
คณะกรรมการควบคุมการผลิต “สารคดีชุดพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
กับพระพุทธศาสนา” เพื่อเป็ นสื่ อเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญสําหรับเด็ก
เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป อากาศเป็ นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 5
ธันวาคม 2558 ทางสถานีโทรทัศน์อมริ นทร์ทีวี ช่อง 34
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
วิทยากรนํานักเรี ยนนายร้อย โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชั้นปี ที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง
วิทยากรร่ วมเสวนา โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ดา้ น
วิทยาศาสตร์ไทย เรื่ อง "ถอดรหัสภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ไทย"
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาจารย์พิเศษรายวิชา ศศบศ 104 ประวัติศาสตร์ไทย ห้วข้อ
"ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย"
วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย: ก้าว
สําคัญสู่ อนาคต" ในโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง
"ประวัติศาสตร์ไทย: รากเหง้าที่คนไทยควรรู ้"
วิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความสําคัญของประวัติศาสตร์ต่อ
สังคมไทย" ในโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง
"ประวัติศาสตร์ไทย: รากเหง้าที่คนไทยควรรู ้"
อ่านบทความและร่ วมอภิปรายงานวิจยั ประเด็น เราไม่ใช่
ประชาธิปไตย: ความหมายและการเมืองของการนิยามระบอบ
การปกครอง ในงานประชุมประจําปี ครั้งที่ 2 ของโครงการวิจยั
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของความคิดว่าด้วยความ (ไม่)
เป็ นสมัยใหม่
วิทยากรบรรยายเรื่ อง ร่ องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้ง
ไว้ผา่ นเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา

113

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต

114

ประวัติศาสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

115

ประวัติศาสตร์

116

ประวัติศาสตร์

117

ประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.วิลลา
วิลยั ทอง
อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม
ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ์ จุฬารัตน์

118

ประวัติศาสตร์

119

ประวัติศาสตร์

120

ประวัติศาสตร์

อ.ดร.ภาวรรณ
เรื องศิลป์

121

ประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.สุ ธาชัย
ยิม้ ประเสริ ฐ

122

ประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ์ จุฬารัตน์

ลําดับ

ภาควิชา

123

ประวัติศาสตร์

124

ประวัติศาสตร์

125

ประวัติศาสตร์

126

ประวัติศาสตร์

127

ศิลปการละคร

128

ศิลปการละคร

129

ศิลปการละคร

130

ศิลปการละคร

งานประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สุรวัฒน์
ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ์ จุฬารัตน์

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.

สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์

ตั้งแต่ ต.ค. 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 พ.ย. 58 เวลา 10.00-12.00 น.

โรงเรี ยนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า
ชมรมนักเขียนและผูจ้ ดั ทํา
หนังสื อวิทยาศาสตร์

14 พ.ย. 58 เวลา 13.00-17.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

17 พ.ย. 58 เวลา 09.30-11.30 น.

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

2 ธ.ค. 58 เวลา 11.00-12.15 น.

โครงการวิจยั ฯและเมธีวจิ ยั
อาวุโส สกว.

17-18 ธ.ค. 58

พิพิธภัณธ์บา้ นไทยจิม ทอมป์ สัน

30 ม.ค. 59 เวลา 15.00-17.00 น.

3-เม.ย.-59

21 พ.ย. 58 เวลา 10.00-12.00 น.

2 ธ.ค. 58 เวลา 15.15-16.30 น.

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

อ.ดร.ภาวรรณ
เรื องศิลป์
ผศ.ดร.วิลลา
วิลยั ทอง
อ.ดร.ธนาพล
ลิ่มอภิชาต
อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา
ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

วิทยากรร่ วมบรรยายเรื่ อง ร่ องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่
ต่างชาติทิ้งไว้ผา่ นเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่ อง "ฟันของคนไทย:
ความงามและทันตกรรมสมัยใหม่ ทศวรรษ 2430-2510"
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 733 การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้าน
วรรณคดีไทย
อาจารย์พิเศษรายวิชา ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร์ หัวข้อเรื่ อง
"สถานะการศึกษาเรื่ อง "เพศสภาพ" ในทางประวัติศาสตร์"

พิพิธภัณธ์บา้ นไทยจิม ทอมป์ สัน

30 ม.ค. 59 เวลา 15.00-17.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

10 ก.พ. 59 เวลา 0.930-11.30 น.

วิทยากรในกิจกรรมสัปดาห์สาํ หรับการเปิ ดใจรับความแตกต่าง
"Diversity & Inclusion 2016"

7-11 มี.ค. 59

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง
รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

ประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ครั้งที่ 1/2559
กลัน่ กรองบทความวิชาการเรื่ อง "หาดวอนนภา : ชีวติ
วัฒนธรรรมชุมชนชายทะเล" ของ นายไพบูลย์ โสภณสุ วภาพ
(วารสารวิชาการ "ศิลปกรรมบูรพา" ฉบับที่ 1 ปี ที่ 19 มิ.ย.-พ.ย.
59 ภาคต้น ปี การศึกษา 2559)
วิทยากรหัวข้อ "แนวทางการวิจยั เชิงสร้างสรรค์งาน

ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจ
สัมพันธ์ บจก.มอนเดลีช
อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศ
ไทย)
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรม
ส่ งเสริ มวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ

25 มี.ค. 59 เวลา 10-14 น.

อ.ดังกมล ณ

15 ก.พ. 59 เวลา 13.00-16.00 น.
25 ก.พ. 59 เวลา 11.30-14.20 น.

25 มี.ค. 59 เวลา 9.30-16.00 น.
ม.ค.-มี.ค. 59

ป้อมเพชร
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รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง
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รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง
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อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

134
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อ.ดร.สาวิตา
ดิถียนต์
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อ.ปวิตร มหา
สาริ นนั ทน์
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ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์
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ลําดับ

ภาควิชา

สถาบันวิจยั และพัฒนา มรภ.
สวนสุ นนั ทา

15 ม.ค. 59 เวลา 13-14 น.

สถาบันวิจยั และพัฒนา มรภ.
สวนสุ นนั ทา

15 ม.ค. 59 เวลา 10-11 น.

หลักสู ตรอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาไทยศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ)

3 ก.พ. 59 เวลา 13-16 น.

สอนรายวิชา 2008511 การบริ หารการจัดการแสดง

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม (การเรี ยนการสอน
ทางไกล/ภาษาไทย) บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาฯ

23-24 ม.ค. 59 และ 24 เม.ย. 59
เวลา 9-16 น.

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

ที่ปรึ กษาในการประชุมเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร ครั้งที่ 2
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่ อสารการแสดง เริ่ มใช้ในภาค
ต้น ปี การศึกษา 2559

ภาควิชาสื่ อสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ

พ. 20 พ.ย. 58

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ

ประชุมพิจารณาร่ างรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจยั เรื่ อง
"การจัดการความรู ้ดา้ นศิลปะร่ วมสมัยผ่านญาณทัศนะในงาน
ศิลปะร่ วมสมัย : ชุดความรู ้ผา่ นการศึกษาพิธีกรรมผีตาโขน"
โดย นายพิเชษฐ กลัน่ ชื่น
สอนรายวิชา PC 3305 Script Writing and Analysis และ
รายวิชา PC 4308 Workshop I
สอนรายวิชา PC 3305 Script Writing and Analysis และ
รายวิชา PC 4309 Workshop II
ที่ปรึ กษาในการประชุมเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร ครั้งที่ 2
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่ อสารการแสดง เริ่ มใช้ใน
ภาคต้น ปี การศึกษา 2559
ที่ปรึ กษาในการประชุมเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร ครั้งที่ 2
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่ อสารการแสดง เริ่ มใช้ในภาค
ต้น ปี การศึกษา 2559
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Intellectual property low" ณ ห้อง
601/29 อาคารมหาจักรี สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง
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อ.ดร.ปริ ดา
มโนมัยพิบูลย์
อ.ดร.ปริ ดา
มโนมัยพิบูลย์
อ.ดร.ปริ ดา
มโนมัยพิบูลย์
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ภูมิศาสตร์

25-ธ.ค.-58

15-ธ.ค.-58

ศิลปการละคร

บรรณารักษศาสตร์

มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
ม.หอการค้าไทย
คณะดนตรี และการแสดง ม.
บูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ขอนแก่น

138

143

ศิลปะการแสดง" ในโครงการ Reinforcing the Academic
Leadership in Performing Arts
ประเมินคุณภาพบทความ (Peer-Reviewer) วารสารดนตรี และ
การแสดง คณะดนตรี และการแสดง ม.บูรพา ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2
พ.ศ.2558 เรื่ อง "คนดูโขน: ความเข้าใจการสื่ อความเพื่อ
สุ นทรี ยะในการรับชม"
พิจารณาบทความเรื่ อง" Performance Research: องค์ความรู ้
กรอบการวิจยั กับงานศิลปะการแสดง" ตีพิมพ์ในวารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
บรรยายหัวข้อ "การนําหลักการแสดง The System และ The
Method มาใช้กบั นักแสดงสมัยใหม่ของไทย" ในงานสัมมนา
หัวข้อ "ตะวันออกพบตะวันตก" ในกระบวนการแสดง บนเวที
การแสดงในประเทศไทย (Panel Discussion on "East meets
West" stage performance in Thailand)
บรรยายหัวข้อ "เล่าวรรณคดีไทยให้ร่วมสมัย: การสร้างบทใหม่
จากโครงสร้างวรรณคดีเดิม ท้าวแสนปม" ในงานสัมมนาหัวข้อ
"ตะวันออกพบตะวันตก" ในบทวรรณกรรมการละคร บนเวที
การแสดงในประเทศไทย (Panel Discussion on "East meets
West" stage performance in Thailand)
สอนรายวิชา 2200602 Contemporary Thailand ให้นิสิต
หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา (หลักสู ตร
นานาชาติ)

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

ผศ.ดร.พรรณี

คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์ระบบสารสนเทศ

ช่วงเวลาที่เชิญ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วม
สมัย

จ. 2 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น.

ภาควิชาสื่ อสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
ภาควิชาสื่ อสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
ภาควิชาสื่ อสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ

ภาคต้น ปี การศึกษา 2558

ภาควิชาสื่ อสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ

พ. 20 พ.ย. 58

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

22 มี.ค.59 เวลา 18.00 - 21.00 น.

ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558
พ. 20 พ.ย. 58

2553-ปัจจุบนั
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ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์

ภาควิชา

ชีวนิ ศิริวฒั น์
ผศ.ดร.ศิริวไิ ล
ธีระโรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิริวไิ ล
ธีระโรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิริวไิ ล
ธีระโรจนารัตน์
ผศ.ดร.ศิริวไิ ล
ธีระโรจนารัตน์
อ.ดร.ฐิติรัตน์
ปั้นบํารุ งกิจ
อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี
อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี
ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา
รศ.ดร.วิโรจน์
อรุ ณมานะกุล
อ.ดร.ภาวดี
สายสุ วรรณ
ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

ภูมิศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
คณะกรรมการอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ราชบัณฑิต

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

2550-ปัจจุบนั

คณะกรรมการสารานุกรมไทย

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

2555-ปัจจุบนั

อบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิ ค

สอวน.

2557-ปัจจุบนั

บรรยายหัวข้อ Cellular Automata

GISTDA

2558

อบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิ ค

สอวน.

2558-ปัจจุบนั

อบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิ ค

สอวน.

2558-ปัจจุบนั

บรรยายในหัวข้อการสร้างและทําความเข้าใจแผนภูมิ/แผนภาพ
ในงานวิจยั เชิงมนุษยศาสตร์
คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนาหน่วยงานคณะอักษร
ศาสตร์

ฝายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

12 กพ.59

คณะอักษรศาสตร์
เสวนาในโครงการอาศรมวิจยั เรื่ อง Research Unit (RU) กับ
อนาคตการทําวิจยั กลุ่มในสายมนุษยศาสตร์
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

บรรยายเรื่ อง การเก็บข้อมูลภาคสนามทางภาษาและวัฒนธรรม

ศ.19 ก.พ.59 เวลา 9.00-12.00 น.
ฝ่ ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

บรรยายเรื่ อง "รู ้จกั และเข้าใจตัวตนของเราก่อนพัฒนาเราได้
ไหม" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
"นิดา้ 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน"
รับเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิวิจารณ์บทความโครงการสรรพวิทยา
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1

คณะภาษาและการสื่ อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์

7-มี.ค.-59

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุ ราษฎร์
ธานี
ฝ่ ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

160

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรื่ อง "กรณี ศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางมนุษยศาสตร์"

161

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์
อ.ดร.ศุจิณฐั จิต
วิริยนนท์
อ.ภาวดี สาย
สุ วรรณ
ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิ ชย์กลุ

163

ภาษาไทย

164

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้

ผศ.ดร.ชานป์
วิชช์ ทัดแก้ว

165

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้

ผศ.ดร.ชานป์
วิชช์ ทัดแก้ว
ผศ.ดร.ชานป์
วิชช์ ทัดแก้ว

กรรมการสอบสัมภาษณ์ ปี 2559 เข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์
โดยวิธีรับตรง แบบปกติ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ ปี 2559 เข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์
โดยวิธีรับตรง แบบปกติ
วิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในหัวข้อ "Past
and Present of the Future: Ancient and Contemporary
Predictions about Thai Buddhism"
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ"เทพปกรณัมอินเดีย:รู ้ไว้ไม่มี
เสี ย"

พฤ 31 มี.ค.59 เวลา 13.00-16.00
น.

คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
สนามจันทร์

ชื่อนามสกุล

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสุ นทรพจน์
ภาษาอังกฤษ

งานประกันคุณภาพ

5 ก.พ.59 9.00-12.00 น.
ฝ่ ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อ.ดร.ศุจิณฐั จิต
วิริยนนท์

166

จ. 14 ธ.ค.58

การใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์

24 พ.ย 58
ฝ่ ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์
ม.ราชภัฏจันทรเกษม

159

162

6-ต.ค.-58

ช่วงเวลาที่เชิญ
9 มี.ค.59 เวลา 9.00-16.00 น.

11 มี.ค.59 เวลา 9.30-12.30 น.

4-เม.ย.-59
คณะอักษรศาสตร์
4-เม.ย.-59
คณะอักษรศาสตร์
สํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
(EFEO)

28 - 29 ม.ค. 59

4-มี.ค.-59

กรรมการจัดทําหนังสื อนิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทย

ภาควิชาคติชนวิทยาฯ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักการศึกษาวัด
พระธรรมกาย

26-ม.ค.-59

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความ

27-ม.ค.-59

167

172

ภาษาตะวันตก/สเปน

173

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรี สุข
อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด
อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด
อ.ดร.มานพ
อาดัม
ผศ.ดร.ภาสุ รี
ลือสกุล
รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ์
ผศ.ดร.หนึ่งฤดี
โลหผล
ผศ.ดร.หนึ่งฤดี
โลหผล
ผศ.สรรควัฒน์
ประดิษฐพงษ์
อ.ดร.ธนกร
แก้ววิภาส

177

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.Antje
Streit

178

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง
อ.ชุติมณฑน์
เกษมณี

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

168
169
170
171

174
175
176

179

ลําดับ
180

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ภาษาตะวันออก/
อาหรับ
ภาษาตะวันตก/สเปน

181

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
บรรณารักษศาสตร์

182

บรรณารักษศาสตร์

183

บรรณารักษศาสตร์

184

บรรณารักษศาสตร์

185

บรรณารักษศาสตร์

186

บรรณารักษศาสตร์

187

บรรณารักษศาสตร์

188

ภาษาอังกฤษ

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิทยากรบรรยายเรื่ อง ค่านิยมและจริ ยธรรมพราหมณ์-ฮินดูและ
พุทธศาสนา
วิทยากรบรรยายเรื่ อง สาดนํ้าสงกรานต์วฒั นธรรมร่ วมราก
อาเซียน
ที่ปรึ กษาชะรี อะห์การเงินการลงทุนอิสลาม

ผูป้ ระเมินหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
สรุ ปประเมินผลการสอน (อนุกรรมการ) ที่ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ผูแ้ ปลเอกสารคดีพิเศษ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ในโครงการวิถีธรรมคุณธรรม จริ ยธรรมนํา
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากรบรรยายหัวข้อ "โชคลางและความเชื่อของคนอิตา
เลียน"
วิทยากรให้ความรู ้เตรี ยมความพร้อมแก่นกั เรี ยนที่เข้าร่ วม
แข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิ กวิชาการระดับประเทศ เพื่อ
คัดเลือกนักเรี ยนเป็ นตัวแทนไปร่ วมแข่งขันภาษาเยอรมัน
โอลิมปิ กวิชาการระดับนานาชาติ (IDO) ในระหว่างวันที่ 17-30
กรกฎาคม 2559
วิทยากรให้ความรู ้เตรี ยมความพร้อมแก่นกั เรี ยนที่เข้าร่ วม
แข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิ กวิชาการระดับประเทศ เพื่อ
คัดเลือกนักเรี ยนเป็ นตัวแทนไปร่ วมแข่งขันภาษาเยอรมัน
โอลิมปิ กวิชาการระดับนานาชาติ (IDO) ในระหว่างวันที่ 17-30
กรกฎาคม 2560
วิทยากรอบรมภาษาเกาหลีให้แรงงานไทย
วิทยากรอบรมภาษาเกาหลีให้แรงงานไทย

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

สํานักการศึกษาวัด
พระธรรมกาย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ ษทั IWS

26-ม.ค.-59

สาขาวิชาภาษาสเปน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผ่านบ
จก. SAPIENS)
วัดพิบูลสัณหธรรม จ.ชลบุรี

1-มี.ค.-59

บริ ษทั ExxonMobil Thailand

ม.ค.-59

สมาคมครู ภาษาเยอรมัน

17-31 มี.ค.59

สมาคมครู ภาษาเยอรมัน

17-31 มี.ค.59

กระทรวงแรงงาน

พย.-ธค.59

กระทรวงแรงงาน

พย.-ธค.59

2-มี.ค.-59
7-เม.ย.-59
1 พ.ค.58 ถึง 1 พ.ค.62

8-ม.ค.-59
ก.พ.-59
58-59

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

อ.อิสริ ยา พาที

วิทยากรอบรมภาษาเกาหลีให้แรงงานไทย

กระทรวงแรงงาน

พย.-ธค.59

ผศ.ดร.อรนุช
เศวตรัตน
เสถียร
อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังสมบูรณ์
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์
ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์
ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์
ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์
อ.จิตติมา พฤฒิ
พฤกษ์

ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบร่ างมาตรฐานการรู ้สารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ ในประเทศไทย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุ โขมัย

14 มค.59

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ธรรมาธิราช ม.ศิลปากร

กพ.59

ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั นิสิตบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาบรรณารักฯ คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

มี.ค.-59

ผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ

ม.ศิลปากร

ต.ค.-58

ผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาหนังสื อ

สํานักพิมพ์ จุฬาฯ

พ.ย.-58

ผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณารายงานการวิจยั

ม.สงขลานคริ นทร์

ต.ค.-58

ผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ

ม.ศิลปากร

ม.ค.-59

กรรมการประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารม.เชียงใหม่

ม.เชียงใหม่

4 ก.พ.-3 มี.ค.59

46
189

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

ผูท้ รงคุณวุฒิโครงการปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ณ ห้อง 632 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

190

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชุติ

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินโครงการวิทยานิพนธ์เพื่อรับทุนวิจยั
มหาบัณฑิต

191

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

192

ประวัติศาสตร์

193

ประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร
ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ์ จุฬารัตน์
ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สุรวัฒน์

194

ประวัติศาสตร์

195

ประวัติศาสตร์

196

ประวัติศาสตร์

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "Coming out of the closet"
in Higher Education of Thai Queer Students เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ร่วมจัดทําหนังสื อ อาคารและ
สถานที่สาํ คัญในบริ เวณถนนพระอาทิตย์
อาจารย์พิเศษ หัวข้อ "องค์กรความร่ วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้: การก่อ
ตัวขึ้นของกลุ่มมหาอํานาจใหม่" ในรายวิชา ศศบศ 106
การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่ อต่างๆ
อาจารย์พิเศษ หัวข้อ "การศึกษาวิจยั ประวัติศาสตร์วฒั นธรรม"
รายวิชา ปศ 301 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
อาจารย์พิเศษ หัวข้อ "สงครามโลกครั้งที่ 1: จดหมายรักในสมัย
สงครามโลก ครั้งที่ 1" รายวิชา ปศ 502 สัมมนาประวัติศาสตร์
โลกสมัยใหม่
บรรณาธิการหนังสื อ "วิถีแห่งไทย"

197

ประวัติศาสตร์

198

ประวัติศาสตร์

199

ประวัติศาสตร์

ลําดับ

ผศ.ดร.วิลลา
วิลยั ทอง
อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา
ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ์ จุฬารัตน์
ผศ.ดร.วิลลา
วิลยั ทอง
อ.ดร.ธนาพล
ลิ่มอภิชาต
ผศ.ดร.วิลลา
วิลยั ทอง

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่ อง "การประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2525-2552"
วิทยากรผูว้ จิ ารณ๋ ผลงานในโครงการสัมมนาความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ หัวข้อ "สื่ อบันเทิงทางกามารมณ์ในสังคมไทย
ทศวรรษ 2450-2500"
วิทยากรผูว้ จิ ารณ์ผลงานในโครงการสัมมนาความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ หัวข้อ "มอเตอร์ไซค์: การเคลื่อนย้ายกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมหลังทศวรรษ 2500 กรณี ศึกษา
พื้นที่จงั หวัดเชียงราย"

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

200

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

บรรยาย หัวข้อ "รู ้จกั ตนเอง"

201

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

รศ.ดร.สุ ภา
พรรณ ณ บาง
ช้าง (อ.แม่ชี
วิมุตติยา)
อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง

202

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ
ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.มานพ
อาดัม
รศ.สุ รภีพรรณ
ฉัตราภรณ์

ที่ปรึ กษาซะรี อะห์ ของ บริ ษทั อิสลามิคเวลธ์โซลูชนั่ จํากัด

205

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาอังกฤษ

206

ภาษาอังกฤษ

ผศ.สรรควัฒน์
ประดิษฐพงษ์
รศ.ดร.ณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์
รศ.ดร.ณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ“โชคลางและความเชื่อของคนอิตา
เลียน”
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ "ความรู ้และพื้นฐานสําคัญใน
การแปล" เพื่อพัฒนาทักษะการแปล ให้แก่กาํ ลังพลของกองทัพ
ไทย

203

204

งานประกันคุณภาพ

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

กรรมการวิจารณ์หลักสู ตรภาษาเกาหลี ในงานสัมมนาการเรี ยน
การสอนภาษาเกาหลี ในระดับมัธยมศึกษา

กรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภท
วิชาการตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับชํานาญการและระดับ
ชํานาญการพิเศษ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี น
ริ นทรวิโรฒ
สํานักงานโครงการทุนวิจยั
มหาบัณฑิต สกว. ด้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

4 พ.ค.59 เวลา 09.00 - 14.30 น.

สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

17 มี.ค.59)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

20 เม.ย. 59 เวลา 11.30-14.20 น.

สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28-เม.ย.-59

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 พ.ค. 59 เวลา 8.30-16.30 น.

หน่วยงานที่เชิญ

20-พ.ย.-58

11-มี.ค.-59

29 มี.ค. 59 เวลา 8.30-11.30 น.

25 เม.ย. 59 เวลา 13.30-16.20 น.

4 พ.ค. 59 เวลา 13.30-16.00 น.
11 พ.ค. 59 เวลา 8.30-16.30 น.

ช่วงเวลาที่เชิญ
26 ม.ค.59 เวลา 13.00-16.00 น

กระทรวงศึกษาธิการร่ วมกับ
Korean Education Center in
Thailand

27-ม.ค.-59

1 พ.ค.59 - 1 พ.ค.62
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบตั ิหน้าที่สาํ นักงาน
เลขาธิการสภานิติบญั ญัติ
แห่งชาติ เป็ น
ชมรมภาษาอิตาเลียน บริ ษทั
ExxonMobil Limited
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ม.ค.-ก.พ.59

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย

17 ก.พ.59

3-ม.ค.-59
มี.ค.59 - มี.ค.61

207

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรี บริ สุทธิ์สกุล

208

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังสมบูรณ์

209

ประวัติศาสตร์

210

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา
ผศ.ดร.รักสงบ
วิจิตรโสภณ

211

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจิตรโสภณ

212

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก

อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง
อ.ศันสนีย ์ เอก
อัจฉริ ยา

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง
อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง

ภาษาตะวันออก

อ.ดร.หทัย แซ่
เจี่ย

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

219

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

วิทยากรอบรมภาษาฮินดีให้แก่พนักงาน กองอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

220

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์

221

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร. พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

วิทยากรในโครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ใน
หัวข้อ “การอภิปรายงานวิจยั และวิพากษ์โครงร่ างวิทยานิพนธ์
ของโครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารระหว่างประเทศ (หลักสู ตร
นานาชาติ) ภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิโครงการปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

222

ศูนย์การแปลฯ

ผศ. ดร.แพร จิต
ติพลังศรี

223

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรี บริ สุทธิ์สกุล

213

214
215
216
217

218

วิทยากรในโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม "โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร"
วิทยากรในโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม "โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร"
อาจารย์พิเศษ บรรยายหัวข้อ "สถานะการศึกษาเรื่ อง "เพศ
สภาพ" ในทางประวัติศาสตร์" ในรายวิชา ปศ 405 สัมมนา
ประวัติศาสตร์
วิทยากรบรรยายในรายวิชา TE 719: Corpus Analysis in
EnglishLanguage Teaching ในหัวข้อ How to build a corpus?

วิทยากรบรรยายในรายวิชา TE 719: Corpus Analysis in
EnglishLanguage Teaching ในหัวข้อ Combining corpus
linguistics and discourse analysis for English language
teaching
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแก้ไขหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกาหลี (พ.ศ.2559)
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภาษาแมนดาริ นไต้หวันกับแมนดา
ริ นแผ่นดินใหญ่"
อาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่ อง "ค่านิยมและจริ ยธรรม
พราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา"
วิทยากรการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่ อง "เอกลักษณ์ร่วม
ในวรรณกรรมอาเซียน"
ร่ วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง "ก้าวต่อไปหลังประชาคม
อาเซียน 2559 มิติทางด้านการศึกษา"
กรรมการพัฒนาหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนรู ้ภาษาเกาหลี และ
ร่ วมประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนรู ้ภาษา
เกาหลี ระดับมัธยมศึกษา
ผูน้ าํ เสนอผลการวิจยั ในการจัดงานสัมมนาเรื่ อง "การพัฒนา
ระบบการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย"

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

อาจารย์พิเศษในหัวข้อเรื่ อง The 'Emerging Literariness':
Translation and Thai Literary Polysystem at the Era of
Modernization (1910-1925) แก่นกั ศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่ อสารและการพัฒนา (หลักสู ตร
ปกติ) สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วิทยากรหัวข้อห้องสมุดใหม่ : สังคมอาเซียน สังคมออนไลน์

วิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
วิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ
โครงการปริ ญญาเอก สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสู ตร
นานาชาติ) สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริ ญญาเอก สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสู ตร
นานาชาติ) สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม
สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทน
ราษฏร
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

3 มี.ค.59 เวลา 08.30-15.30 น.

3 มี.ค.59 เวลา 08.30-15.30 น.

25-ก.พ.-59

5 มี.ค.59 เวลา 9.00-12.00

12 มี.ค.59 เวลา 9.00-12.00 น.

25 มี.ค.59 เวลา 11.15-12.15 น.

2 มี.ค.59 เวลา 13.30-17.30
21-22 เม.ย.59
16 มี.ค.59 เวลา 08.30-16.00 น.
29-31 มี.ค.59

7 เม.ย.59 เวลา 08.00-16.00 น

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

กองอบรมภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ บริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน)
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25-26 เม.ย.59 และ 4-5 ส.ค.59

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

4 พ.ค.59 เวลา 09.00 - 14.30 น.

หอสมุดแห่งชาติ

1/5/59 เวลา 08.30 – 15.00 น.

29 เม.ย.59 เวลา 13.00 - 16.00
น.

22-ม.ค.-59

48
224
225

บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังสมบูรณ์
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

226

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

227

ศิลปการละคร

228

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง
รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

229

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล ณ
ป้อมเพชร

230

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

231

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

232

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

233

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

234

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

235

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

236

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.
อัษฎายุทธ ชูศรี
รศ.ดร.อรรถยา
สุ วรรณระดา
รศ.ดร.อรรถยา
สุ วรรณระดา
ผศ.ดร.นํ้าทิพย์
เมธเศรษฐ
ผศ.ดร.นํ้าทิพย์
เมธเศรษฐ
ผศ.ดร.ชมนาด
ศีติสาร
ผศ.ดร.ชมนาด
ศีติสาร

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

237

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

238

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

รศ.ดร.
กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิริ
อ.ดร.มานพ
อาดัม
อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง
อ.ชุติมณฑน์
เกษมณี

239
240
241

อ.อิสริ ยา พาที

วิทยากรหัวข้อห้องสมุดใหม่ : สังคมอาเซียน สังคมออนไลน์

หอสมุดแห่งชาติ

วิทยากร การอบรมหลักสู ตร เรื่ อง "การทบทวนวรรณกรรม
อย่างมีระบบ (Systematic Review)" ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4
อาคารเทพรัตน์วทิ ยาโชติ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วิทยากรในกิจกรรมสัปดาห์สาํ หรับการเปิ ดใจรับความแตกต่าง
"Diversity & Inclusion 2016"

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 ส.ค.59 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจ
สัมพันธ์ บจก.มอนเดลีช
อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศ
ไทย)
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรม
ส่ งเสริ มวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

7-11 มี.ค. 59

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
ม.หอการค้าไทย
สมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศ
ไทย
คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคําแหง

25 มี.ค. 59 เวลา 10-14 น.

ประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ครั้งที่ 1/2559
กลัน่ กรองบทความวิชาการเรื่ อง "หาดวอนนภา : ชีวติ
วัฒนธรรรมชุมชนชายทะเล" ของ นายไพบูลย์ โสภณสุ วภาพ
(วารสารวิชาการ "ศิลปกรรมบูรพา" ฉบับที่ 1 ปี ที่ 19 มิ.ย.-พ.ย.
59 ภาคต้น ปี การศึกษา 2559)
วิทยากรหัวข้อ "แนวทางการวิจยั เชิงสร้างสรรค์งาน
ศิลปะการแสดง" ในโครงการ Reinforcing the Academic
Leadership in Performing Arts
วิทยากร ในการจัดสัมมนาครั้งที่ 19 สมาคมครู ภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความวารสาร JSN Journal
ผูป้ ระเมินรายงานวิจยั ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.
รามคําแหง
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความวารสาร JSN Journal
ผูป้ ระเมินรายงานวิจยั ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.
รามคําแหง
ผูป้ ระเมินบทความวารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ
ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสู ตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

243
244

อ.ดร.สื บพงศ์
ช้างบุญชู
ดร.หทัย แซ่เจี่ย
ดร.หทัย แซ่เจี่ย

ภาษาตะวันออก/จีน
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ภาษาตะวันออก/จีน

งานประกันคุณภาพ

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี

25 มี.ค. 59 เวลา 9.30-16.00 น.ฯ
ม.ค.-มี.ค. 59

28 พ.ค. 59 08.30-16.00 น.
เม.ย.-59
เม.ย.-59

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศ
ไทย
คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคําแหง

เม.ย.-59
เม.ย.-59

มหาวิทยาลัยพายัพ

13-ม.ค.-59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16-พ.ค.-59

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาผลงานตําราเรื่ อง "การเขียนเรี ยงความ
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Essay Writing)"

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึ กษาซะรี อะห์ การเงินการลงทุนในอิสลาม

บริ ษทั อิสลามิค เวลธ์ โซลูชนั่
จํากัด
ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานฮัน่ ปั้นประจําประเทศ
ไทย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1 พ.ค. 59 - พ.ค. 62

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10-พ.ค.-59

สอนวิชาภาษาเกาหลี 2
สอนวิชาภาษาเกาหลี 4
สอนวิชาภาษาเกาหลี 1

242
ภาษาตะวันออก/จีน
ภาษาตะวันออก/จีน

22-ม.ค.-59

การประกวดความรู ้และวัฒนธรรมจีนชิงถ้วยสถาน
เอกอัครราชทูตจีน ประจําปี 2559
ประเมินคุณภาพบทความวิจยั
โครงการประชุมปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาจีน
ประเมินผลงาน (บทความ)

18-พ.ค.-59

ทุกวันเสาร์ 28 พ.ค. – 6 ส.ค. 59
ทุกวันเสาร์ 28 พ.ค. – 6 ส.ค. 59
ทุกวันเสาร์ 28 พ.ค. – 6 ส.ค. 59

26-มิ.ย.-59
3-มิ.ย.-59
9-ธ.ค.-58
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รศ.ดร.พัชนี ตั้ง
ยืนยง
รศ.ดร.พัชนี ตั้ง
ยืนยง

ประเมินผลงานวิจยั

รศ.ดร.พัชนี ตั้ง
ยืนยง
รศ.ดร.พัชนี ตั้ง
ยืนยง
อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู
อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

กองบรรณาธิการ "วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน"

โครงการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรคณะศิลปศาสตร์

ภาษาตะวันออก/จีน
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255
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257
258
259
260

ลําดับ

ภาษาตะวันออก/จีน
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

ภาควิชา

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู
ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา
ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

262

ศูนย์การแปลฯ

ผศ. ดร.แพร จิต
ติพลังศรี

263

ศูนย์การแปลฯ

ผศ. ดร.แพร จิต
ติพลังศรี

265
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ผศ. ดร.สุ รีย ์
ชุณหเรื องเดช
อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี

18-เม.ย.-59

6-มิ.ย.-59
3-มิ.ย.-59
1-มี.ค.-59

มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
1-มี.ค.-59
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
1-มิ.ย.-59
มหาวิทยาลัยบูรพา
1-มิ.ย.-59

อัตลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน

Knowing and understanding our ASEAN friends

บริ ษทั SCG

28-เม.ย.-59

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนบทความวิจยั

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

30-เม.ย.-59

อาศรมวิจยั มนุษยศาสตร์ครั้งที่ 2
เทคนิคการสอนวรรณกรรมเวียดนาม

สกว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6-9 มิ.ย.59
26-ก.ค.-59

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่ อง การศึกษากลวิธีการ
แปลความหยาบคายในบทสนทนาจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมเรื่ องพันธุ์หมาบ้า ของนายวศิน หิตะ
ศักดิ์ หลักสู ตรการแปลภาษาอังกฤษและไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่ อง Meet the member of the
Editorial Board, New Voices in Translation Studies, IATIS แก่
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสู ตรปริ ญญาโท สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการสื่ อสารและการพัฒนา (หลักสู ตรปกติ)
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษในหัวข้อเรื่ อง The 'Emerging Literariness':
Translation and Thai Literary Polysystem at the Era of
Modernization (1910-1925) แก่นกั ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสู ตรปริ ญญาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่ อสารและการพัฒนา (หลักสู ตรปกติ) สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะอนุกรรมพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานความรู ้
สําหรับครู และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาจีน
คณะอนุกรรมพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานความรู ้
สําหรับครู และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาจีน

อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

25-มี.ค.-59

มหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สํานักจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง
กรมศิลปากร

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

ศูนย์การแปลฯ

ภาษาตะวันออก/จีน

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เรื่ อง “กลยุทธ์การจํากับ
การสอนคําศัพท์ภาษาจีน”
ประเมินผลงานวิชาการ เรื่ อง แนวทางการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนสําหรับผูพ้ ิการทางสายตา
ประเมินผลงานวิชาการ เรื่ อง การวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย : การศึกษานอก
ระบบ
ประเมินผลงานวิชาการ เรื่ อง การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษาจีนของนิสิตเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะอนุกรรมพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานความรู ้
สําหรับครู และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาจีน
ผูส้ อนรายวิชา 1016313 ภาษาจีนโบราณประยุกต์

ชื่อนามสกุล

261

264

ประเมินผลงานวิจยั

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์

หน่วยงานที่เชิญ

28/07/2559
23 เม.ย.-6 ส.ค.59 เวลา 14.0017.00 น.
22-เม.ย.-59

ช่วงเวลาที่เชิญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 มี.ค.2559

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

29 มี.ค. 59

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

29 เม.ย. 59

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

28/07/2559
28/07/2559

50
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อ.ดร.ศันสนีย ์
เอกอัจฉริ ยา
อ.อภิรดี เจริ ญ
เสนีย ์
ผศ.ดร.แพร จิต
ติพลังศรี
รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

คณะอนุกรรมพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานความรู ้
สําหรับครู และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาจีน
คณะอนุกรรมพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานความรู ้
สําหรับครู และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาจีน
บรรยายเรื่ อง "กรณี ศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางมนุษยศาสตร์"

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ฝ่ ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

28/07/2559

วิทยากรในเทศกาลละครนานาชาติสาํ หรับเด็กและเยาวชน
กรุ งเทพ 59 หัวข้อ "ละครสําหรับเด็กในมิติของศิลปะ การศึกษา
ลารพัฒนา"
ประเมินคุณภาพบทความ (Peer-Reviewer) วารสารดนตรี และ
การแสดง เรื่ อง "นาฎกรรมล้อ: การล้อเลียน การเสี ยดสี และการ
สร้างอารมณ์ขนั ใน แก้วหน้าหมา"
เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การวิจยั ด้านมนุษยศาสตร์" และ
หัวข้อ "วิธีวทิ ยาในการศึกษาความซับซ้อนของวรรณกรรมไทย
ร่ วมสมัย" ในการจัดสัมมนาเรื่ อง "เปิ ดโลกแห่งความซับซ้อนใน
วรรณกรรมไทย" วันที่ 25-26 ม.ค. 59
พิจารณากลัน่ กรองรองชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3 ก.ค. 59 เวลา 16-17.20 น. ณ
ห้องชั้น 6 หอศิลปฯ กทม.

คณะดนตรี และการแสดง ม.
บูรพา

25-ก.ค.-59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปัตตานี
คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร

25-26 ม.ค. 59

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.
สงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.
สงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.
สงขลา

268

ภาษาตะวันออก/จีน
ศูนย์การแปลฯ

269

ศิลปการละคร

270

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

271

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

272

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

273

ศิลปการละคร

ร่ วมเสวนาประกอบการแสดง : งามอย่างนางละคร

274

ศิลปการละคร

ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์
รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

275

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหา
สาริ นนั ทน์

276

ศิลปการละคร

น.ส.ลาวัลย์ อิ่ม
เงิน

นํานิสิตไปแสดงละครอักษรสัญจรเรื่ อง "ชีวติ ดี๊ดี" ในโครงการ
มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 4 (TSU DRAMA
FESTIVAL # 4)
วิทยากร "การจัดการโครงการ" ในโครงการมหกรรมการแสดง
ละครภาคใต้ ครั้งที่ 4 (TSU DRAMA FESTIVAL # 4)

วิทยากร "ศิลปะการละคร" ในโครงการมหกรรมการแสดง
ละครภาคใต้ ครั้งที่ 4 (TSU DRAMA FESTIVAL # 4)

28/07/2559
11 มี.ค.59 เวลา 9.30-12.30 น.

10 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุม 1 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาฯ
24 ก.ย. 59 ณ หอวชิราวุธา
นุสรณ์
9-11 ก.ค. 59 ณ อาคารเรี ยนรวม
อเนกประสงค์ 2 (ตึก 17) ชั้น 2
9-11 ก.ค. 59 ณ บ้านนครใน อ.
เมือง จ.สงขลา
9-11 ก.ค. 59 ณ อาคารเรี ยนรวม
อเนกประสงค์ 2 (ตึก 17) ชั้น 2

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ

277

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์

17-มิ.ย.-59

278

ภาษาไทย

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

279

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล้รุ่ง
อามระดิษ
อ.ดร.ใกล้รุ่ง
อามระดิษ

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "สัตว์ประหลาดและ
มนุษย์ ความสอดคล้องเบื้องหลังมังงะสยองขวัญของิโต จุนจิ"
ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่
17 มิ.ย. 59 ณ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมความรู ้ภาษาและวัฒนธรรมเขมร

บริ ษทั เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด

280

ภาษาไทย

281

ศิลปการละคร

ผศ.ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข
ผศ.ดร.ปริ ดา
มโนมัยพิบูลย์

การเสวนา Grow Together with our Best Neighbor
CAMBODIA เสริ มความรู ้ คู่การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้าน
"กัมพูชา"
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท เรื่ อง อุปลักษณ์นางร้ายในนว
นิยายพาฝัน (น.ส.นิภาดา โพธิ์เรื อง)
เป็ นกรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง

12,19,26 ก.ย. 59 เวลา 8.30 16.30 น.
22 ก.ย. 59 เวลา 14.00 - 17.00
น. ณ ห้องฉัตราบอลรู ม โรงแรม
สยามเคมปิ นสกี้ กรุ งเทพฯ
เดือนส.ค. 59

282

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

เป็ นกรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง

ม.หอการค้าไทย

283

ศิลปการละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุ ง

ม.อัสสัมชัญ

284

ศิลปการละคร

รศ.จารุ ณี หงส์

กรรมการประเมินหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่ อสารการแสดง
ประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย

27 ก.ย. 59 เวลา 9 น. ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
10 ชั้น 6
27 ก.ย. 59 เวลา 9 น. ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
10 ชั้น 6
ตั้งแต่24 ส.ค. 59 เป็ นต้นไป

รร.วัฒนาวิทยาลัย

อ. 23 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ณ

งานประกันคุณภาพ

ภาษาไทย ม.เกษตรฯ
ม.หอการค้าไทย

ช่วงเวลาที่เชิญ

จารุ

ห้องพระคุณ ตึกอํานวยการ รร.
วัฒนาวิทยาลัย ถ.สุ ขมวิท 19
25 ส.ค. 59 เวลา 9.00 - 14.00 น.

อ.ดร.ใกล้รุ่ง
อามระดิษ
ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุ วร
ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุ วร
อ.ดร.ใกล้รุ่ง
อามระดิษ
อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

การประกวดความรู ้เกี่ยวกับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6

โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
สกว.

9-ส.ค.-59

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 59

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ปรมินท์
จารุ วร

แต่งบทอาศิรวาทและอ่านทํานองเสนาะ

291

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

292

ศิลปการละคร

รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

ให้ขอ้ คิดเห็นข้อเสนอโครงการวิจยั เรื่ อง "บทละครแปลและการ
แสดงในฐานะพลังเสริ มสร้างความยุติธรรมในสังคม (โครงการ
หมายเลข 670)
วิทยากรโครงการอ่านออกเสี ยง :Birilmu Reader theatre (ใน
โครงการ Birilmu รักการอ่าน สื่ อสารดี: Reader theatre)

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิ
กสิ กรรมธรรมชาติ ภาคเครื อข่าย
ทั้งภาคราชการ วิชาการ
อุตสาหกรรม ประชาสังคม
ประชาชน และสื่ อมวลชน
สมาคมผูอ้ าสาสมัครแล่ะวย
การศึกษา ผูจ้ ดั งานวันพ่อ
แห่งชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)
อุทยานการเรี ยนรู ้ยะลา (TK
Park Yala)

293

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

294

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.เดือน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท์
ผศ.ดร.เดือน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท์

ลําดับ

ภาควิชา

285

ภาษาไทย

286

ภาษาไทย

287

ภาษาไทย

288

ภาษาไทย

289

ศิลปการละคร

290

296

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

297

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.สรรควัฒน์
ประดิษฐพงษ์
อ.ดร.วิลาสิ นีย ์
แฝงยงค์
อ.ดร.วิลาสิ นีย ์
แฝงยงค์
อ.ดร.ปาจรี ย ์ ทา
ชาติ
ผศ.ดร.วรุ ณี
อุดมศิลป

301

8-ก.ย.-59
1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 60

12-ก.ย.-59

30-ก.ย.-59

กรรมการตัดสิ นการประกวดสุ นทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ในงาน
"มหกรรมญี่ปุ่นรังสิ ต ครั้งที่ 8" (RSU Japanese Fair 2015)

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

20-21 ส.ค. 59 เวลา 9-16 น. ณ
ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการ
เรี ยนรู ้ ยะลา
20-พ.ย.-58

กรรมการตัดสิ นการแข่งขันในงาน RSU Japanese Fair 2015

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต

20 พ.ย. 58 เวลา 8.30 น.-16.30
น.

ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาห้องสมุดของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติในการให้ขอ้ เสนอแนะการ
จัดทําและทบทวนแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2559
ให้แก่ผบู ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย และหัวหน้างาน
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจอ่านและประเมินบทความวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 (The National and
International Graduate Research Conference 2016)
วิทยากรรายการวิทยุ "อักษรพาที" เรื่ อง "วรรณกรรมอิตาเลียน
คนเรี ยนแปลคนแก้สอน"
ผูด้ าํ เนินรายการวิทยุ "อักษรพาที" เรื่ อง "หลวงวิจิตรวาทการ:
นักเขียนไทยในใจฟาสซิ สต์อิตาเลียน"
ผูด้ าํ เนินรายการวิทยุ "อักษรพาที" เรื่ อง "วรรณกรรมอิตาเลียน
คนเรี ยนแปลคนแก้สอน"
วิทยากรรายการวิทยุ "อักษรพาที" เรื่ อง "หลวงวิจิตรวาทการ:
นักเขียนไทยในใจฟาสซิ สต์อิตาเลียน"
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่ อง"หายนะแห่งความรัก
ในนวนิยายสามเรื่ องจากชุด โรมอง ดูร์ ของ จอร์จ ซิเมอนง"
ของนางสาววรัญญา จันทรสาน นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชา
ฝรั่งเศสศึกษา คณะศิลปศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

300

ผูฝ้ ึ กซ้อมการแสดงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช เรื่ อง "ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่
มหานที" ในโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตาม
รอยพ่อของแผ่นดิน" (The Power Human Energy)

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

บรรณารักษศาสตร์

299

โครงการอาศรมวิจยั มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3

ชื่อนามสกุล

295

298

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

หน่วยงานที่เชิญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเวลาที่เชิญ
6 ต.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

13-ม.ค.-59

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

13-ม.ค.-59

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

13-ม.ค.-59

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

13-ม.ค.-59

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25-ธ.ค.-58

52
302

304

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส
ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาตะวันตก/สเปน

305

บรรณารักษศาสตร์

306

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

307

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

308

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

309

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

310

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

311

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

312

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

รศ.ดร.
กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิริ
ผศ.ดร.
อัษฎายุทธ ชูศรี
ผศ.ดร.
อัษฎายุทธ ชูศรี
ศ.ดร.สิ ริมนพร
สุ ริยะวงศ์
ไพศาล
ศ.ดร.สิ ริมนพร
สุ ริยะวงศ์
ไพศาล

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

313

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.นํ้าทิพย์
เมธเศรษฐ

314

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

315

ภาษาตะวันตก/สเปน

316

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.อรรถยา
สุ วรรณระดา
ผศ.ดร.หนึ่ง
หทัย แรง
ผลสัมฤทธิ์
ผศ.ดร. ชานป์
วิชช์ ทัดแก้ว
รศ.ดร.ณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์
อ.ดร.สิ ริวรรณ
จุฬากรณ์

303

317
318

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

319

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
ประวัติศาสตร์

320

งานประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.พิริยะ
ดิศ มานิตย์
อ.ดร.ธนกร
แก้ววิภาส
ผศ.ดร.หนึ่ง
หทัย แรง
ผลสัมฤทธิ์
ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรี บริ สุทธิ์สกุล

อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง
ผศ.ดร.วิลลา
วิลยั ทอง

วิทยากรรายการวิทยุ "อักษรพาที" เรื่ อง "ศัพท์จิตวิเคราะห์
สําหรับวรรณคดีวจิ ารณ์"
วิทยากรสอนเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั เรี ยนเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าร่ วมโครงการภาษาเยอรมันโอลิมปิ กวิชาการครั้งที่ 9
ผูส้ อนในกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรระยะสั้น CUVIP เรื่ อง "ล่าม
(ใช่วา่ )ใครๆจะเป็ นได้"

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์

19 ม.ค.59

โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา

6 ม.ค.59 - ก.พ.59

ศูนย์การศึกษาทัว่ ไป

8, 10, 14 มี.ค. 59 เวลา 16-19 น.

วิทยากรในการประชุมเพื่อเสริ มสร้างทักษะในการแสวงหาและ
ใช้เครื่ องมือต่างๆ เพื่อการให้การบริ การ “อภิมหาข้อมูล” (Big
Data) ภายใต้หวั ข้อ “Sources and Tools For Big Data Services”
ณ ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่ง
ชัน
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ลิขสิ ทธิ์ ในการใช้สื่อเพือ่ การเรี ยน
การสอน" ณ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ลิขสิ ทธิ์ ในการใช้สื่อเพือ่ การเรี ยน
การสอน" ณ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
วิทยากร (panelist) เรื่ อง การประเมินและการเรี ยนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร
(องค์การมหาชน)

10 มี.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00
น.

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 มี.ค.59 เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 มี.ค.59 เวลา 09.00 - 12.00 น.
และ 31 มี.ค.59 เวลา 13.00 16.00 น.
4 มี.ค. 59 เวลา 10.00-16.30 น.

พิจารณาตรวจทานตําราที่จะตีพิมพ์
"ภาษาญี่ปุ่น 203"
พิจารณาตรวจทานตําราที่จะตีพิมพ์

สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริ หารศาสตร์

โครงการอบรมความรู ้ดา้ นวัฒนธรรม
และวรรณคดีญี่ปุ่น Sakura Network
ให้กบั ครู สอนภาษาญี่ปุ่นทัว่ ประเทศ
พิจารณาบทความวิชาการลง
วารสาร JSN Journal

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ

1ก.พ.-30มี.ค59
1ก.พ.-30มี.ค59
3-มี.ค.-59

สมาคมญี่ปุ่นศึกษา
แห่งประเทศไทย

มี.ค.-59

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

โครงการอบรมความรู ้ดา้ นวัฒนธรรม
และวรรณคดีญี่ปุ่น Sakura Network
ให้กบั ครู สอนภาษาญี่ปุ่นทัว่ ประเทศ
พิจารณาบทความนําเสนอในงานประชุม
วิชาการญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 8
ผูส้ อนในกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรระยะสั้น CUVIP เรื่ อง "ล่าม
(ใช่วา่ )ใครๆจะเป็ นได้"

สมาคมญี่ปุ่นศึกษา
แห่งประเทศไทย

3 มี.ค. 59

สมาคมญี่ปุ่นศึกษา
แห่งประเทศไทย
ศูนย์การศึกษาทัว่ ไป

ต.ค.-พ.ย.58

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ WU Research 2016

สํานักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
EIL

7-27 เม.ย. 59

วิทยากรบรรยายกิจกรรมฝึ กอบรมล่ามแปลสําหรับระบบงาน
ยุติธรรมและกฎหมาย เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิทยากร บรรยายหัวข้อ 'ชีวติ นักเรี ยนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี'
ในงานแนะแนวการศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเกาหลี
วิทยากร "ศุกร์เสวนา" 59 หัวข้อ "แนวทางและประเด็นการวิจยั
ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุ ข ในวาระ 100 ปี
สาธารณสุ ขไทย"

กระทรวงศึกษาธิการแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี
กระทรวงสาธารณสุ ข

วันที่ 18 ส.ค. 59 เวลา 09.0012.00 น. ณ ผึ้งหวาน รี สอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 58

ผูเ้ ชี่ยวชาญให้คาํ แนะนําและตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจยั

8, 10, 14 มี.ค. 59 เวลา 16-19 น.

59

9 ก.ย. 59 เวลา 13.30-16.30 น.
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ผศ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชุติ

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั เรื่ อง "The Women and
The Dragon: Dinosaur, New Women, and Degeneration
Anxiety in The Lair of the White Worm by Bram Stoker" เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ที่ 2

322

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

323

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร
อ.ดร.นํ้าผึ้ง
ปัทมะลางคุล

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "รักเธอ ปรารถนาเขา เรื่ อง
ของเราสามสี่ คน" เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารเพศวิถีศึกษา ปี ที่ 4
ฉบับที่ 1
กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้แก่นิสิตระดับปริ ญญา
มหาบัณฑิต

324

ประวัติศาสตร์

325

ภาษาศาสตร์
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327

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ์ จุฬารัตน์
ผศ.ดร.ธีรา
ภรณ์ รติธรรม
กุล
ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร
ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

328
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ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

329

ปรัชญา

ผศ.ดร.ศริ ญญา
อรุ ณขจรศักดิ์

อ.พิเศษ รายวิชาประวัติศาสตร์การแพทย์ "เราเรี ยนรู ้อะไรจาก
ประวัติศาสตร์"
รับเป็ นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ตําแหน่ง อ. สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "โอตาคุ ห้องปิ ด เด็ก
สาววิปริ ต และวิกฤตความเป็ นชาย" เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาร่ างหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(วรรณคดี) ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็ นวิทยากรในโครงการส่ งเสริ มและพัฒนางานวิจยั กิจกรรม
การขอทุนวิจยั "หัวข้อวิจยั ทางวรรณคดี" วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 59
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Mini Conference ชั้น 1
อาคารกองบริ การเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่ อสาร
อ.พิเศษสอนบรรยายวิชา Ph212 ปรัชญาจีน หัวข้อเรื่ อง
"ปรัชญาเมิ่งจื่อ"

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ
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ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์
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ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์
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ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร
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ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "What it means to be
Malay Muslims: The Role of Language in the Construction of
Ethic Identity and Maintaining Boundary Among the ThaiMalay Muslims" ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "ผูแ้ ต่งกับแฟนฟิ ก: วาท
กรรมความชอบธรรมทางการประพันธ์ในการถกเถียงเรื่ องแฟน
ฟิ กเพชรพระอุมา" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวจิ ยั
มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "คลุมเครื อ เคลือบแคลง
เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1920 ก.ย. 59
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "แนวคิดหลังความทรง
จําและภูมิศาสตร์วรรณศิลป์ ในนวนิยายเรื่ อง The Narrow Road
to the Deep North (๒๐๑๓) ของริ ชาร์ด เฟลเนอกัน" ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวจิ ยั มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10
ในหัวข้อ "คลุมเครื อ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนใน
มนุษยศาสตร์" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19-20 ก.ย. 59
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "ผูแ้ ต่งกับแฟนฟิ ก: วาท
กรรมความชอบธรรมทางการประพันธ์ในการถกเถียงเรื่ องแฟน
ฟิ กเพชรพระอุมา" ที่จะนําเสนอในงานประชุมวิชาการ

กองบรรณาธิการวารสาร
ประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการวารสารเพศวิถี
ศึกษา สมาคมเพศวิถีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนคริ นทร์
คณะมนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์

19-ก.พ.-59

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13-ก.ค.-59

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23-ส.ค.-59

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

26-ส.ค.-59

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

17 และวันที่ 24 พ.ย. 58 ณ ห้อง
268 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

9-ก.พ.-59

7 ต.ค. 58 เวลา 14.00 น. ณ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขต
วังท่าพระ
13 ส.ค. 59 เวลา 14.00-16.00 น.
25 พ.ค.59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปัตตานี

19-มิ.ย.-59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปัตตานี

21-มิ.ย.-59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปัตตานี

21-มิ.ย.-59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

20-ก.ย.-59

54
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ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์
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ประวัติศาสตร์
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ประวัติศาสตร์

338

ประวัติศาสตร์

339
340

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา
ผศ.ดร.ธนาพล
ลิ่มอภิชาต
ผศ.ดร.ธนาพล
ลิ่มอภิชาต
อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา
อ.กิตติพงศ์
บุญเกิด
อ.ดร.วริ ตตา
ศรี รัตนา

341

ภาษาไทย

ลําดับ

ภาควิชา
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345

346

ดร.มิ่งมิตร ศรี
ประสิ ทธิ์

ชื่อนามสกุล

ระดับชาติ เวทีวจิ ยั มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ
"คลุมเครื อ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนใน
มนุษยศาสตร์" วันที่ 19-20 ก.ย. 60 ณ โรงแรมราชมังคลา
สงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา
เป็ นวิทยากรผูด้ าํ เนินรายการเสวนาในหัวข้อ "1ทศวรรษ เวที
วิจยั มนุษยศาสตร์ไทย: รอยยิม้ เสี ยงหัวเราะ และหยาดนํ้าตา"
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวจิ ยั มนุษยศาสตร์ไทย ครั้ง
ที่ 10 หัวข้อ "คลุมเครื อ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนใน
มนุษยศาสตร์"
วิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ "ยุโรป 1917-1939: ลัทธินาซีและ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ"์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่ อง "ประวัติศาสตร์หนังสื อกับ
สังคมไทย: กรณี ศึกษาหนังสื อสามก๊ก พศ. 2530-2550"
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่ อง "เด็ก วัยเด็ก เด็กวัยรุ่ น กับ
ประวัติศาสตร์สังคมไทยสมัยใหม่ (2430-2530)"
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ "ยิง่ โตยิง่ ปล่อย: ความตระหนักรู ้
ถึงธรรมชาติเฉพาะของเด็กและวัยเด็ก ก่อนรัฐชาติสมัยใหม่
(ทศวรรษ 2320-2440)"
วิทยากรเสวนาเรื่ อง “เรื อไทยเรื อเขมร และลอยกระทงหลาก
วัฒนธรรม”
วิทยากรปาฐกถา หลักในหัวข้อ “The Waste Land of Smiles:
Literature and the Totalitarianism of Enjoyment” ในงาน
สัมมนาวิชาการระดับ นานาชาติ Modernity in Cosmopolitan
Southeast Asia: The Faculty of Liberal Arts, Thammasat
University (FATU), Annual Conference 2016
อ.พิเศษระดับปริ ญญา โท

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20-ก.ย.-59

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ก.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 13.0016.00 น.
22-23 ส.ค. 59

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 ต.ค. 58 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ อาคาร ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์

หน่วยงานที่เชิญ

24 ก.ย. 59 เวลา 09.30-12.30 น.

7 ก.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น.
ส.ค.-59

ช่วงเวลาที่เชิญ

ผศ.ดร.เดือน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท์
ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร
ผศ.ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข

กรรมการตัดสิ นการประกวดสุ นทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ในงาน
RSU Japanese Fair 2015

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 58 เวลา
8.30-16.30 น

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "Coming out of the
closet" in Higher Education of Thai Queer Students เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.พิเศษ สอนรายวิชา 411 742 วิทยานิพนธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

11-มี.ค.-59

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานี
รัตน์ จัตุทะศรี

อ. พิเศษสอนรายวิชา 411 466 วรรณกรรมอาเซี ยนกับภูมิภาค
ศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

วิทยากรบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุด ดิจิทลั และกฎหมายลิขสิ ทธิ์ "
ในการประชุมวิชาการ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

ชมรมบรรณารักษ์ สถาบัน
อุดมศีกษา สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

11 พ.ย. 58 ณ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวัง สนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
22 พ.ย. 58 ณ ห้อง อ.50-202
อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
27 พ.ย. 58 เวลา 15.00-16.15 น.

งานประกันคุณภาพ
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ภาษาศาสตร์

รศ.ดร. วิโรจน์
อรุ ณมานะกุล

348

ประวัติศาสตร์

รศ.ดร.สุ เนตร
ชุตินธรานนท์

349

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรี บริ สุทธิ์สกุล

350

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

351

ภาษาไทย

ศ.ดร.ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต

352

ภาษาอังกฤษ

353

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์
รศ.ปรี มา มัลลิ
กะมาส

354

ภาษาตะวันออก

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี

355

ภาษาอังกฤษ

356

ประวัติศาสตร์

อ.ดร.วริ ตตา
ศรี รัตนา
ผศ.ดร.วิลลา
วิลยั ทอง

ลําดับ

ได้เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากย์การนําเสนอเรื่ อง “จากข้อความสู่
ข้อมูล...มิติใหม่ของการวิเคราะห์การสื่ อสารนโยบายการเงิน”
ในการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจําปี 59
“มิติใหม่ของนโยบายเศรษฐกิจในยุคแห่งข้อมูล” ณ เซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
วิทยากรในการ บรรยายหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
กับพม่า”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 59

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ปราจีนบุรี

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “มาตรฐานการลงรายการ RDA ใน
กระบวนวิชา LIS3129 การวิเคราะห์และทําารายการทรัพยากร
สารสนเทศ ขั้นสู ง”
วิทยากร ในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลงานวิจยั ทางด้าน
สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์: จากแนวคิดสู่ การปฏิบตั ิ"

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําาแหง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยา
สิ รินธร (องค์การมหาชน)
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

17 เม.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ วัดลุ่ม อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
6 ก.ย. 59 เวลา 13.30-16.00 น.

วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การศึกษาวิจยั ภาษาไทย: ก้าวย่างที่ผา่ น
มาและความท้าทายในอนาคต" ในการจัดประชุม 100 ปี ภาควิชา
ภาษาไทย "มณี ปัญญา วิชญมาลา"
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประเมินข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การท าวิจยั ด้านการแปล" ให้กบั
สาขาภาษาอังกฤษและการแปล คณะ มนุษยศาสตร์และประ
ิ
ยุกตศ์ลป์
วิทยากรบรรยาย พิเศษให้แก่นกั ศึกษาในหลักสตู รศลิ ปศาสต
รมหาบณั ฑิต (สาขาวิชาภาษาตะวันออก) คณะมนุษยศาสตร์
รายวิชาสัมมนา (seminar) ในหัวข้อ "กระบวนการวิจยั สาย
ภาษาศาสตร์"
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “วรรณกรรมยุโรปตะวันออกยุค
สงครามโลกครั้งที่ 2”
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

23 ส.ค. 59 เวลา 10.30-12.00 น.

26-ส.ค.-59

มหาวิทยาลัย St. Theresa

ม.ค.-ธ.ค. 59

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

2 ต.ค.58 เวลา 13.00-15.00 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12-ต.ค.-58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 ก.ย. 59

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

หน่วยงานที่เชิญ
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ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

วิทยากรบรรยาย พิเศษให้แก่นกั ศึกษา ในหัวข้อ "วรรณกรรม
เวียดนามและภาพสะท้อนสังคมเวียดนาม"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

358

ศิลปการละคร

รศ.จารุ ณี หงส์
จารุ

อ.พิเศษรายวิชา MSTR 216 การออกเสี ยง และสนทนา 3
(Diction and Speech lll) ภาคการศึกษาที่ 2/58

มหาวิทยาลัยมหิดล

359

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข

อ.พิเศษสอนรายวิชา 411 742 สัมมนาวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

360

ภาษาตะวันออก

อ.ดร.ทรงศักดิ์

วิทยากรให้ความรู ้ดา้ นการสนทนาภาษาอาหรับใน

โรงพยาบาลเวชธานี

361

ปรัชญา

ผศ.ดร.ศิร
ประภา ชวะนะ
ญาณ

อ.พิเศษสอนบรรยายวิชา ปก. 337 อภิปรัชญา หัวข้อเรื่ อง
"Time" และ "Concept" แก่นกั ศึกษาในหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 พ.ย. 58 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง ศศ.217 ชั้น 2 ตึกคณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์

ช่วงเวลาที่เชิญ
20 พ.ย. 58 ณ อาคาร คณะศลิป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ ·
2 พ.ย. 58 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 59
ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-14.50 น.
ณ ห้อง D511 อาคารภูมิพล
สังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
11 พ.ย. 58 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
ในวันที่ 4, 11, 18 และ 25 ธ.ค.
58 12, 14 และ 15 ม.ค. 59
18 และ 20 พ.ย. 58 ณ ห้อง 802
อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ท่า
พระจันทร์)

56
362

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก้ววิภาส

363

ภาษาอังกฤษ

364

บรรณารักษศาสตร์

365

ประวัติศาสตร์

366

ศูนย์การแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.กฤศ เอี่ยม
หฤท
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์
อ.ดร.ตุลย์ อิศ
รางกูร ณ
อยุธยา
อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

367

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

368

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

369

ประวัติศาสตร์

อ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒิวงศ์
ผศ.ดร.จุฬิ
ศพงศ์ จุฬารัตน์

370

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

371

ภาษาอังกฤษ

372

ภาษาอังกฤษ

ลําดับ

ภาควิชา

วิทยากร บรรยายในหัวข้อ "Digital Curation and Researchers:
New Roles for New Times"
วิทยากรในกิจกรรมการบรรยาย เรื่ อง “Love in the Archives?
Reading Courtship Letters in Georgian England, c.1700 1800”
ผูอ้ ่านและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ เรื่ อง การแปลตัว
บทร่ วมสมัยในบทแปลเรื่ อง "สาวเจาปัญหา" ของเบ๊บ วอร์ค
เกอร์
วิทยากรในการอบรมการทําวิจยั ในมนุษย์ หัวข้อ "จริ ยธรรมการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์และการวิจยั ทางอินเตอร์เน็ต" เรื่ อง
"จริ ยธรรมการวิจยั ทางอินเตอร์เน็ต" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(F9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสี มา
สัมมนาเรื่ อง"เทคนิคเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีข้ ึน"
ให้เข้าร่ วมเสวนา “ถอดรหัสภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ไทย”

ศูนย์การพัฒนาวิชา
ภาษาเยอรมัน สพม. เขค1
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 59 เวลา 8.3016.30 น. ณ ศูนย์พฒั นาการเรี ยน
การสอนวิชาภาษาเยอรมัน ตึก 1

ศูนย์บริ การวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล

ส.ค. 59 - พ.ค. 60

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 มิ.ย. 59

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 28 ก.ย. 59 เวลา 13.00 16.00 น.

สมาคมนักเรี ยนเก่า ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

วันที่29-30 ต.ค. 59 ณ ห้องกิ่ง
เพชร โรงแรมเอเชีย
21 พ.ย. 58 เวลา 10.00-12.30 น.
ณ เวทีกลาง ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 11 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น.

23 ส.ค. 59 เวลา 15.3016.30 น.
วันที่ 6 ต.ค. 58

ผศ.ดร.หนึ่ง
หทัย แรง
ผลสัมฤทธิ์
ผศ.ดร.นิรดา
จิตรกร

ล่ามให้แก่จาํ เลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ.1372/59

สํานักการต่างประเทศ กลุ่มงาน
ล่ามและการแปล

กรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรี ยน
หลวงและทุนรัฐบาล

สํานักงาน ก.พ.

4-5 มิ.ย. 59, 4 มิ.ย.60

ผศ.ดร.จิรันธรา
ศรี อุทยั

กรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรี ยน
หลวงและทุนรัฐบาล

สํานักงาน ก.พ.

4-5 มิ.ย. 59

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

ผศ.ดร.หนึ่ง
หทัย แรง
ผลสัมฤทธิ์
ผศ.ไซมอน เจ.
พี.ไรต์

ที่ปรึ กษาในการจัดทํา “สารคดีชุดพระมหากษัตริ ยไ์ ทยกับ
พระพุทธศาสนา” เพื่อเป็ นสื่ อเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญสําหรับเด็ก เยาวชน
และบุคคลทัว่ ไป โดยมีกาํ หนดออก อากาศเป็ นปฐมฤกษ์
ร่ วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "สุ วรรณภูมิ: การสร้างคุณค่าว่า
ด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม จากอดีตสู่
ปัจจุบนั "
วิทยากรบรรยายเรื่ อง “กลวิธี การสอนวรรณคดี” ในโครงการ
อบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็ นครู ภาษาไทย
วิทยากรดําเนินโครงการอบรมนักศึกษาสาขาการสอน
ภาษาไทยเพื่อเป็ นครู ภาษาไทย ซึ่งเป็ นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยชั้นปี ที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ทัว่ ประเทศซึ่งใกล้สาํ เร็จ
การศึกษาและจะไปประกอบวิชาชีพครู ภาษาไทยต่อไป
วิทยากรดําเนินการจัดโครงการฝึ กอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ
เรื่ อง "การเตรี ยมตัวเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ล่ามในคดีอาญาและเทคนิค
การเป็ นล่าม"
ผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของสํานักบริ หารวิรัชกิจและเครื อข่าย
นานาชาติ

ผศ.ดร. พิมพ์

วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อบรรยาย "การวิจยั ทางสารสนเทศ

373

ประวัติศาสตร์

อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

374

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้

ผศ.ดร.ชานป์
วิชช์ ทัดแก้ว

375

ภาษาไทย

376

ภาษาไทย

ศ. ดร.ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต
ศ. ดร.ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต

377

ภาษาตะวันตก/สเปน

378

ภาษาอังกฤษ

379

บรรณารักษศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

วิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่ครู สอนภาษาเยอรมันในการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาเยอรมัน ใน
หัวข้อ "Aktives Lenen" รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการ
เรี ยนแบบเชิงรุ ก
อบรมคอร์สไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์

5 ธ.ค. 58 ทางสถานีโทรทัศน์
อมริ นทร์ทีวี ช่อง 34

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

21 ก.ย. 59 ณ โรงแรมมิลเลน
เนียม ฮิลดัน

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

25 พ.ย. 58 ณ โรงแรมบุษย์นา
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
25 พ.ย. 58 ณ โรงแรม
บุษย์น้ าํ ทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง

สํานักงานศาลยุติธรรม

วันที่ 15 ก.ย. 59 / เวลา 13.0016.00 น.

สํานักบริ หารวิรัชกิจและ
เครื อข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เป็ นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1
ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 ก.ย.59
17-18 ต.ค. 58 เวลา 9.00-16.00

รําไพ เปรม
สมิทธ์

ศาสตร์ : ปฐมบท"

สุ โขทัยธร รมาธิราช

หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ าย
บริ หารและวางแผน สถาบัน
ภาษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตรนานาชาติ) สถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการแปล คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

น. ณ ห้องประชุม 233 อาคาร
สัมมนา 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 59

380

บรรณารักษศาสตร์

อ.เนณุภา สุ ภ
เวชย์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันภาษา

381

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์

วิทยากรบรรยายแก่นกั ศึกษาวิชา TE 813: Seminar in Second
Language Acquisition ในภาคการ ศึกษาที่ 2/59

382

ศูนย์การแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.แพร จิต
ติพลังศรี

บรรยายในรายวิชา TRA 6011 ทฤษฎี การแปลและแนวโน้ม
ปัจจุบนั ของการวิจยั ด้านการแปล

383

ภาษาตะวันออก

กรรมการตัดสิ นการประกวดสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ในงาน
"มหกรรมญี่ปุ่น รังสิ ต ครั้งที่ 8" (RSU Japanese Fair 2015)

20 พ.ย. 58

384

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ประวัติศาสตร์

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทคัดย่อบทความวิจยั เพื่อขอรับทุน
ENITS สถาบันไทยศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรบรรยายนักเรี ยน นายร้อยชั้นปี ที่ 2 วิชาไทยศึกษา ใน
การทัศนศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกจิอินเดีย และมารยาทไทยในสังคม
ต่างประเทศ"
วิทยากรในงานเสวนาภารตวิทยาครั้งที่ 3/59 วันที่ 30 ก.ย. 58 ใน
หัวข้อ “เทพปกณัมอินเดีย...รู ้ไปทําไม?” วัน 5 เม.ย. 59
ระดับชาติ
กรรมการใน Steering Committee ของสมาพันธ์สมาคมปรัชญา
นานาชาติ (Council of International Philosophical Societies)
กรรมการที่ปรึ กษา (International Advisory Board) การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ InterMedia

12-25 พ.ค. 59

386

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้

ผศ.ดร.เดือน
เต็ม กฤษ
ดาธานนท์
ผศ.ดร. ชานป์
วิชช์ ทัดแก้ว
อ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม
อ.กิตติพงษ์ บุญ
เกิด

387

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้

ผศ.ดร. ชานป์
วิชช์ ทัดแก้ว

388

ปรัชญา

389

ศูนย์การแปลฯ

รศ.ดร.สุ วรรณา
สถาอานันท์
อ.ดร.ทองทิพย์
พูลลาภ

385

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

390

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.Antje
Streit

ผูด้ าํ เนินรายการ "คํ่าคืนแห่งวรรณกรรม" ครั้งที่ 3 ที่กรุ งเทพฯ
ขอนแก่น และเชียงใหม่

391
392

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ประวัติศาสตร์

393

ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.หนึ่งฤดี
โลหผล
รศ.ดร.สุ เนตร
ชุตินธรานนท์
อ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒิวงศ์

วิทยากรร่ วมบรรยายหัวข้อ Thailand Europe : Sharing
Common Cuftural Heritage
วิทยากรพิเศษรับเชิญเพื่อบรรยายให้ความรู ้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์
panelist ในการประชุมนานาชิตหัวข้อ "Business Japanese
Education"

394

ภาษาตะวันออก/เอเชีย
ใต้
ภาษาตะวันตก/สเปน

ผศ.ดร.ชานป์
วิชช์ ทัดแก้ว
รศ.ดร.สถาพร
ทิพยศักดิ์

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน

ผศ.ดร.หนึ่งฤดี
โลหผล

วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ"สังคมและวัฒนธรรม
ไทย"(บรรยายเป็ นภาษาญี่ปุ่น)
จัดทําหนังสื อ "50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู " ร่ วมกับกระทรวง
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตเปรู ประจําประเทศ
ไทย
วิทยากรร่ วมบรรยายหัวข้อ "Thailand/Europe : Sharing a
Common Cultural Heritage"

395

396

ในภาคการ ศึกษาที่ 2/59

ในวันเสาร์ที่ 20, 27 ส.ค. และ 3
ก.ย. 59 เวลา 13.00-16.00น.

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 58 เวลา
13.00-17.30 น.
เมื่อวันอังคารที่ 20 ต.ค. 58 เวลา
14.0016.30
วันที่ 5 เม.ย. 59 ระดับชาติ

การประชุม 23 World Congress
of Philosophy
Institute of English Studies
Department of Translation
Studies
University of Łódź

หน่วยงานที่เชิญ

วาระ 5 ปี (August 2013 August 2018
งานจะจัดที่เมืองพอซแนน
ประเทศโปแลนด์ พ.ศ. 2559

ช่วงเวลาที่เชิญ

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
สถานทูตเยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรี ย
The Delegation of European
Union to Thailand
บริ ษทั วันเดอร์แลนด์ ทราเวล
จํากัด
Japanese language Teacher's
Association in Singapore &
Bussiness Japanese Study
Group of Association of
Teaching Japanese as a Foreign
language
มหาวิทยาลัยเกียวโต

6-8 ต.ค. 58

กระทรวงการต่างประเทศและ
สถานเอกอัครราชทูตเปรู ประจํา
ประเทศไทย
The Delegation of European
Union to Thailand

มิ.ย.-พ.ย. 58

2-มี.ค.-59
25-31 ม.ค. 59 สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
21-22 พ.ย.58

10-มี.ค.-59

มี.ค.-59

58
397

398

ภาษาตะวันออก/จีน
ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

ผูป้ ระเมินผลการทดสอบ Advanced Placement Test รายวิชา
ภาษาจีนกลาง

รศ.ดร.วิโรจน์
อรุ ณมานะกุล
อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง

กรรมการประเมินบทความ PACLIC 30
วิทยากรบรรยายหัวขอ้ “อาหาร เครื่ องแต่งกายและที่อยูอ่ าศัย
ิ เกาหลีศึกษาแก่
ของชาวเกาหลี” ในงานสัมมนาเชิงปฏิบตัการ
ครู โรงเรี ยนมัธยมทัว่ ประเทศ
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "An Overview of American
Buddhist Poetry: Its Typical Features and Differences from
Asian Buddhist Poetry" เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The
Journal
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "รักเธอ ปรารถนาเขา เรื่ อง
ของเราสามสี่ คน" เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารเพศวิถีศึกษา ปี ที่ 4
ฉบับที่ 1
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั เรื่ อง "The Women and The
Dragon: Dinosaur, New Women, and Degeneration Anxiety in
The Lair of the White Worm by Bram Stoker" เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ที่ 2
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ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

400

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชุติ

401

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

402

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร
ผศ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชุติ

403

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

404

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

405

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

406

ภาษาศาสตร์

407

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิ
สาร
รศ.ดร.กิ่ง
กาญจน์ เทพ
กาญจนา
อ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "โอตาคุ ห้องปิ ด เด็กสาว
วิปริ ต และวิกฤตความเป็ นชาย" เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขานุการในคณะกรรมการกลัน่ กรองคัดเลือกโครงการ และ
กรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งเป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการให้ขอ้ มูลและประสานงานโครงการฯ
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Systematic Review"

408

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน

ผศ.ดร.หนึ่งฤดี
โลหผล

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ไซมอน เจ.
พี.ไรท์

วิทยากรในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจยั ใหม่
หลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนักวิจยั ใหม่ รุ่ นที่
11 หัวข้อ การเรี ยนการสอนและนวัตกรรมเรี ยนรู ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของสํานักบริ หารวิรัชกิจและเครื อข่าย
นานาชาติ เป็ นระยะเวลา 1 ปี

409

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "ผูแ้ ต่งกับแฟนฟิ ก: วาท
กรรมความชอบธรรมทางการประพันธ์ในการถกเถียงเรื่ องแฟน
ฟิ กเพชรพระอุมา" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวจิ ยั
มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "คลุมเครื อ เคลือบแคลง
เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1920 กันยายน 2559
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "แนวคิดหลังความทรงจํา
และภูมิศาสตร์วรรณศิลป์ ในนวนิยายเรื่ อง The Narrow Road to
the Deep North (๒๐๑๓) ของริ ชาร์ด เฟลเนอกัน" ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวจิ ยั มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10
ในหัวข้อ "คลุมเครื อ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนใน
มนุษยศาสตร์" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19-20 กันยายน 2559

410

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

วิทยากรหัวข้อ "ศิลปะการละคร: ศิลปะร่ วมที่สะท้อน
จินตนาการและประสบการณ์ชีวติ "

411

ศิลปการละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร

วิทยากร หัวข้อ "วิจารณ์ microteaching การสอนจุลภาค"
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจยั ใหม่ หลักสู ตร การ

งานประกันคุณภาพ

College Board's Advanced
Placement Program and
Educational Testing Service
(ETS)
Kyung Hee University

3-9/6/2016

กระทรวงศึกษาธิการและ
Korean Education in Thailand

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 58

กค 59

กองบรรณาธิการ วารสาร The
Journal คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

12-พ.ย.-58

กองบรรณาธิการวารสารเพศวิถี
ศึกษา สมาคมเพศวิถีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
กองบรรณาธิการวารสาร
ประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปัตตานี

9-ก.พ.-59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปัตตานี

หน่วยงานที่เชิญ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการพัฒนาวิชาการ"สร้าง
เสริ มพลังจุฬาฯก้าวสู่ ศตวรรษที่
2" ปี งบ 57-60
หลักสู ตรสหสาขาวิชาธุรกิจ
เทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร สํานัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักบริ หารวิรัชกิจและ
เครื อข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ
ดนตรี และนาฎศิลป์ ศึกษา คณะ
ครุ ศาสตร์
ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร สํานัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ

19-ก.พ.-59

21-มิ.ย.-59

21-มิ.ย.-59

ช่วงเวลาที่เชิญ
13-ก.ค.-59

ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 จนโครงการ
สิ้ นสุ ด
11 มี.ค.59 เวลา 18.00 - 21.00 น.

15-17 ธ.ค.58

1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 ก.ย.59

พ. 18 พ.ย. 58 เวลา 13-15 น.

21-ธ.ค.-58
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ศิลปการละคร

อ.ดร.ปริ ดา
มโนมัยพิบูลย์

413

ศิลปการละคร

อ.ดร.สาวิตา
ดิถียนต์
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ศิลปการละคร
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ใต้
บรรณารักษศาสตร์

417

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

อ.ดร.สาวิตา
ดิถียนต์
อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด
ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์
ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

418

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

419

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

420

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

ลําดับ

ภาควิชา

421

พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม่และนักวิจยั ใหม่ รุ่ นที่ 11
อ่านวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลเป็ นวิทยานินพธ์ดีเด่น จํานวน 3
เล่ม คือ 1. "การสื่ อสารวิถีบูชิโดในหนังสื อการ์ตูนและแอนิ
เมชัน่ ญี่ปุ่นแนวซามูไรลํ้ายุค" ของ น.ส.ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล
2. "พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สาํ หรับเด็ก "เจ้าขุนทอง"
ของ นายเทอด พิธิยานุวฒั น์ 3. "แนวคิดการเชื่อมโยงสื่ อและ
วิธีการในการกํากับการแสดงของผูก้ าํ กับละครโทรทัศน์ที่มี
ผลงานในละครเวทีและภาพยนตร์" ของ น.ส.พริ มรตา เดชอุดม
workshop หัวข้อ "Team Building" ในงาน BUCA Talent Camp
2016 เพื่อคัดเลือกผูม้ ีความสามารถด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่าตลอด 4 ปี การศึกษา
กรรมการพิจารณาผลงานของนักเรี ยนมัธยม จํานวน 60 คน ที่
ผ่านกิจกรรม workshop ในงาน BUCA Talent Camp 2016
วิทยากรบรรยายเรื่ อง ขนมหวานกับพิธีกรรมของศาสนา
พราหมณ์ฮินดูในสังคมไทย
ผูท้ รงคุณวุฒิ(บรรณาธิการตรวจหนังสื อ)พฤติกรรมการใช้และ
ความต้องการสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

5 พ.ย. 58 - 31 ม.ค. 59

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุ งเทพ

10 มี.ค. 59 เวลา 15-20 น.

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุ งเทพ

13 มี.ค. 59 เวลา 8.30-17.30 น.

สถาบันไทยศึกษา

16-มี.ค.-59

สํานักพิม์ จุฬา

ธ.ค.-59

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การวิจยั ด้านมนุษยศาสตร์" และ
หัวข้อ "วิธีวยิ าในการศึกษาความซับซ้อนของวรรณกรรมไทย
ร่ วมสมัย" ในการจัดสัมมนาเรื่ อง "เปิ ดโลกแห่งความซับซ้อนใน
วรรณกรรมไทย"
วิยากรบรรยายเรื่ อง "ลา ป.พ. อย่างไรไม่ให้เสี ยของ" ในการ
เสวนาอาศรมวิจยั วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 11.3013.00 น. ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี
ผูด้ าํ เนินรายการเรื่ อง "มิติจิตวิญญาณกับบันเทิงคดีวิทยาศาสตร์
ยุค 1960" รายการวิทยุ "อักษรพาที" วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม
2559 เวลา 10.00-10.30 น. ณ สถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารวิทยพัฒนา
ผูด้ าํ เนินรายการเรื่ อง "การเดินทางกับความเป็ นชายในไพรัช
นิยายไทย" รายการวิทยุ "อักษรพาที" วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม
2559 เวลา 10.30-11.00 น. ณ สถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารวิทยพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปัตตานี
งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
ฯ

25-26 ม.ค.59

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
ฯ

10-มี.ค.-59

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
ฯ

10-มี.ค.-59

ชื่อนามสกุล

งานบริ การวิชาการที่ทาํ

หน่วยงานที่เชิญ

ช่วงเวลาที่เชิญ

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.ทอแสง
เชาว์ชุติ

งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
ฯ

15-มี.ค.-59
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วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์

17-มิ.ย.-59

423

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปัตตานี

19-มิ.ย.-59

424

ศิลปการละคร

อ.ดร.สาวิตา
ดิถียนต์

425

ศิลปการละคร

426

ศิลปการละคร

อ.ดร.สาวิตา
ดิถียนต์
อ.ปวิตร มหา

ผูด้ าํ เนินรายการเรื่ อง "เหยือ่ ผูล้ า้ งแค้น: การแก้แค้นของผูห้ ญิง
ในอาชญนิยาย เรื่ อง The Girl with the Dragon Tattoo" รายการ
วิทยุ "อักษรพาที" วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.0010.30 น. ณ สถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร
วิทยพัฒนา
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "สัตว์ประหลาดและมนุษย์
ความสอดคล้องเบื้องหลังมังงะสยองขวัญของิโต จุนจิ" ใน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17
มิถุนายน 2559 ณ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่ อง "What it means to be
Malay Muslims: The Role of Language in the Construction of
Ethic Identity and Maintaining Boundary Among the ThaiMalay Muslims" ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
workshop หัวข้อ "Team Building" ในงาน BUCA Talent Camp
2016 เพื่อคัดเลือกผูม้ ีความสามารถด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่าตลอด 4 ปี การศึกษา
กรรมการพิจารณาผลงานของนักเรี ยนมัธยม จํานวน 60 คน ที่
ผ่านกิจกรรม workshop ในงาน BUCA Talent Camp 2016
นํานิสิตไปแสดงละครสัญจรเรื่ อง "ชีวติ ดี๊ดี" และบรรยายพิเศษ

3-มี.ค.-59

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุ งเทพ

10 มี.ค. 59 เวลา 15-20 น.

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุ งเทพ

13 มี.ค. 59 เวลา 8.30-17.30 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.

24-26 เม.ย. 59

60
สาริ นนั ทน์
427

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

428

ภาษาศาสตร์

ศ.ดร.ธีระพันธ์
เหลืองทองคํา

429

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหา
สาริ นนั ทน์

เรื่ อง "การแปลบทละครต่างประเทศ", "การละครร่ วมสมัย"
และ "การวิจารณ์ละคร"
เป็ นวิทยากรบรรยายเรื่ อง "ลา ป.พ. อย่างไรไม่ให้เสี ยของ" ใน
การเสวนาอาศรมวิจยั วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 59 เวลา 11.3013.00 น. ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี
ในฐานะที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายจุฬาฯ
นานาชาติ ได้รับเชิญเข้าพิจารณาโครงการจัดพิมพ์หนังสื อแปล
เรื่ อง สเปญยลสยาม
บรรยายเรื่ อง "Drama" รายวิชา 2200628 Thailand and the
Neighboring Countries หลักสู ตรอักษรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยศึกษา

มหาสารคาม
งานวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
ฯ

3-มี.ค.-59

ฝ่ ายเครื อข่ายนานาชาติ สํานัก
บริ หารวิรัชกิจและเครื อข่าย
นานาชาติ
ศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

28-ก.ค.-59

13 ก.ย. 59 เวลา 13-16 น. ณ
ห้อง 601/13 อาคารมหาจักรี ฯ

อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 52 รายการ
ระดับชาติ
21 รายการ
ระดับนานาชาติ 31 รายการ
อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ 21 รายการ
ลําดับ

ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อการประชุม

ประวัติศาสตร์

รศ.ดร.
สุ เนตร
ชุตินธรานนท์

เข้าร่ วมประชุมคณะ
ผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ

ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อการประชุม

2

ประวัติศาสตร์

รศ.ดร.สุ เนตร
ชุตินธรานนท์

เข้าร่ วมประชุมคณะ
ผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ

3

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

งานเสวนาทางวิชาการ
อ.สุ ภาพร บุญ และประกวดทักษะการ
รุ่ ง
แปลและล่ามภาษาเกาหลี
ระดับประเทศครั้งที่ 1
ดร.หทัย แซ่เจี่ย งานสัมนาเรื่ อง การ
พัฒนาระบบการจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย

1

ลําดับ

4

ภาษาตะวันออก/
จีน

งานประกันคุณภาพ

สถานที่จดั
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่จดั
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
อาคารประชาธิปก-รําไพ
พรรณี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่จดั
ที่ประชุมคณะผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ

วันเวลา
ที่จดั
18-20
ก.พ.59

หน่วยงานที่จดั

วันเวลา
ที่จดั

ที่ประชุมคณะผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ

18-20
ก.พ. 59

คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

20 มิ.ย.
59

ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเ

7-เม.ย.59

5

ภาษาตะวันออก/
จีน

รศ.ดร.พัชนี ตั้ง การประชุมวิชาการ
โรงแรม รอยัลริ เวอร์
ยืนยง
ประจําปี สังคมศาสตร์
กรุ งเทพมหานคร
มนุษยศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10
เรื่ อง "ประชาคมอาเซี ยน:
โอกาสและความท้าทาย"
ผศ.ดร.สุ รีย ์ ชุณ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หเรื องเดช
"หยกใสร่ ายคําใน
วงวรรณ"

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

24-25
มี.ค.59

6

ภาษาตะวันออก/
จีน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

21-22
มิ.ย.59

7

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศันสนีย ์

8

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.อภิรดี เจริ ญ
เสนีย ์

9

ภาษาตะวันออก

ศ.ดร.สิ ริมนพร
สุ ริยะวงศ์
ไพศาล

10

ภาษาตะวันออก

ผศ.ดร.วรวุฒิ จิ
ราสมบัติ

ลําดับ

ภาควิชา

11

ภาษาตะวันออก

12

ภาษาตะวันออก

13

ภาษาศาสตร์

ชื่ออาจารย์
ผศ.ดร.นํ้าทิพย์
เมธเศรษฐ

การประชุมวิชาการ
"หยกใสร่ ายคําใน
วงวรรณ"
การประชุมวิชาการ
"หยกใสร่ ายคําใน
วงวรรณ"
เป็ นผูว้ พิ ากษ์บทความ
ญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

21-22
มิ.ย.59

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

21-22
มิ.ย.59

โรงแรมเซ็นทรา สงขลา (ม.
สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี)

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

17-18
ธ.ค.58

ร่ วมอภิปราย panelist
ญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 9

โรงแรมเซ็นทรา สงขลา (ม.
สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี)
สถานที่จดั

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

17ธ.ค.-58

หน่วยงานที่จดั

วันเวลา
ที่จดั

เจแปนฟาว์นเดชัน่ กรุ งเทพฯ

เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ

4-มี.ค.59

เจแปนฟาว์นเดชัน่ กรุ งเทพฯ

เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ

4-5
มี.ค. 59

Classic Kameo Hotel &
Serviced
Apartment,Phranakhon Si
Ayutthaya,Thailand

hosted by Thammasat University in
10-12
cooperation with the National
ก.พ.59
Electronics and Computer Technology
Center(NECTEC) and Artificial
Intelligence Association of
Thailand(AIAT) SNLP2016

ชื่อการประชุม

ร่ วมรับฟั งการบรรยาย
และอภิปรายกลุ่มการ
สัมมนาเรื่ อง "การ
ประเมินและการเรี ยน
การสอนภาษาญี่ปุ่น"
อ.ดร. ยุพวรรณ ร่ วมรับฟังการบรรยาย
โสภิตวุฒิวงศ์ และอภิปรายกลุ่มการ
สัมมนาเรื่ อง "การ
ประเมินและการเรี ยน
การสอนภาษาญี่ปุ่น"
รศ.ดร.วิโรจน์ เสนอ Thai Monitor
อรุ ณมานะกุล Corpus:Challenges and
Contributions to Thai
NLP*

62
14

วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

15

วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

16

วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

ผศ.ดร.สุ รเดช
โชติอุดมพันธ์

ลําดับ

ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

17

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง

18

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร
แก้ววิภาส

19

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุ ภาพร บุญ
รุ่ ง

งานประกันคุณภาพ

เข้าร่ วมประชุม
workshop โครงการชุด
โครงการเวทีวจิ ยั
มนุษยศาสตร์ไทย
เข้าร่ วมประชุมเผยแพร่
ผลงานวิจยั ในโครงการ
"ถกเถียงเรื่ องคุณค่า 2:
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม" หัวข้อ ความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมกับการปะทะ
สังสรรค์ของคุณค่า
ภายใต้โครงการเวทีวจิ ยั
มนุษยศาสตร์
เข้าร่ วมประชุมและเป็ น
วิทยากรดําเนินรายการ
เสวนาหัวข้อ "1 ทศวรรษ
เวทีวจิ ยั มนุษยศาสตร์
ไทย: รอยยิม้ เสี ยง
หัวเราะและหยาดนํ้าตา"
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เวทีวจิ ยั
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10
เรื่ อง "คลุมเครื อ เคลือบ
ชื่อการประชุม
แคลง เส้นแบ่ง และ
พรมแดนใน
มนุษยศาสตร์
ไปเสนอผลงานวิชาการ
เรื่ อง “แนวทางพัฒนา
หลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนเกาหลีศึกษาใน
ประเทศไทย ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา”
การประชุมสัมมนา
"ความหลากหลายทาง
ภาษา-กุญแจสู่
ความสําเร็จ"
ประชุมวิชาการเกาหลี
ศึกษาและไทยศึกษา

โรงแรมริ เวอร์ววิ เพลส จ.
พระนครศรี อยุธยา

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29 เม.ย.
-1 พ.ค.
59

ห้องประชุมริ มนํ้า ศศ.107
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)

10ก.ย.-59

โรงแรมราชมังคลา สงขลา
เมอร์เมด อ.เมือง สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลาขคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานีร่วมกับสํานักงงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)

20ก.ย.-59

หน่วยงานที่จดั

วันเวลา
ที่จดั

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

21ธ.ค.-58

ณ โรงแรม Holiday Inn
สุ ขมุ วิท 22

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่ วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

9-11
ธ.ค.58

สถานที่จดั

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28-29
ก.ค. 59

20

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี
อ.อิสริ ยา พาที

21

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดรณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์

หัวข้อ "เกาหลีศึกษา-ไทย
ศึกษาในบริ บทพหุ
วัฒนธรรม" (Korean
มหาวิทยาลัยบูรพา
Studies - Thai Studies in
MultiCultural Context)
Foreign Language
Ambassador Hotel
Learning and Teaching
Conference (FLLT)

อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่ วมประชุมระดับนานาชาติ 31 รายการ
ลําดั ภาควิชา
ชื่ออาจารย์
ชื่อการประชุม
บ
1 ภาษาศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ เสนอ Thai Monitor
อรุ ณมานะกุล Corpus:Challenges and
Contributions to Thai
NLP*

2

ภาษาไทย

3

ศูนย์วจิ ยั การ
ประมวลผล
ภาษาและวัจ
นะ

ได้รับเชิญให้ไปเสนอ
ผลงานในการประชุม
"Southeast Asian
Studies in Asian
Studies in Asia
Conference"
ผศ.ดร.สุ ดาพร เข้าร่ วมอภิปรายใน
ลักษณี ยนาวิน Symposium หัวข้อ
“English Education
Policies and Practices
in Asia” ร่ วมกับ
ตัวแทนจากประเทศ จีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีในงาน
เดียวกันนี้ นอกจากนี้
หลังการประชุม
ผศ.ดร.
ธานีรัตน์
จัตุทะศรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่จดั

หน่วยงานที่จดั

วันเวลาที่จดั

Classic
Kameo Hotel
& Serviced
Apartment,Ph
ranakhon Si
Ayutthaya,Th
ailand

hosted by Thammasat
University in cooperation
with the National
Electronics and
Computer Technology
Center(NECTEC) and
Artificial Intelligence
Association of
Thailand(AIAT)
SNLP2016
Consortium for Southeast
Asian Studies in Asia
(SEASIA)

10-12 ก.พ.59

Kyoto
University

ณ Korea
University
กรุ งโซล

ภาควิชาภาษาศาสตร์
Korea University

12 - 13 ธ.ค. 58

5-6 ธ.ค.58

28-29
ก.ค. 59
24-25
มิ.ย.59

64

ลําดั
บ

ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อการประชุม
ภาควิชาภาษาศาสตร์
Korea University ยังได้
เชิญให้ไปบรรยายใน
หัวข้อ Language
Processing and
Language Learning ซึ่ ง
เป็ นสัมมนาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้แก่
คณาจารย์และนิสิต
บัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชาภาษาศาสตร์
Korea University
ไปเสนอบทความวิจยั
ในการประชุม "2016
Seoul International
Conference on Social
Sciences and
Management"
(SICSSAM 2016)"
ประชุมวิชาการ The
Southeast Asian
Studies in Asia
(SEASIA) Conference

4

ภาษาไทย

ผศ.ดร.
ธานีรัตน์
จัตุทะศรี

5

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล้รุ่ง
อามระดิษ

6

ประวัติ
ศาสตร์

อ.ดร.ตุลย์
อิศรางกูร ณ
อยุธยา

7

ประวัติศาสต ผศ.ดร.วาสนา เสนอผลงานวิชาการ
ร์
วงศ์สุรวัฒน์ และสร้างเครื อข่ายทาง
วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ไปเสนอบทความวิจยั
และเก็บข้อมูล
ประกอบการทําวิจยั ที่
John Rylands Library

สถานที่จดั

หน่วยงานที่จดั

Courtyard by Higher Education
Forum (HEF)
Marriott
Seoul Times
Square

Center for
Southeast
Asian
Studies,
Kyoto
University
Dept of
History,
King's
College
London
The National
Historical
Commission
of

Center for Southeast
Asian Studies, Kyoto
University

วันเวลาที่จดั

5 - 7 ม.ค.59

11 - 15 ธ.ค.58

The Institute of
Historical Research
(IHR)

2-ก.พ.-59

The National Historical
Commission of
Philippines, Manila

1-2 ก.พ.59

ลําดั
บ

ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อการประชุม

สถานที่จดั

Philippines,
Manila
ร่ วมอภิปราย Let's Read มหาวิทยาลัย
โอซาก้า
Classical Japanese
books-the current status
and future prospects of
kuzushi-ji education

8

ภาษา
ตะวันออก

ผศ.ดร.
อัษฎายุทธ ชู
ศรี

9

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

บรรยายในหัวข้อ From
the Yong to the
Mekong: a proposal
regarding the migration
of Tai-speakers to
Southeast Asia ในการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ ChinaASEAN Ethnic
Cultural Forum

10 ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.จิตติมา
พฤฒิพฤกษ์

American comparative
Literature Association
conference
ALIER 2015

Guangxi
international
Cultural
Exchange
Center เมือง
หนานหนิง
เขตปกครอง
ตนเองจ้วง
กวางสี
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
Havard
University

University of
11 บรรณารักษศ ผศ.ดร.พิมพ์
Phillippines
าสตร์
รําไพ เปรม
สมิทธิ์
12 ศิลปการ
รศ.พรรัตน์ ดํา ร่ วมสัมมนาทางวิชาการ
ละคร
รุ ง
ในงาน “World
Theatre Forum” หัวข้อ
“Rediscovering The
Magic of Theatre”
13 ศิลปการ
รศ.พรรัตน์ ดํา ร่ วมประชุมในงาน
ละคร
รุ ง
"International
Conference on Ramlila

หน่วยงานที่จดั

วันเวลาที่จดั

Osaka University

16-18 ก.พ. 59

Guangxi international
Cultural Exchange
Center

7-12 เม.ย.59

American Comparative
literature association

17-20 มี.ค.59

UD-Dilionar

28-30 ต.ค.58

National School of
Drama

17-21 ก.พ. 59

Indira Gandhi National
Centre For The Arts
(IGNCA)

26-30 พ.ย. 58

66

ลําดั
บ

ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

14 ประวัติศาสต อ.ดร.ตุลย์ อิศ
ร์
รางกูร ณ
อยุธยา

15 Balac

อ.ดร. Simon
Turner

อ.แม่ชีวมิ ุตติ
16 หอ
พระไตรปิ ฎก ยา (รศ.ดร.
สุ ภาพรรณ ณ
นานาชาติ
บางช้าง)
17 ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา
ภรณ์

18 ภาษาศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยา

ชื่อการประชุม
entitled: Epic
Processes: Mobility,
Patronage and
Aesthetics"
การประชุมนานาชาติ
Life-Cycle Seminar
ของ Institute of
Historical
Research,School of
Advanced Studies,
Senate House Library,
University of London
การประชุมนานาชาติ
European Fan Cultures
2016 Conference
งาน “Buddhism in
WorldLanguages and
Literature”
ได้รับเชิญจาก Guangxi
International Cultural
Exchange Center ให้ไป
บรรยายในหัวข้อ From
the Yong to the
Mekong: a proposal
regarding the migration
of Tai-speakers to
Southeast Asia ในการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ ChinaASEAN Ethnic
Cultural Forum
เสนอผลงาน
ต่างประเทศในหัวข้อ

สถานที่จดั

หน่วยงานที่จดั

วันเวลาที่จดั

2 ก.พ.59

University of
London

11-13 พ.ย. 58

Erasmus
University
Rotterdam
Thai-German Society

18 ก.พ. 59 เวลา
13.30 - 16.00 น.

Guangxi
International
Cultural
Exchange
Center

ประชุมวิชาการนานาชาติ
China-ASEAN Ethnic
Cultural Forum

14-19 มิ.ย.59

เมืองอิทาคา

Cornell University

13-17 ก.ค.59

ลําดั
บ

ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อการประชุม

หน่วยงานที่จดั

วันเวลาที่จดั

ภรณ์

19 ภาษาศาสตร์

20 ภาษาศาสตร์

21 วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

Sonorancy of the rhotic
/γ/ in Sgaw Karen ใน
การประชุมนานาชาติ
The 15th Conference
on Laboratory
Phonologyณ เมืองอิทา
คา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
อ.ดร.ศุจิณฐั
เสนอผลงาน
จิตวิริยนนท์ ต่างประเทศในหัวข้อ
Sonorancy of the rhotic
/γ/ in Sgaw Karen ใน
การประชุมนานาชาติ
The 15th Conference
on Laboratory
Phonologyณ เมืองอิทา
คา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
เสนอผลงานชื่อ "Thai
ผศ.ดร.ธีรา
ภรณ์ รติธรรม EFL learners'
descriptions of motion
กุล
events:Learning to
Think for Speaking"ใน
การประชุมวิชชาการ
นานาชาติ pacific
Second Language
Research
Forum2016(PacSLRF2
016)
ผศ.ดร.สุ รเดช เข้าร่ วมการประชุม The
โชติอุดมพันธ์ 2nd AIMS7 Student
Conference และการ
ประชุม The 4th Joint
Meeting 2016 2-3 ก.ย.

สถานที่จดั

เมืองอิทาคา

Cornell University

9-11 ก.ย. 59

กรุ งโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น

ณ De La
Salle
University

13-17 ก.ค.59

Waseda University

2-3 ก.ย.59

68

ลําดั
บ
22

ภาควิชา

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

23 ภาษาอังกฤษ

24 ภาษาอังกฤษ

25 ภาษาอังกฤษ

26 ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ

ชื่ออาจารย์

ชื่อการประชุม

59
อ.สุ ภาพร บุญ เสนอผลงานวิชาการ
รุ่ ง
เรื่ อง “A Study on the
Acquisition of Korean
ReasonCause
Connective
Expressions by Thai
Learners of Korean:
With Reference to
Syntactic-Semantic
Complexities and
Pragmatic Features” ใน
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
รศ.ดร.ณัฐมา The European
พงศ์ไพโรจน์ Conference on
Language Learning
(ECLL 2016)
อ.ดร.วริ ตตา Memory, Trauma,
ศรี รัตนา
Recovery” 5th
International
Interdisciplinary
Memory Conference
อ.ดร.วริ ตตา “What’s New in the
ศรี รัตนา
New Europe?
Redefining Culture,
Politics, Identity” : The
15th ISSEI
(International Society
for the Study of
European Ideas)
International
Conference
ผศ.ดร.รัก
Corpora and Discourse

สถานที่จดั

หน่วยงานที่จดั

วันเวลาที่จดั

7 พ.ย. 58

ณ กรุ งโซล
สาธารณรัฐ
เกาหลี

29 มิ.ย.-3 ก.ค.59

Jurys Inn
Brighton
Waterfront
Hotel
University of
Gdańsk

International,
Intercultural,
Interdisciplinary
University of Gdańsk

16-17 มิ.ย.59

University of
Lódź

University of Lódź

11-15 ก.ค.59

University of

University of Siena

29 มิ.ย.-4 ก.ค.59

ลําดั
บ

ภาควิชา

ชื่ออาจารย์

ชื่อการประชุม

สงบ วิจิตร
โสภณ
27 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.รัก
สงบ วิจิตร
โสภณ
28 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ดาริ
นทร์ ประดิษฐ
ทัศนีย ์
29 ศูนย์การแปล ผศ.ดร.แพร
และการล่าม จิตติพลังศรี
เฉลิมพระ
เกียรติ

Siena

30 ศูนย์วจิ ยั การ
ประมวลผล
ภาษาและวัจ
นะ

Korea
University
กรุ งโซล

31 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

International
Conference
2016 American
Association for Corpus
Linguistics (AACL)
Global in the Local:
Ecocriticism in Southeast Asia
เสนอผลงานทาง
วิชาการเรื่ อง
“Foreclosing the Other:
the construction of
Thainess in Thai
translation history” ใน
การประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 7th
Asian Translation
Tradition Conference
ผศ.ดร.สุ ดาพร องค์ปาฐกในหัวข้อ
ลักษณี ยนาวิน “English Education for
the Second Decade of
the 21st Century” ใน
การประชุมวิชาการ
นานาชาติ 20th
International
Conference of the PanPacific Applied
Linguistics Association
รศ.ดร.วรรณา การประชุมศิษย์เก่า
นานาชาติของ
แสงอร่ าม
มหาวิทยาลัยคัสเซิ่ ล
เรื อง
ครั้งที่ 1

สถานที่จดั

หน่วยงานที่จดั

วันเวลาที่จดั

Iowa State
University

Iowa State University

16-18 ก.ย.59

National
University of
Singaproe
มหาวิทยาลัย
Monash วิทยา
เขตมาเลเซี ย

National University of
Singaproe

1-2 ส.ค.59

มหาวิทยาลัย Monash
วิทยาเขตมาเลเซี ย

28 – 30 ก.ย. 59

Korea University

มหาวิทยาลัยคัสเซิ่ ล
ณ
มหาวิทยาลัยคั
สเซิ่ ล

 อาจารย์ไปต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ วมมือ วิจยั หรื อเพิ่มพูนความรู ้ หรื ออื่นๆ 39 คน

5-6 ธ.ค. 58
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ลําดั ภาควิชา
ชื่ออาจารย์
วัตถุประสงค์การไป
บ
เยือน
1 ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.ภาวรรณ นํานิสิตหลักสู ตร
เรื องศิลป์
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
ยุโรปศึกษา ไป
ปฏิบตั ิงานวิจยั
2 ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.วาสนา เสนอผลงานวิชาการ
วงศ์สุรวัฒน์
และสร้างเครื อข่าย
ทางวิชาการ
3 ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.วิลลา
ได้รับเชิญจากศูนย์
วิลยั ทอง
เอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ศึกษา (Center for
Southeast Asian
Studies) มหาวิทยาลัย
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ให้ไปเป็ นนักวิจยั รับ
เชิญหรื อ visiting
research scholar
4 วรรณคดี
ผศ.ดร.สุ รเดช ได้รับเชิญไปบรรยาย
เปรี ยบเทียบ โชติอุดมพันธ์ เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของวรรณกรรมไทย
และวรรณกรรม
รางวัลซี ไรต์เรื่ อง
ไส้เดือนตาบอดในเขา
วงกต

5 ภาษา
ตะวันออก/
ญี่ปุ่น
6 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน

งานประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.อัษฏา
ยุทธ
ชูศรี
ผศ.ดร.อารตี
แก้วสัมฤทธิ์

ประเทศ

หน่วยงานที่จดั /เยือน

วันเวลาที่จดั
13-25 พ.ค. 59

ออสเตรี ย
ฮังการี

สหสาขาวิชายุโรป
ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ฟิ ลิปปิ นส์

The National Historical 1-2 ก.พ. 59
Commission of
Philippines, Manila
ศูนย์เอเชียตะวันออก
1 ต.ค. - 31
เฉี ยงใต้ศึกษา
ธ.ค. 58
มหาวิทยาลัยเกียวโต

ญี่ปุ่น

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

พานิสิตไปพบปะ
สร้างความสัมพันธ์

มาเลเซี ย

สร้างความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน

เวียดนาม

ภาควิชาภาษาและ
26 พ.ค.-4
วัฒนธรรมเอเชีย
มิ.ย.59
ตะวันออกเฉี ยงใต้
มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก
เมืองฮัมบูร์ก
และสถาบันเอเชียและ
แอฟริ กนั ศึกษา
มหาวิทยาลัยฮุมโบล์ดท
เมืองเบอร์ลิน
University of Malaya 11-12 ธ.ค.58

สมาคมครู ภาษาเยอรมัน 16-18 ตุลาคม
ในเวียดนาม
2558

ลําดั ภาควิชา
บ

ชื่ออาจารย์

7 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

8 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

9 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

10 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

11 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิ
วากานนท์

12 ศิลปการละคร ผศ.ฤทธิรงค์ จิ

วัตถุประสงค์การไป
เยือน
เวียดนาม
มหาวิทยาลัยแห่ งชาติ
เวียดนามฮานอยและ
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะอักษร
ศาสตร์
เข้าร่ วมประชุม
นานาชาติ The 3rd
Conference of the
Asia Pacific Network
for Cultural
Education and
Research (ANCER)
โครงการทัศนศึกษา
และฝึ กปฏิบตั ิงาน
ต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2558
โครงการทัศนศึกษาดู
งานต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2558
เป็ นผูอ้ อกแบบการ
สร้างละครเรื่ อง “VN
Melody” ณ Bai Dinh
Temple เมือง Ninh
Binh
เป็ นผูอ้ อกแบบการ
สร้างละครเรื่ อง “VN
Melody” ณ Bai Dinh
Temple เมือง Ninh
Binh
นํานิสิตศึกษาดูงาน

ประเทศ

กัมพูชา

อินโดนีเซี ย

หน่วยงานที่จดั /เยือน

วันเวลาที่จดั

Cambodian Living Arts 13-17 ม.ค. 59

5-9 พ.ค. 59

หลักสู ตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
หลักสู ตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
VN Melody
Corporation

30 มิ.ย.-5 ก.ค.
59

เวียดนาม

VN Melody
Corporation

30 มิ.ย.-5 ก.ค.
59

สิ งคโปร์

หลักสู ตรอักษรศาสตรม 11-15 ส.ค. 59

สหรัฐอเมริ กา

เวียดนาม

9-15 มิ.ย. 59

72

ลําดั ภาควิชา
บ

ชื่ออาจารย์
วากานนท์

13 ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณัฐมา
พงศ์ไพโรจน์

14 ประวัติศาสตร์ รศ.ดร.สุ เนตร
ชุตินธรานนท์

15 ประวัติศาสตร์ รศ.ดร.สุ เนตร
ชุตินธรานนท์
รศ.ดร.หนึ่ งฤดี
16 ภาษา
ตะวันตก/อิตา โลหผล
เลียน
17 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

18 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

งานประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์การไป
ประเทศ
เยือน
ต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559
สหราช
ไปปฏิบตั ิงานใน
อาณาจักร
โครงการกิจกรรม
วิชาการต่างประเทศ
โดยให้เข้าร่ วมประชุม
International
Association of
Teacher of English as
a Foreign Language
(IATEFL)
วิทยากรพิเศษรับเชิญ สาธารณรัฐแห่ง
เพื่อบรรยายให้ความรู ้ สหภาพเมียน
มาร์
ทางด้าน
ประวัติศาสตร์
กัมพูชา
วิทยากรพิเศษบรรยาย
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์กมั พูชา
อิตาลี
เจรจาเรื่ องการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ
และวิจยั (วารสารใน
ฐานข้อมูล Scopus)
มาเลเซี ย
ประชุมเสวนาของ
ศิลปิ นหลากสาขาของ
อาเซี ยน หัวข้อ
“KataKatha Southeast Asia
Conversations on
Culture and the Arts”
กรุ งนิวเดลลี
ร่ วมสัมมนาทาง
สาธารณรัฐ
วิชาการในงาน
อินเดีย
“World Theatre
Forum” หัวข้อ
“Rediscovering The

หน่วยงานที่จดั /เยือน
หาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปการละคร
บัณฑิตวิทยาลัย

วันเวลาที่จดั

9 – 19 เม.ย.
59

บริ ษทั วันเดอร์ แลนด์
ทราเวล จํากัด

25-31 ม.ค. 59

บริ ษทั วันเดอร์ แลนด์
ทราเวล จํากัด

6-8 พ.ค. 59

Centro Studi
Piemontesi เมือง Turin

7-มิ.ย.-59

Maybank Foundation

12-16 พ.ย. 58

National School of
Drama

17-21 ก.พ. 59

ลําดั ภาควิชา
บ

ชื่ออาจารย์

19 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

20 ศิลปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํา
รุ ง

21 ภาษา
ตะวันออก/
เอเชียใต้

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

22 ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล้รุ่ง
อามระดิษ

วัตถุประสงค์การไป
เยือน
Magic of Theatre”
ร่ วมประชุมในงาน
"International
Conference on
Ramlila entitled:
Epic Processes:
Mobility, Patronage
and Aesthetics"

ประเทศ

วันเวลาที่จดั

กรุ งนิวเดลลี Indira Gandhi National 26-30 พ.ย. 58
ประเทศอินเดีย Centre For The Arts
(IGNCA)

มาเก๊า ประเทศ
ร่ วมบรรยายเรื่ อง
จีน
“โขน: จากพิธีกรรม
ในราชสํานักสู่ การ
แสดงร่ วมสมัย”
"New Lives for Old
Community Theatres
in Thailand: Three
Examples"
ประเทศ
เดินทางไปสํารวจชุม
สิ งคโปร์
ชมและสมาคมชาว
อินเดียที่ใช้ภาษาฮินดี
ในประเทศสิ งคโปร์
นํานิสิตไป Travelling สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
Classroom ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาภาคบังคับ
ของหลักสู ตร

23 ประวัติศาสตร์ อ.ดร.ตุลย์ อิศ
ได้รับเชิญจาก The
รางกูร ณ อยุธยา Institute of Historical
Research (IHR) ให้
ไปเสนอบทความวิจยั
และเก็บข้อมูล
ประกอบการทําวิจยั ที่
John Rylands Library

หน่วยงานที่จดั /เยือน

สหราช
อาณาจักร

Point View Art
Association

12-15 ส.ค. 59

โดยได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
วิจโยปการ คณะอักษร
ศาสตร์
ได้รับเชิญจากหลักสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สหสาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา
(สหสาขา/หลักสู ตร
นานาชาติ)
Dept of History, King's
College London

26-28 ก.ค.59

27พ.ค.- 2
มิ.ย.59

2-ก.พ.-59
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ลําดั ภาควิชา
ชื่ออาจารย์
วัตถุประสงค์การไป
บ
เยือน
24 ประวัติศาสตร์ อ.ดร.ตุลย์ อิศ
ได้รับเชิญจาก
รางกูร ณ อยุธยา University of Leeds
ให้เข้าร่ วมประชุม
นานาชาติ The
Northern Renaissance
SEMINAR
อ.ดร.ธนกร
สร้างความร่ วมมือ
25 ภาษา
แก้ววิภาส
ทางวิชาการระหว่าง
ตะวันตก/
สมาคมครู
เยอรมัน
ภาษาเยอรมันใน
เวียดนาม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เวียดนามฮานอยและ
สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะอักษร
ศาสตร์
26 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ประชุมใหญ่สามัญ
ริ นนั ทน์
ประจําปี ครั้งที่ 1 ของ
เครื อข่าย
สถาบันการศึกษาวิชา
ศิลปะการแสดง
(Network for Higher
Education in the
Performing Arts)
27 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา ไปบรรยายหัวข้อ
ริ นนั ทน์
“Beyond Classical
Masked Dance
Theatre and Lady
Boy Cabaret Show:
Dance and Theatre in
Thailand Today” ใน
การประชุม NEXT
งานประกันคุณภาพ

ประเทศ

หน่วยงานที่จดั /เยือน

วันเวลาที่จดั

สหราช
อาณาจักร

University of Leeds

เวียดนาม

สมาคมครู ภาษาเยอรมัน 16-18 ตุลาคม
ในเวียดนาม
2558

นครเซี่ ยงไฮ้
ประเทศจีน

เกาหลี

9-15 พ.ค. 59

Shanghai Theatre
Academy

10-14 ธ.ค. 58

Korea Arts
Management Service
(KAMS)

12 ต.ค. 58 ณ
โรงแรม JW
Marriott กรุ ง
โซล

ลําดั ภาควิชา
บ

ชื่ออาจารย์

28 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

29 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

30 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

31 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

32 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

33 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา

วัตถุประสงค์การไป
เยือน
Academy
ไปร่ วมงานเทศกาล
"Toki International
Arts Festival 2015:
Bridge the
Traditional and the
Contempopary/Cross
Cultures and
Boundaries"
ไปดูงานศิลปะการ
ละครในเทศกาล
Performing
Arts Market in Seoul
(PAMS) Seoul
International Dance
(SIDance) และ Seoul
Performing Arts
Festival (SPAF)
ไปชมงานศิลปะการ
ละครในเทศกาล
"Super JapanJapanese Festival of
Arts"
ไปชมงานศิลปะการ
ละครในเทศกาล
“The O.P.E.N.
(Open, Partcipate,
Engage, Negotiate)”
ไปชมงานศิลปะการ
ละครในเทศกาล
“The O.P.E.N.
(Open, Partcipate,
Engage, Negotiate)”
นําผลงานละครเรื่ อง

ประเทศ

จีน

หน่วยงานที่จดั /เยือน

คณะละคร Zuni
Icosahedron

วันเวลาที่จดั

25 ต.ค. - 1
พ.ย. 58 ณ
พิพธภัณฑ์
หนานจิง นคร
หนานจิง
ประเทศจีน

เกาหลี

5-13 ต.ค. 58
ทุน K-Fellowship
(Invitation of Leading
Figure in Culture and
the Arts) จากกระทรวง
วัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว สาธารณรัฐ
เกาหลี

สิ งคโปร์

Esplanads: Theatres on 19-22 พ.ค. 59
the Bay

สิ งคโปร์

Singapore International 7-10 ก.ค. 59
Festival of Arts

สิ งคโปร์

Singapore International 7-10 ก.ค. 59
Festival of Arts

สิ งคโปร์

คณะละคร The Theatre 31 กค. - 8

76

ลําดั ภาควิชา
บ

ชื่ออาจารย์
ริ นนั ทน์

34 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์
35 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

36 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

37 ศิลปการละคร อ.ปวิตร มหาสา
ริ นนั ทน์

งานประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์การไป
ประเทศ
เยือน
“DGertrude
DOpheliaD” ไป
จัดการแสดงใน
เทศกาล “The M1
Chinese Theatre
Festival” และร่ วม
เสวนาหลังการแสดง
กับผูช้ มที่โรงละคร
Black Box @ Centre
42
สิ งคโปร์
นํานิสิตศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559
นครปี นัง ป.
วิทยากรร่ วมอภิปราย
มาเลเซี ย
ในหัวข้อ “The
ASEAN SocioCultural Community”
ในการประชุม
วิชาการนานาชาติดา้ น
ศิลปะการแสดง
“Borak
Arts
Series”
เมืองลียง
ดูงานด้านศิลปะการ
สาธารณรัฐ
ละครในเทศกาล
ฝรั่งเศส
“Biennale de la danse
a Lyon”
ร่ วมการประชุม 28th กรุ งเบลเกรด ป.
เซอร์ เบีย
Congress of the
International
Association of
Theatre Critics
(IATC) และร่ วมชม
การแสดงในเทศกาล
ดังกล่าว

หน่วยงานที่จดั /เยือน
Practice

วันเวลาที่จดั
สค. 59

หลักสู ตรอักษรศาสตรม 11-15 ส.ค. 59
หาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปการละคร
My Performing Arts
27-28 สค. 59
Agency

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย

20-25 กย. 59

Belgrade International 26 กย. - 1 ตค.
Theatre Festival (Bitef) 59

ลําดั ภาควิชา
ชื่ออาจารย์
บ
38 ศิลปการละคร อ.ปิ ยะวัฒน์
ธรรมกุลางกูร

วัตถุประสงค์การไป
เยือน
นํานิสิตศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ปี
การศึกษา 2559
39 ศิลปการละคร อ.พันพัสสา ธูป กํากับการแสดงละคร
เทียน
เรื่ อง “I Occupy” จัด
แสดงที่ The
Esplanade Theatre

ประเทศ
สิ งคโปร์

สิ งคโปร์

หน่วยงานที่จดั /เยือน

วันเวลาที่จดั

หลักสู ตรอักษรศาสตรม 11-15 ส.ค. 59
หาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปการละคร
วิทยาลัยนานาชาติ
28-31 ม.ค. 59
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

78

ด้ านนิสิต
 นิสิตได้รับรางวัล
นิสิตปัจจุบนั
50 คน
นิสิตปั จจุบนั
- คน
ศิษย์เก่า
6 คน
ศิษย์เก่า
- คน

ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

นิสิตปัจจุบันได้ รับรางวัล นิสิต 50 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 56 รายการ
นิสิต รางวัล ภาควิชา ชื่อ ชั้นปี
รายการประกวด/แข่งขัน
นามสกุล
1 1 ตะวันออก/ นางสาว นิสิตวิชาโท งานเสวนาทางวิชาการและ
เกาหลี พรรณ ภาษาเกาหลี ประกวดทักษะการแปลและล่าม
ภาษาเกาหลี ระดับประเทศครั้งที่
ทิตย์ ตรง
1
มณี ธรรม
2 ตะวันออก/ นางสาว นิสิตวิชาโท การแข่งขัน ‘Quiz on
เกาหลี พรรณ ภาษาเกาหลี Korea’ ระดับประเทศ
ทิตย์ ตรง
มณี ธรรม
2 3 ตะวันออก/ นางสาว นิสิตวิชาโท การประกวดเขียนเรี ยงความ
เกาหลี ปรี ยามาศ ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลีระดับนานาชาติ
ไกรศรี
วรรธนะ
นิสิตชั้นปี ที่ การประกวดภาพถ่ายเนื่องใน
3 4
นาย
โอกาส 100 ปี จุฬาลงกรณ์
พีรวัฒน์ 3 สาขา
มหาวิทยาลัย หัวข้อ “เกื้อกูล”
นาวีเจริ ญ วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
4 5 ภาษาญี่ปุ่น น.ส.พร นิสิตคณะ จากการแข่งขันJAPAN
BUSINESS PLAN PITCH
กมล ชื่น อักษร
สงวน ศาสตร์ ชั้นปี COMPETITION ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมหนึ่งของงาน JAPAN
ที่ 3
EXPO INTHAILAND
นิสิต รางวัล ภาควิชา

งานประกันคุณภาพ

ชื่อ นามสกุล

ชั้นปี

รายการประกวด/แข่งขัน

56 รายการ
- รายการ
6 รายการ
- รายการ

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

รางวัลชมเชย

ได้ร่ ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล
เป็ นเงินสดจํานวน 5,000 บาท

ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท

ศูนย์การค้า
สยามพารากอน

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

5

6

การแข่งขันเขียนตามคําบอก
ภาษา น.ส.อภิ นิสิต
ตะวันตก/ รุ จี สิ ต สาขาวิชา ระดับอุดมศึกษา
ภาษา
ฝรั่งเศส รังสี
ฝรั่งเศสชั้นปี
ที่ 2

ได้รับรางวัลยอดเยีย่ ม

7

ภาษา น.ส.อภิ นิสิต
ตะวันตก/ รุ จี สิ ต สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส รังสี
ฝรั่งเศส

การแข่งขันเขียนตามคําบอก
ระดับอุดมศึกษา

ได้รับรางวัลยอดเยีย่ ม

ได้รับทุนการศึกษา

6

8

น.ส.ช นิสิตชั้นปี ที่ นิสิต เรี ยนดี มีความประพฤติดี
และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
วิศา ไทร 4
ทุนการศึกษา
งาม

7

9

การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์
ภาษา น.ส.
นิสิต
ตะวันตก/ บัณฑิตา สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส ระดับ อุดมศึกษา
ฝรั่งเศส วงศ์วานิช ภาษา
ฝรั่งเศสชั้นปี
ที่ 3

ได้รับรางวัลที่ 1

10

นิสิต
ภาษา น.ส.
ตะวันตก/ บัณฑิตา สาขาวิชา
ฝรั่งเศส วงศ์วานิช ภาษา
ฝรั่งเศส

การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์
ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา

ได้รับรางวัลที่ 1

8

11

นิสิตชั้นปี ที่ นิสิต เรี ยนดี มีความประพฤติดี
น.ส.
และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
ปณิ ตตรา 2
ทุนการศึกษา
อมรกิตติ
สาร

ได้รับทุนการศึกษา

สมาคมครู ภาษา
ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย
ในพระ
ราชูปถัมภ์ จัดที่
โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ
สมาคมครู ภาษา
ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย
ในพระ
ราชูปถัมภ์
บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์
ประเทศไทย
จํากัด
สมาคมครู ภาษา
ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย
ในพระ
ราชูปถัมภ์ จัดที่
โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ
สมาคมครู ภาษา
ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย
ในพระ
ราชูปถัมภ์
บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์
ประเทศไทย
จํากัด

80

9

12

ภาษา น.ส.สุ
ตะวันตก/ ภัททิยา
ฝรั่งเศส ลีลาทิพย์
กุล

นิสิต รางวัล ภาควิชา

ชื่อ นามสกุล
13 ภาษา น.ส.สุ
ตะวันตก/ ภัททิยา
ฝรั่งเศส ลีลาทิพย์
กุล

10 14

น.ส.พิมพ์
ชนก
ชูศกัด์ ิ
ศิลป์
11 15 ภาษา น.ส.พิมพ์
ตะวันตก/ ชนก
ฝรั่งเศส ตันติยทุ ธ

นิสิต
สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศสชั้นปี
ที่ 2

ชั้นปี
นิสิต
สาขาวิชา
ภาษา
ฝรั่งเศส
นิสิตชั้นปี ที่
3

นิสิตชั้นปี ที่
1

12 16

ภาษา น.ส.พิมพ์ (นิสิตชั้นปี
ที่ 3)
ตะวันออก/ ชนก
ญี่ปุ่น

13 17

ภาษา นายชญา (นิสิตชั้นปี
ที่
ตะวันตก/ นนท์
ฝรั่งเศส โอภาศรี
1)

14 18

ภาษา นายปัณณ์
ตะวันออก/ พัฒน์
เกาหลี จันทร์
สว่าง

งานประกันคุณภาพ

การแข่งขันตอบคําถามความรู ้ ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันตอบคําถาม สมาคมครู ภาษา
ทัว่ ไปเกี่ยวกับ ประเทศฝรั่งเศส- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ประเทศฝรั่งเศส- ฝรั่งเศสแห่ง
ไทย ระดับอุดมศึกษา
ประเทศไทย
ไทย
ในพระ
ราชูปถัมภ์ จัดที่
โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ
รายการประกวด/แข่งขัน
ผลการประกวด/แข่งขัน
หน่วยงานที่
จัดการประกวด
สมาคมครู ภาษา
การแข่งขันตอบคําถามความรู ้ ได้รับรางวัลที่ 1
ฝรั่งเศสแห่ง
ทัว่ ไปเกี่ยวกับ ประเทศฝรั่งเศสประเทศไทย
ไทย ระดับอุดมศึกษา
ในพระ
ราชูปถัมภ์
บริ ษทั โตโยต้า
นิสิต เรี ยนดี มีความประพฤติดี ได้รับทุนการศึกษา
มอเตอร์
และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
ประเทศไทย
ทุนการศึกษา
จํากัด
กล่าวสุ นทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส รางวัลชมเชย
สมาคมครู ภาษา
ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย
ในพระ
ราชูปถัมภ์
เรี ยนดี มีความประพฤติดี และ ได้ทุนการศึกษาจาก “บริ ษทั โตโยต้า บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์
ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็ นผู ้
มอเตอร์
สมควร ได้รับทุนการศึกษา
ประเทศไทย
จํากัด
เขียนบรรยายภาพเป็ นภาษา
รางวัลชมเชย
สมาคมครู ภาษา
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย
ในพระ
ราชูปถัมภ์
ประกวดสุ นทรพจน์
ได้รับรางวัลชมเชย
สยามพารากอน

ภาษา น.ส.ณัฐ
ตะวันออก/ มน เกตุ
เกาหลี แก้ว
16 20 ภาษา นส.พิมพ์
ตะวันตก/ มาดา นิ
เยอรมัน รันดร์
รุ่ งเรื อง
นิสิต รางวัล ภาควิชา ชื่อ นามสกุล
17 21 ภาษา น.ส.
ตะวันออก/ อรนุช แซ่
เกาหลี ลิน
18 22 ภาษา นายทรง
ตะวันออก/ ศักดิ์ ทรง
เกาหลี ธรรมานุ
ภาพ
19 23 ภาษา น.ส.
ตะวันออก/ บุญญิศา
เกาหลี สวงรัมย์
20 24 ภาษา นายกิ
ตะวันออก/ ตินทั ธ์
เกาหลี อ่อนสี
25 ตะวันออก/ นายกิ
เกาหลี ตินทั ธ์
อ่อนสี
21 26 ภาษา น.ส.
ตะวันออก/ อัจฉรา
เกาหลี เสาวคนธ์
27 ตะวันออก/ นางสาว
เกาหลี อัจฉรา
เสาวคนธ์
22 28 ภาษา น.ส.
ตะวันออก/ กัญญาณัฐ
เกาหลี พลเยีย่ ม

ประกวดสุ นทรพจน์

15 19

ได้รับรางวัลชมเชย

นิสิตชั้นปี ที่ ได้รับทุนการศึกษาไปฝึ กอบรม ได้รับทุนการศึกษาไปฝึ กอบรม
ภาษาเยอรมันเป็ นเวลา 1 เดือน ภาษาเยอรมันเป็ นเวลา 1 เดือน
3
5740175822
ชั้นปี

รายการประกวด/แข่งขัน

มูลนิธิ
วัฒนธรรม
ไทย-เยอรมัน

ประกวดสุ นทรพจน์

ได้รับรางวัลชมเชย

หน่วยงานที่
จัดการประกวด
สยามพารากอน

ประกวดสุ นทรพจน์

ได้รับรางวัลชมเชย

สยามพารากอน

ประกวดสุ นทรพจน์

ได้รับรางวัลชมเชย

สยามพารากอน

ประกวดสุ นทรพจน์

ได้รับรางวัลชมเชย

สยามพารากอน

นิสิตวิชาโท Youth Camp for Asia’s Future
ภาษาเกาหลี 2016
ประกวดสุ นทรพจน์

นิสิตวิชาโท Youth Camp for Asia’s Future
ภาษาเกาหลี 2016
ประกวดสุ นทรพจน์

ผลการประกวด/แข่งขัน

สยามพารากอน

ทุนทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี และ
ทํากิจกรรมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ
ได้รับรางวัลชมเชย

สยามพารากอน

ทุนทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี และ
ทํากิจกรรมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ
ได้รับรางวัลชมเชย

สยามพารากอน

82

นิสิต รางวัล ภาควิชา
23 29

24 30

25 31

26 32

ชื่อ นามสกุล
ภาษา น.ส.พร
ตะวันออก/ กมล ชื่น
ญี่ปุ่น สงวน
ภาษา น.ส.
ตะวันออก/ พิมพิชา
ญี่ปุ่น วานิ ชศิริ
โรจน์
ภาษา น.ส.
ตะวันออก/ สาธนี รัก
ญี่ปุ่น ภักดี
ภาษา นาย
ตะวันออก/ พริ ษฐ์
ญี่ปุ่น สังข์ศรี

27 33 ตะวันออก/ นายพ
เกาหลี สิ ษฐ์
หาธะนี

นิสิต รางวัล ภาควิชา

งานประกันคุณภาพ

ชื่อ นามสกุล

ชั้นปี

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด
นิสิตชั้นปี ที่ การแข่งขัน JAPAN BUSINESS ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินสดจํานวน ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน
3 วิชาเอก PLAN PITCH COMPETITION 5,000 บาท
ภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัย
นิสิตชั้นปี ที่ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอด ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง
เทคโนโลยีราช
4
มงกุฎระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
มงคล
ประจําปี 2558
รัตนโกสิ นทร์
มูลนิธิร่มฉัตร 9
สาขาวิชา การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอด ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับ
ภาษาญี่ปุ่น มงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาและเกียรติบตั ร
นิสิตเอก การแข่งขัน สุ ดยอด...การ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติยศ Mainichi
ญี่ปุ่นชั้นปี ที่ ประลองคันจิ Kanji Test 2016 และเงินรางวัล 10,000 บาท
Academic
ระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นเป็ น
2
Group
ส่ วนหนึ่งของงาน "แนะแนว
การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้ง
ที่34"
นิสิตวิชาโท Youth Camp for Asia’s Future
ภาษาเกาหลี 2016

ชั้นปี

รายการประกวด/แข่งขัน

ทุนทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี และ
ทํากิจกรรมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

28 34

ภาษา น.ส.ฟ้า
ตะวันออก/ ใส ซุ่น
ญี่ปุ่น สั้น

นิสิต รางวัล ภาควิชา

ชื่อ นามสกุล
29 25 ตะวันออก/ นางสาว
เกาหลี ภิญญดา
เดชะคุณา
พงษ์
30 36 ภาษา นายวุทธ
ตะวันออก/ นิธิ ศรี
ญี่ปุ่น ศิวะ
เศรษฐ์

นิสิตเอก การแข่งขัน สุ ดยอด...การ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติยศ Mainichi
ญี่ปุ่นชั้นปี ที่ ประลองคันจิ Kanji Test 2016 และเงินรางวัล 10,000 บาท
Academic
ระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นเป็ น
2
Group
ส่ วนหนึ่งของงาน "แนะแนว
การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้ง
ที่34"

ชั้นปี

รายการประกวด/แข่งขัน

นิสิตวิชาโท Youth Camp for Asia’s Future
ภาษาเกาหลี 2016

นิสิตเอก การแข่งขัน สุ ดยอด...การ
ญี่ปุ่นชั้นปี ที่ ประลองคันจิ Kanji Test 2016
ระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นเป็ น
2
ส่ วนหนึ่งของงาน "แนะแนว
การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้ง
ที่34"
31 37 ตะวันออก/ นางสาว นิสิตวิชาโท Youth Camp for Asia’s Future
เกาหลี พรปวีณ์ ภาษาเกาหลี 2016
มีทรัพย์
ทอง

นิสิต รางวัล ภาควิชา

ชื่อ นามสกุล
32 38 ภาษา น.ส.สุ
ตะวันออก/ กัญญา
บาลีและ เจริ ญวีร
สันสกฤต กุล

ชั้นปี

รายการประกวด/แข่งขัน

นิสิตชั้นปี ที่ สามารถสอบจบบาลีศึกษา 7
ประโยค หรื อเทียบเท่าเปรี ยญ
4 นิสติ
สาขาวิชา ธรรม 7 ประโยค ของพระสงฆ์
ภาษาบาลี
และ
สันสกฤต

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

ทุนทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี และ
ทํากิจกรรมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติยศ Mainichi
และเงินรางวัล 10,000 บาท
Academic
Group

ทุนทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี และ
ทํากิจกรรมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ

ผลการประกวด/แข่งขัน
สามารถสอบจบบาลีศึกษา 6 ประโยค
หรื อเทียบเท่าเปรี ยญธรรม 6 ประโยค
ของพระสงฆ์

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

84

33 39 ตะวันออก/ นางสาว
เกาหลี ปรางมาศ
อนันต์
ศิลป์
34 40 ภาษาไทย นายชนะ
พล ปาน
สมบัติ

นิสิตวิชาโท Youth Camp for Asia’s Future
ภาษาเกาหลี 2016

นิสิตป.ตรี
ภาควิชา
ภาษาไทย
ชั้นปี ที่ 4
35 41 ตะวันออก/ นางสาว นิสิตวิชาโท
เกาหลี ธัญชนก ภาษาเกาหลี
เหรี ยญศิริ
เกียรติ

รางวัลนริ ศรานุวดั ติวงศ์
ประจําปี พุทธศักราช 2559

ชื่อ ชั้นปี
รายการประกวด/แข่งขัน
นามสกุล
36 42 วรรณคดี นายสิ ร 598 01681 นวนิยายเรื่ อง "ภูผา กําแพง แสง
ดาว" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เปรี ยบเทียบ ปกรณ์ 22
จากการประกวดนวนิยายขนาด
จันทร
สั้นรางวัลประภัสสร เสวิกลุ ครั้ง
ที่ 1 ประจําปี 2559

งานประกันคุณภาพ

รางวัล

มูลนิธินริ ศรานุ
วัดติวงศ์

ทุน Academy of Korean Studies ทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่
(AKS)
Academy of Korean Studies ที่
สาธารณรัฐเกาหลี

นิสิต รางวัล ภาควิชา

37 43 ตะวันออก/ นางสาว
เกาหลี เกิดสิ ริ สุ
ธัญญา
38 44 ภาษา นายปัณณ์
ตะวันออก/ พัฒน์
เกาหลี จันทร์
สว่าง

ทุนทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี และ
ทํากิจกรรมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ

ผลการประกวด/แข่งขัน

นิสิตวิชาโท ทุนรัฐบาลเกาหลี
ภาษาเกาหลี

หน่วยงานที่
จัดการประกวด
รางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดนว จัดโดยกรม
นิยายขนาดสั้นรางวัลประภัสสร เสวิกลุ ส่ งเสริ ม
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559
วัฒนธรรม
ร่ วมกับทายาท
นายประภัสสร
เสวิกลุ และ
ชมรม
วรรณศิลป์
ประภัสสร
ทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่ Yonsei
University สาขา Global MBA

นิสิตวิชาโท ทุนรัฐบาลเกาหลี
ภาษาเกาหลี

ทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่ Yonsei
University สาขา Global MBA

39 45 ตะวันออก/ นางสาว นิสิตวิชาโท ทุนรัฐบาลเกาหลี
เกาหลี อริ สรา ภาษาเกาหลี
จันทรสม
บัติ

นิสิต รางวัล ภาควิชา

ชื่อ ชั้นปี
รายการประกวด/แข่งขัน
นามสกุล
40 46 ตะวันออก/ นางสาว นิสิตวิชา ทุนรัฐบาลเกาหลี
เกาหลี ณัฐมน เลือกเสรี
เกตุแก้ว ภาษาเกาหลี
41 47 ตะวันออก/ น.ส.ณิ ช นิสิตวิชาโท ทุนเรี ยนภาษา ณ มหาวิทยาลัย
เกาหลี นันทน์ ภาษาเกาหลี แห่งชาติโซล
เลิศทรัพย์
ถาวร

ทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่ Yonsei
University สาขา Korean studies

ผลการประกวด/แข่งขัน
ทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่
Academy of Korean Studies สาขา
Sociology ที่สาธารณรัฐเกาหลีที่
สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนเรี ยนภาษา ณ มหาวิทยาลัยแห่ งชาติ
โซล

รางวัลปก(หนังสื อ)ดีเด่น
42 48 วรรณคดี นายจิรัฏฐ์ 578 01128 หนังสื อรวมเรื่ องสั้น "ก่อน
เปรี ยบเทียบ เฉลิม
22
ความหมายจะหายลับ" โดย
แสนยากร
สมุด ทีทรรศน์ ได้รับรางวัล "ปก
ดีเด่น" จากการประกวด "100
ANNUAL BOOK AND
COVER DESIGN 2016"
(http://www.100abcd.org/aboutus)

43 49

ภาษา น.ส.รติ นิสิตชั้นปี ที่ ทุน 1 เดือน (ทุนเพื่อการศึกษา)
ตะวันตก/อิ กร โตอิน 4 สาขาวิชา
ภาษาอิตา
ตาเลียน
เลียน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด

ทุนการศึกษาและที่พกั

สมาคมผู ้
จัดพิมพ์และผู ้
จําหน่าย
หนังสื อแห่ง
ประเทศไทย
(PUBAT)
ภายใต้ความ
ร่ วมมือกับ
สมาคมนัก
ออกแบบเรข
ศิลป์ ไทย
(ThaiGa)
CALCIF
มหาวิทยาลัย
แห่งเมืองมิลาน
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นิสิต รางวัล ภาควิชา

ชื่อ นามสกุล
44 50 ภาษา นายนภ
ตะวันออก/ อึ๊งโพธิ์
จีน ระดับ
ปริ ญญา

ชั้นปี
นิสิตระดับ
ปริ ญญาเอก
สาขาวิชา
ภาษาจีน

45 51

ภาษา น.ส.อาร นิสิตระดับ
ปริ ญญาโท
ตะวันออก/ ตี เก้า
สาขาวิชา
จีน เอี้ยน
ภาษาจีน

46 52

นิสิตระดับ
ภาษา น.ส.
ตะวันออก/ ธัญญาลัย ปริ ญญาโท
จีน ไกรทอง สาขาวิชา
ภาษาจีน

47 53

ภาษา น.ส.พร
ตะวันออก/ สมสรวง
จีน สัจจาอัคร
มนตรี

48 54

นิสิตระดับ
ปริ ญญาโท
สาขาวิชา
ภาษาจีน

ศิลปการ น.ส.ภัทรี 534 01777
ละคร ยา พัว 22
พงศกร

งานประกันคุณภาพ

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานที่
จัดการประกวด
ทุนสวีรยัว่ มู่กงฯ เป็ น
ได้รับทุน "สวีรยัว่ มู่กง เพื่อการศึกษา
นายกสมาคม
ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2558" ตระกูลชื้อแห่ง
การทําวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชา
ประเทศไทย
ภาษา จีน คัดเลือกจากนิสิตที่มี
ผลการเรี ยนดีและมีความ
ประพฤติดี
ทุนสวีรยัว่ มู่กงฯ เป็ น
นายกสมาคม
ได้รับทุน "สวีรยัว่ มู่กง เพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2558" ตระกูลชื้อแห่ง
การทําวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชา
ประเทศไทย
ภาษา จีน คัดเลือกจากนิสิตที่มี
ผลการเรี ยนดีและมีความ
ประพฤติดี
ทุนสวีรยัว่ มู่กงฯ เป็ น
ได้รับทุน "สวีรยัว่ มู่กง เพื่อการศึกษา
นายกสมาคม
ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2558" ตระกูลชื้อแห่ง
การทําวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชา
ประเทศไทย
ภาษา จีน คัดเลือกจากนิสิตที่มี
ผลการเรี ยนดีและมีความ
ประพฤติดี
ทุนสวีรยัว่ มู่กงฯ เป็ น
นายกสมาคม
ได้รับทุน "สวีรยัว่ มู่กง เพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2558" ตระกูลชื้อแห่ง
การทําวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชา
ประเทศไทย
ภาษา จีน คัดเลือกจากนิสิตที่มี
ผลการเรี ยนดีและมีความ
ประพฤติดี
บทละครดั้งเดิมยอดเยีย่ ม(best รางวัล IATC Thailand Awards 2015 ชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง
original script of a
(International
play/performance) เรื่ อง"นี่ไม่ใช่
Association of
การเมือง" (Ceci n'est pas la
Theatre
politique)
Critics-Thailand
Centre)

ภาษา น.ส.
ตะวันออก/ ปณิ ตตรา
ญี่ปุ่น อมรกิตติ
สาร
นิสิต รางวัล ภาควิชา ชื่อ นามสกุล
50 56 ภาษา น.ส.ช
ตะวันออก/ วิศา ไทร
ญี่ปุ่น งาม
49 55

(นิสิตชั้นปี นิสติ ที่ เรี ยนดี มีความประพฤติ ได้ทุนการศึกษาจาก “บริ ษทั โตโยต้า
ที่ 2)
ดี และขาดแคลนทุนทรัพย์เป็ น มอเตอร์
ผูส้ มควร ได้รับทุนการศึกษา
ชั้นปี

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

(นิสิตชั้นปี ที่ นิสติ ที่ เรี ยนดี มีความประพฤติ ได้ทุนการศึกษาจาก “บริ ษทั โตโยต้า
4)
ดี และขาดแคลนทุนทรัพย์เป็ น มอเตอร์
ผูส้ มควร ได้รับทุนการศึกษา

บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์
ประเทศไทย
จํากัด
หน่วยงานที่
จัดการประกวด
บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์
ประเทศไทย
จํากัด
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ศิษย์ เก่าได้ รับรางวัล ศิษย์ เก่ า 6 คน ได้ รับรางวัลระดับชาติ 6 รายการ
ลําดับ ภาควิชา
ชื่อ-นามสกุล
รายการประกวด/
แข่งขัน
1 ภาษาจีน
นายนวพล ธํารง
งานประกาศรางวัล
รัตนฤทธิ์
ภาพยนตร์แห่งชาติ
"สุ พรรณหงส์ 25
เดินหน้า...หนัง
ไทย"
2
คุณดารกา วงศ์ศิริ
นักเขียนบทละคร
เวทีของคณะละคร
Dreambox และ
อาจารย์พิเศษ
วิชาการเขียนบท
ละครเวที
3

4

คุณภัทรี ยา พัวพงศกร บทละครดั้งเดิมยอด
เยีย่ ม (best original
script of a
play/performance)
จากละครเรื่ อง "นี่
ไม่ใช่การเมือง"
(Ceci n'est pas la
politique) ซึ่ งจัดการ
แสดงโดยคณะ
ละคร B-Floor ที่
Democrazy Studio
ภาษาศาสตร์

5

งานประกันคุณภาพ

ผลการประกวด/แข่งขัน หน่วยงานที่จดั การประกวด
ได้รับรางวัลผูก้ าํ กับ
ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ ที่โรงละครเคแบงค์
สยามพิฆเนศ ศูนย์การค้าสยามส
แควร์วนั

ได้รับรางวัล Lifetime
Achievement Award
รางวัลระดับชาติ

ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง
(International Association of
Theatre Critics--Thailand
Centre) IATC Thailand Dance
and Theatre Review 2015

ได้รับรางวัล IATC
Thailand Awards 2015
สาขาบทละครดั้งเดิม
ยอดเยีย่ ม (best original
script of a
play/performance) จาก
ละครเรื่ อง "นี่ไม่ใช่
การเมือง" (Ceci n'est
pas la politique) ซึ่ ง
จัดการแสดงโดยคณะ
ละคร B-Floor ที่
Democrazy Studio
ได้รับตําแหน่งนิสิต
ดีเด่น ปี การศึกษา 2558

ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง
(International Association of
Theatre Critics--Thailand
Centre) IATC Thailand Dance
and Theatre Review 2016

น.ส.วรุ ณศิริ พรพจน์
ธนมาศ (ป.เอก)

นิสิตดีเด่น
การศึกษา 2558

ผศ.ดร. อัญชลี โตพึ่ง
พงศ์

รางวัลวรรณกรรม ได้รับรางวัลพิเศษ
“พระยาอนุมานราช ประเภทหนังสื อแปล
ธน" ประจําปี พ.ศ. ดีเด่น
2558 หนังสื อแปล
เรื่ อง ลมหายใจที่
ขาดห้วง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลําดับ ภาควิชา
6

ชื่อ-นามสกุล

ศิลปการละคร รัดเกล้า อามระดิษ

รายการประกวด/
แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน หน่วยงานที่จดั การประกวด

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ
รางวัลนาฏราช ครั้ง นักแสดงนําหญิงยอด
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
ที่ 7
เยีย่ ม จากละคร
โทรทัศน์เรื่ อง "สุ ดแค้น โทรทัศน์
แสนรัก" ทางไทยทีวสี ี
ช่อง 3
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 นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ จํานวน 129 คน
นิสิตได้ รับทุนไปต่ างประเทศ
ลําดับ
ชื่อนิสิต
ระดับชั้น สาขาวิชา
1 นางสาวเบญญา คงธนา ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ปี 4
สมบูรณ์

ระยะเวลา
ประเภททุน
1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Rikkyo University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

หน่วยงานที่ให้ทุน
Rikkyo University
ประเทศญี่ปุ่น

2

นางสาวเอมาริ นทร์
บิณษีร์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Seol national University
ปลาย
ประเทศเกาหลี
2557)

Seol national
University
ประเทศเกาหลี

3

นางสาวกมลชนก
หงส์ทอง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Saitama University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Saitama University
ประเทศญี่ปุ่น

4

นางสาวกรหทัย
ประกอบศิลป์

ป.ตรี ประวัติศาสตร์
ปี 4

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Kamasawa University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Kamasawa
University
ประเทศญี่ปุ่น

5

นางสาวกฤษฏิ์ฐิตา นิติ
อมรโรจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

6

นางสาวกษิญา พิมพ์ชู
นาถ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

7

นางสาวกัญญาภัทร มี
ชัย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Toyoeiwa University

Toyoeiwa
University

งานประกันคุณภาพ

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ปลาย
2557)

8

นางสาวกัญญารัตน์ ชี
นาเรื อนทอง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Okayama University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Okayama
University
ประเทศญี่ปุ่น

9

นางสาวกานต์ธิดา
เมฆวงศ์ตระการ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Nagoya University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

10 นางสาวกุลธิดา คีรีกลุ
พันธ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Okayama University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

JASSO (Japan
Student
Services
Organization)
ประเทศญี่ปุ่น
Okayama
University
ประเทศญี่ปุ่น

11 นางสาวขวัญดาว แซ่
เจีย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2557)

12 นางสาวจิราภา บาง
แวก

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Doshisha University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Doshisha
University
ประเทศญี่ปุ่น

13 นางสาวชนม์ณิชา ภัทร
อังกูร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Toyoeiwa University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Toyoeiwa
University
ประเทศญี่ปุ่น

14 นางสาวชนิสรา

ป.ตรี

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี

ประเภททุน
ประเทศญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Kyoto Notre Dame
University
ประเทศญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ

หน่วยงานที่ให้ทุน
ประเทศญี่ปุ่น

Kyoto Notre Dame
University
ประเทศญี่ปุ่น

Gakuchuin
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ลําดับ

ชื่อนิสิต
สร้อยทองรดา

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ประเภททุน
( ภาคต้น - Gakuchuin University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2557)

หน่วยงานที่ให้ทุน
University
ประเทศญี่ปุ่น

15 นางสาวชวิศา ไทรงาม ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Kansai University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Kansai University
ประเทศญี่ปุ่น

16 นางสาวชิษณุชา หวัง
อรุ ณโรจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Nanzan University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

TOYOTA NANZAN
ประเทศญี่ปุ่น

17 นางสาวชุติกาญจน์
เนียมสกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Ryukyus University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Ryukyus University
ประเทศญี่ปุ่น

18 นางสาวชุติชล
เอมดิษฐ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Toko University of Foreign
Student
ประเทศญี่ปุ่น

Toko University of
Foreign Student
ประเทศญี่ปุ่น

19 นางสาวฐิติกาญจน์ ชัย
ภูวภัทร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Kumamoto Gakuen
University
ประเทศญี่ปุ่น

Kumamoto
Gakuen
ประเทศญี่ปุ่น

20 นางสาวฐิติกานต์
ประภาพันธ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Osaka University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

21 นางสาวณัฏฐณิ ชา สุ ข

ป.ตรี

ภาษาญี่ปุ่น

งานประกันคุณภาพ

ระดับชั้น
ปี 4

1 ปี

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ

รัฐบาลญี่ปุ่น

World of Japanese

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น
ปี 4

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ประเภททุน
( ภาคต้น - Fukuoka women's
University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

หน่วยงานที่ให้ทุน
Contemporary
culture program
(WJC)

22 นางสาวณัฐนิช เกลียว
ปฏินนท์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Fukuoka women's
University
ประเทศญี่ปุ่น

Fukuoka women's
University
ประเทศญี่ปุ่น

23 นางสาวณัฐมน เครื อ
หิ รัญ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Osaka University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Osaka University
ประเทศญี่ปุ่น

24 นางสาวณิ ชา อนันต์
วทัญญู

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Okayama University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Okayama
University
ประเทศญี่ปุ่น

25 นางสาวดิษริ นทร์ โต
วิกกัย

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
( ภาคต้น - Osaka University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

26 นางสาวทิพภา ศิริสัจจ
วัฒน์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Nagoya University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

27 นางสาวทิพยรัตน์ ลิ้ม
สายสุ ข

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
( ภาคต้น - Osaka University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

มงคล

รัฐบาลญี่ปุ่น
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ลําดับ
ชื่อนิสิต
28 นางสาวทิพาพร คริ
สติน เฟลมมิ่ง

ระดับชั้น สาขาวิชา
ป.ตรี ภาษาญี่ปุ่น
ปี 4

ระยะเวลา
ประเภททุน
1 ปี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Tohoku University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

หน่วยงานที่ให้ทุน
รัฐบาลญี่ปุ่น

29 นางสาวธรรมธิดา
ด่านธานินทร์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอิตา
เลียน

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Jiba University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Jiba University
ประเทศญี่ปุ่น

30 นางสาวธวัลยา พวก
น้อย

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Tohoku University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

รัฐบาลญี่ปุ่น

31 นางสาวธัญพร เกาฎี
ระ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
( ภาคต้น - Osaka University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

32 นางสาวธันยนันท์
โชติปาละกุล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2557)

33 นางสาวธาวินี เต่าทอง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Doshisha University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Doshisha
University
ประเทศญี่ปุ่น

34 นางสาวธิดาวรรณ
พรานเสรี

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

รัฐบาลประเทศ
เกาหลีใต้

35 นางสาวนทีรา นา

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)
1 ภาค

งานประกันคุณภาพ

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ
Tokyo University of
Foreign Studies
ประเทศญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Seoul National University
ประเทศเกาหลีใต้

รัฐบาลญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ โครงการแลกเปลี่ยน

ลําดับ

ชื่อนิสิต
ประดิษฐ์

ระดับชั้น
ปี 4

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ประเภททุน
หน่วยงานที่ให้ทุน
นักศึกษาของสถาบัน
การศึกษา เทียบโอนหน่วยกิต
( ภาค ปลาย ณ York University ประเทศ อุดมศึกษาไทยกับ
แคนาดา
ต่างประเทศ
2557)
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)
1 ภาค ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา
ภาษาเยอรมัน
Ludwigการศึกษา Ludwig-Maximilian
Maximilian
( ภาค ปลาย Universitat
Universitat
ประเทศเยอรมนี
ประเทศเยอรมนี
2557)

36 นางสาวนภัสชล ทะ
แพงพันธ์

ป.ตรี
ปี 3

37 นางสาวนภัสสร มา
เสถียรวงศ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาเยอรมัน

38 นางสาวนฬมน พุฒิ
พุฒชาติ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Doshisha University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Doshisha
University
ประเทศญี่ปุ่น

39 นางสาวนัยน์ปพร ชื่น
ชนาวุฒิพงศ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Hokkaido University
ปลาย
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

Hokkaido
University
ประเทศญี่ปุ่น

40 นางสาวนิชาภา อิน
สว่าง

ป.ตรี
ปี 2

ภูมิศาสตร์

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2557)

Ritsumeikan Asia
Pacific University
ประเทศญี่ปุ่น

41 นางสาวนีรชา เนียม
เจริ ญ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคปลาย Kokushikan University
2557 - ต้น ประเทศญี่ปุ่น
2558)

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Ludwig-Maximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Ritsumeikan Asia Pacific
University
ประเทศญี่ปุ่น

LudwigMaximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

Kokushikan
University
ประเทศญี่ปุ่น

96

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

หน่วยงานที่ให้ทุน

42 นางสาวประภัสสรา
บุญบาล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nottingham Trent
University ประเทศสหราช
อาณาจักร

Nottingham Trent
University
ประเทศสหราช
อาณาจักร

43 นางสาวปริ นทร ตั้งทวี

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hankuk University
of Foreign Studies
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศเกาหลีใต้
ณ Hankuk University of
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต้

44 นางสาวปวิตรา โรจน์
วาธรรม

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น

45 นางสาวปั ณฑ์ชนิต
พฤทธ์กิตติวงศ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ National Taiwan
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

46 นางสาวปาณิ ศา เสนีย ์
วงศ์ ณ อยุธยา

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Sophia University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Sophia University
ประเทศญี่ปุ่น

47 นางสาวปานเนตร โรจ ป.ตรี
ปี 3
นาศรี รัตน์

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hiroshima
University
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศญี่ปุ่น
ณ Hiroshima University
ประเทศญี่ปุ่น

48 นางสาวพรชนก ศรี

ภาษาและ

1 ภาค

งานประกันคุณภาพ

ป.ตรี

National Taiwan
University
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hiroshima

ลําดับ

ชื่อนิสิต
ชมภู

ระดับชั้น สาขาวิชา
ปี 3
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
ประเภททุน
การศึกษา ขอเทียบโอนหน่วยกิต
( ภาค ปลาย ณ Hiroshima University
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

หน่วยงานที่ให้ทุน
University
ประเทศญี่ปุ่น

49 นางสาวพรชนัน สุ กิจ
โสภณ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Seoul National
University
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้

50 นางสาวพร้อมเพียง
หุ่นธานี

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hiroshima
University
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศญี่ปุ่น
ณ Hiroshima University
ประเทศญี่ปุ่น

51 นางสาวพัณณ์ชิตา ศิ
ริ พฒั น์ธนากร

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hankuk University
of Foreign Studies
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศเกาหลีใต้
ณ Hankuk University of
Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต้

52 นางสาวพิชญ์ธิดี รอด
รักขวัญ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ National Taiwan
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

53 นางสาวพิรญาณ์
วรรณกิจ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hiroshima
University
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศญี่ปุ่น
ณ Hiroshima University
ประเทศญี่ปุ่น

54 นางสาวภริ ดา จิร
วุฒินนั ท์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hankuk University
of Foreign Studies
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศเกาหลีใต้
ณ Hankuk University of
Foreign Studies ประเทศ

National Taiwan
University
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน
เกาหลีใต้

55 นางสาวภวิศา จันทร์
สุ ดา

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Ritsumeikan
University
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศญี่ปุ่น
ณ Ritsumeikan University
ประเทศญี่ปุ่น

56 นางสาวภัทรสร คูร์
พิพฒั น์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น

57 นางสาวภารวี ขจรบุญ ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hiroshima
University
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศญี่ปุ่น
ณ Hiroshima University
ประเทศญี่ปุ่น

58 นางสาวภาวิณี ณ
ถลาง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น

59 นางสาวมัทลิกา
อินทรหอม

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ National Taiwan
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

National Taiwan
University
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

60 นางสาวรมย์ธีรา บาง
สร้อย

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ National Taiwan
University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

National Taiwan
University
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานที่ให้ทุน

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

หน่วยงานที่ให้ทุน

61 นางสาวรัตนาภรณ์ วา
นิชย์หานนท์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Ritsumeikan
University
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น

62 นางสาวริ นรดา ไวยะ
วงษ์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น

63 นางสาวลภัสรดา
ลักขณา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น

64 นางสาวลลิตา ปั้นรัต
นกร

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น

65 นางสาวลลินา ธรรม
รักษ์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Sophia University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Sophia University
ประเทศญี่ปุ่น

66 นางสาววรรษริ นทร์
ปัทมวรคุณ

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Sophia University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Sophia University
ประเทศญี่ปุ่น

67 นางสาววสวริ นทร์ ภุมิ ป.ตรี
ริ นทร์
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม

1 ภาค
การศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hiroshima
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
University
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ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา
หลักสู ตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
ประเภททุน
( ภาค ปลาย ณ Hiroshima University
ประเทศญี่ปุ่น
2557)

68 นางสาววายามะ เรื อง
ฤทธิ์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Hiroshima
University
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศญี่ปุ่น
ณ Hiroshima University
ประเทศญี่ปุ่น

69 นางสาววิธารณี จง
สถิตย์วฒั นา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาค ปลาย
2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Sophia University
ประเทศญี่ปุ่น
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Sophia University
ประเทศญี่ปุ่น

70 นางสาววีวิภา วิชชุ
ไตรภพ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Nebrija
Universidad
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

71 นางสาวศุภิสรา ทอง
เอี่ยม

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Nebrija
Universidad
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

72 นางสาวสุ ภารวี กึงฮะ
กิจ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Nebrija
Universidad
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

73 นางสาวอภิษฎา
สุ วรรณสุ ขโรจน์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Nebrija
Universidad
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

74 นางสาวอรณิ ชา งาม
เศรษฐมาศ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม

1 ภาค
การศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
Compostela

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานที่ให้ทุน
ประเทศญี่ปุ่น

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา
หลักสู ตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
ประเภททุน
( ภาคฤดู ณ Santiago de Compostela
ร้อน 2557) Universidad ประเทศสเปน

หน่วยงานที่ให้ทุน
Universidad
ประเทศสเปน

75 นางสาวอริ สรา ปิ่ น
กระจาย

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Nebrija
Universidad
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

76 นางสาวอัมพรเทวี อึง

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Nebrija
Universidad
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

77 นางอภิศรา เลิศชนะ
พิสิฐ

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Nebrija
Universidad
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

78 นายเคียราน ชัยธัช ชี
วมงคล

ป.ตรี
ปี 2

79 นายกล้าไม้ ไมเกิ้ล

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ
ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)
1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nebrija Universidad
ประเทศสเปน

80 นายขจีภพ ชุนภาษี

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

81 นายณัฐปคัลภ์ จิราเต็ม
โอฬาร

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad

Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน
Nebrija
Universidad
ประเทศสเปน
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ระดับชั้น

สาขาวิชา
นานาชาติ

ระยะเวลา
ประเภททุน
ร้อน 2557) Universidad ประเทศสเปน

82 นายธนรุ จ อิศรางกูร
ณ อยุธยา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

83 นายธนาพงษ์ คงเซ็น

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

84 นายนนทกร นพนาคร

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

85 นายภวินท์ พงษ์ไกร
กิตติ

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

86 นายรัฐพล บูระผลิต

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

87 นายวิชริ ศ ฉันทจินดา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

88 นายศตคุณ เกิดผล

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานที่ให้ทุน
ประเทศสเปน

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา
นานาชาติ

ระยะเวลา
ประเภททุน
ร้อน 2557) Universidad ประเทศสเปน

89 นายศรัณยู พลเสน

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

90 นายศักดิธชั ขวัญใจ
ธัญญา

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

91 นางสาวเบญญา คงธนา ป.ตรี
ปี 2
สมบูรณ์

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

92 นางสาวเอมาริ นทร์
บิณษีร์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

93 นางสาวกมลชนก
หงส์ทอง

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

94 นางสาวกรหทัย
ประกอบศิลป์

ป.ตรี
ปี 2

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคฤดู
ร้อน 2557)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Santiago de
Compostela
ขอเทียบโอนหน่วยกิต
ณ Santiago de Compostela Universidad
ประเทศสเปน
Universidad ประเทศสเปน

95 นางสาวกฤษฏิ์ฐิตา นิติ

ป.ตรี

ภาษาและ

1 ภาค

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ

หน่วยงานที่ให้ทุน
ประเทศสเปน

Nebrija

104

ลําดับ

ชื่อนิสิต
อมรโรจน์

ระดับชั้น สาขาวิชา
ปี 1
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

ระยะเวลา
ประเภททุน
การศึกษา ขอเทียบโอนหน่วยกิต
( ภาคฤดู ณ Nebrija Universidad
ร้อน 2557) ประเทศสเปน

หน่วยงานที่ให้ทุน
Universidad
ประเทศสเปน

96 นางสาวกษิญา พิมพ์ชู
นาถ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้น
2558)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ ทุนแลกเปลี่ยน
(AUN-ACTS)
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซี ย
ประเทศอินโดนีเซี ย

97 นางสาวกัญญาภัทร มี
ชัย

ป.เอก

ภาษาศาสตร์

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้น
2558)

ทุนโครงการปริ ญญาเอก
กาญจนาภิเษก ไปศึกษาวิจยั
ณ
Humboldt University,
Germany

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

98 นางสาวกัญญารัตน์ ชี
นาเรื อนทอง

ป.เอก

ภาษาศาสตร์

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้น
2558)

ทุนโครงการปริ ญญาเอก
กาญจนาภิเษก ไปศึกษาวิจยั
ณ
Stanford University, USA

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

99 นางสาวกานต์ธิดา
เมฆวงศ์ตระการ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้น
2558)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Universidad de
Alcala
เทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Universidad de Alcala
ประเทศสเปน

100 นางสาวกุลธิดา คีรีกลุ
พันธ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้น
2558)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Universidad de
Alcala
เทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Universidad de Alcala
ประเทศสเปน

101 นางสาวขวัญดาว แซ่
เจีย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้น
2558)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Universidad de
Alcala
เทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Universidad de Alcala
ประเทศสเปน

งานประกันคุณภาพ

ลําดับ
ชื่อนิสิต
102 นางสาวจิราภา บาง
แวก

ระดับชั้น สาขาวิชา
ป.ตรี ภาษาสเปน
ปี 4

ระยะเวลา
1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้น
2558)

ประเภททุน
หน่วยงานที่ให้ทุน
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Universidad de
Alcala
เทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Universidad de Alcala
ประเทศสเปน

103 นางสาวชนม์ณิชา ภัทร
อังกูร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Nagoya University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Nagoya University
ประเทศญี่ปุ่น

104 นางสาวชนิสรา
สร้อยทองรดา

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาอังกฤษ

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Fukuoka University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Fukuoka
University
ประเทศญี่ปุ่น

105 นางสาวชวิศา ไทรงาม ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Aoyama Gakuin University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Aoyama Gakuin
University
ประเทศญี่ปุ่น

106 นางสาวชิษณุชา หวัง
อรุ ณโรจน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Toyoeiwa University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Toyoeiwa
University
ประเทศญี่ปุ่น

107 นางสาวชุติกาญจน์
เนียมสกุล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Toyoeiwa University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Toyoeiwa
University
ประเทศญี่ปุ่น

108 นางสาวชุติชล
เอมดิษฐ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Nanzan University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Nanzan University
ประเทศญี่ปุ่น

106

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ระยะเวลา

109 นางสาวฐิติกาญจน์ ชัย
ภูวภัทร

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Rikkyo University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Rikkyo University
ประเทศญี่ปุ่น

110 นางสาวฐิติกานต์
ประภาพันธ์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Aoyama Gakuin University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Aoyama Gakuin
University
ประเทศญี่ปุ่น

111 นางสาวณัฏฐณิ ชา สุ ข
มงคล

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Ryukoku University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

Ryukoku
University
ประเทศญี่ปุ่น

112 นางสาวณัฐนิช เกลียว
ปฏินนท์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
1 ปี
( ภาคต้น - Doshisha University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

113 นางสาวณัฐมน เครื อ
หิ รัญ

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
1 ปี
( ภาคต้น - Osaka University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

114 นางสาวณิ ชา อนันต์
วทัญญู

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
1 ปี
( ภาคต้น - Yamagata University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

115 นางสาวดิษริ นทร์ โต
วิกกัย

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
( ภาคต้น - Osaka University

งานประกันคุณภาพ

ประเภททุน

หน่วยงานที่ให้ทุน

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ปลาย
2558)

ประเภททุน
ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยงานที่ให้ทุน

116 นางสาวทิพภา ศิริสัจจ
วัฒน์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2558)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ
Tokyo University of
Foreign Studies
ประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่น

117 นางสาวทิพยรัตน์ ลิ้ม
สายสุ ข

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Nagoya University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

รัฐบาลญี่ปุ่น

118 นางสาวทิพาพร คริ
สติน เฟลมมิ่ง

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

119 นางสาวธรรมธิดา
ด่านธานินทร์

ป.ตรี
ปี 4

ภาษาจีน

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2558)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Beijing Language and
Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลจีน

120 นางสาวธวัลยา พวก
น้อย

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาจีน

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Tsinghua University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปลาย
2558)

121 นางสาวธัญพร เกาฎี
ระ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาเยอรมัน

1 ปี
( ภาคต้น ปลาย
2558)

122 นางสาวธันยนันท์
โชติปาละกุล

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาเยอรมัน

1 ปี
ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
( ภาคต้น - Ewha Women University

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษา ณ
Ludwig-Maximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี

Tsinghua
University
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
LudwigMaximilian
Universitat
ประเทศเยอรมนี
Ewha Women
University

108

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ปลาย
2558)

123 นางสาวธาวินี เต่าทอง

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ
1 ปี
( ภาคต้น - Tokyo University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

124 นางสาวธิดาวรรณ
พรานเสรี

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
1 ปี
( ภาคต้น - Osaka University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

125 นางสาวนทีรา นา
ประดิษฐ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
1 ปี
( ภาคต้น - Osaka University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

126 นางสาวนภัสชล ทะ
แพงพันธ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
1 ปี
( ภาคต้น - Chiba University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

127 นางสาวนภัสสร มา
เสถียรวงศ์

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ณ รัฐบาลญี่ปุ่น
1 ปี
( ภาคต้น - Osaka University
ประเทศญี่ปุ่น
ปลาย
2558)

128 นางสาวนฬมน พุฒิ
พุฒชาติ

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาสเปน

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้นปลาย
2558)

งานประกันคุณภาพ

ประเภททุน
ประเทศเกาหลี

หน่วยงานที่ให้ทุน
ประเทศเกาหลี

รัฐบาลญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ Universidad de
Nebrija
เทียบโอนหน่วยกิต
ประเทศสเปน
ณ Universidad de Nebrija
ประเทศสเปน

ลําดับ

ชื่อนิสิต

129 นางสาวนัยน์ปพร ชื่น
ชนาวุฒิพงศ์

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ระยะเวลา

ประเภททุน

หน่วยงานที่ให้ทุน

ป.ตรี
ปี 3

ภาษาและ
วัฒนธรรม
หลักสู ตร
นานาชาติ

1 ภาค
การศึกษา
( ภาคต้นปลาย
2558)

ทุนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาและ
เทียบโอนหน่วยกิต
ณ Nottingham Trent
University ประเทศสหราช
อาณาจักร

Nottingham Trent
University
ประเทศสหราช
อาณาจักร

110

ด้ านการเรียนการสอนและบัณฑิต
(1) นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2559 นิสิตที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม มีจาํ นวน 8 คน เป็ นนิสิตรุ่ นที่ 12
และนิสิตรุ่ นที่ 9-10 จํานวน 3 คน ได้สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้
1. นางสาวประภัสสร เจียมวงษา
ภาควิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย 3.81
ปัจจุบนั : ศึกษาต่ อ : ระดับปริ ญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) Edinburgh University,
United Kingdom
2. นางสาวอคิราภ์
เจริญสิ ทธิ์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย 3.77
ปัจจุบนั : ศึกษาต่ อ : ระดับปริ ญญาโท ณ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด สาขา General Linguistics and Comparative
Philology
3. นางสาวพรพิศุทธ์ คุณเพชรนาค
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คะแนนเฉลี่ย 3.91
ปัจจุบนั : ทํางาน : บริ ษทั NTT Communications Co.ltd (Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น)
4. นางสาวปฐมพร
แย้ มสุ ขเสรี
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คะแนนเฉลี่ย 3.94
ปัจจุบนั : ศึกษาต่ อ : ระดับปริ ญญาโท Studies in Japanese Language and Culture, Graduate School of
Language and Culture, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 12 มีจํานวนทั้งหมด 26 คน

งานประกันคุณภาพ

ข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
35 คน จํานวน
ระดับปริ ญญาเอก
20 คน จํานวน

35 รายการ

20 รายการ

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 35 คน จํานวน 35 รายการ
ลําดับ
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์
ชื่อสกุลนิสิต
หลักสู ตร
1

2

3

4

กลวิธีทางภาษาในการนําเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับ "การศึกษา" และ
"การเรี ยนกวดวิชา" ในวาทกรรม
โฆษณาสถาบันกวดวิชา
พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสิ นทร์:
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรมไทย
ถ้อยคําแสดงการเป็ นผูฟ้ ั งใน
ภาษาไทย: การศึกษาตามแนวสนทนา
วิเคราะห์
การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ ยงต่อ
โรคไข้หวัดใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร

ระดับ

นายชิษณุพงศ์
อินทรเกษม

ภาษาไทย

ชาติ

นายดนัย พลอยพลาย

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่ 46
ฉบับที่ 1

นางสาวนริ ศรา หาสนาม

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ฉบับปี ที่ 33

นางสาววลัญซ์อร
เอื้อรัตนวงศ์

ภูมิศาสตร์
และภูมิ
สารสนเทศ

ชาติ

โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่ อง สห
วิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่ อง สห
วิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่ อง สห
วิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
วารสารอักษรศาสตร์

5

การคาดการณ์น้ าํ ท่าตามการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยใช้
แบบจําลองอุทกวิทยาบนระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

นางสาวทัตธนภรณ์ คําศรี

ภูมิศาสตร์
และภูมิ
สารสนเทศ

ชาติ

6

การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ดว้ ย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สําหรับ
การเลือกที่ต้ งั จุดบริ การไปรษณี ยใ์ น
พื้นที่บริ การของไปรษณี ยศ์ ูนย์กลาง
จ่ายบางขุนเทียน
อารมณ์ขนั กับการเล่นในจวงจื่อ

นางสาว สุ ธาสิ นี ขาว
เจริ ญ

ภูมิศาสตร์
และภูมิ
สารสนเทศ

ชาติ

นางสาว วนัสนันท์
ขุนพล
นางสาวภัทริ ณี สุ ขสุ
อรรถ

ปรัชญา

ชาติ

ภาษาศาสต
ร์

ชาติ

7
8

เปรี ยบเทียบระบบเสี ยงภาษาภูเก็ต
บ้าบ๋ าและภาษามลายูบา้ บ๋ าร่ วมสมัย

ชื่อวารสารวิชาการ /
การเผยแพร่
วารสาร EAU Heritage ฉบับ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
ที่ 37 ฉบับที่ 2

112

ลําดับ

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์

ชื่อสกุลนิสิต

หลักสู ตร

ระดับ

9

ความต่างที่มีนยั สําคัญด้านความสั้น
ยาวของสระกลางและสระตํ่าใน
ภาษาไทยสมัยสุ โขทัย
ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคํา
บูชาพระธาตุและพระพุทธรู ปสําคัญ
ทางภาคเหนือตอนบน
How Yunnanese people negotiate
their thai identity: A case study of ID
card system in Ban Hin Taek village,
Chiang Rai province
"ตัวตนที่แท้จริ ง หรื อ ทุกสิ่ งล้วน
มายา?" : ภาพแทนผูท้ ี่เรี ยกว่า "เซเลบ
ริ ต้ ี" ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในบท
สัมภาษณ์ในนิตยสารภาษาไทย
แดนอรัญ แสงทอง: นักเขียนหรื อนัก
เล่านิทาน?
บทบาทของสิ นค้า การบริ การ และชุด
ความคิดเกี่ยวกับ "ความเป็ นเด็ก" ที่สื่อ
ผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรม
โฆษณาในนิตยสารครอบครัว
ลักษณะของถ้อยคํานัยผกผัน (verbal
irony) ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิช
บทแสดงโขนพระราชทาน: ลักษณะ
เด่นด้านความเร็ วและเอกภาพ

นางสาวสิ รีมาศ มาศพงษ์

ภาษาศาสต
ร์

ชาติ

นายนนท์ลชา ณะภูมิ

ภาษาบาลีสันสกฤต

ชาติ

นางสาวเฉิ น เหว่ยหลิน

ไทยศึกษา

นายชุณพฤทธิ์กร จิรบวร
กิจ

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ปี ที่ 34 ฉบับที่ 1

นางสาวนิชานันท์
นันทศิริศรณ์
นางสาวพิชญา เชี่ยวภาษา

ภาษาไทย

ชาติ

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ปี ที่ 33 ฉบับที่ 2
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ปี ที่ 34 ฉบับที่ 1

นางสาวอรกัญญา
อนันนต์ทรัพย์สุข

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ปี ที่ 33 ฉบับที่ 2

นางสาวณัฐกานต์ พล
พิทกั ษ์

ภาษาไทย

ชาติ

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารวิชาการ Veridian EJournal, Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปี ที่
10 ฉบับที่ 2
วารสารไทยศึกษา ปี ที่ 13 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ภาษาไทย

ชาติ

10

11

12

13
14

15

16

นางสาวสุ ภทั ร แก้วพัตร
17 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพ
ตัวแทนคนอีสานในหนังสื อพิมพ์
ระดับชาติ: การศึกาตามแนววาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์
18 "คติชนสร้างสรรค์" จากความเชื่อเรื่ อง นายณัฐวัตร อินทร์ภกั ดี
ครู หมอโนราที่ตาํ บลท่าแค จังหวัด
งานประกันคุณภาพ

ชื่อวารสารวิชาการ /
การเผยแพร่
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่ 45
ฉบับที่ 2
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่ 46
ฉบับที่ 1

นานาชา The Art Thai and SEA studies
ติ
Graduate Symposiam

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ปี ที่ 34 ฉบับที่ 1

ลําดับ

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์

ชื่อสกุลนิสิต

พัทลุง
19 Vampires and Sexual Degeneration in นางสาวณฐมน สันติ
Bram Stoker's Dracula
คุณากร
20 Healing Place and Self: The Renewed
Ecological Perception and the
Invisible Landscape in Barbara
Kingsolver's Animal Dreams
21 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ
รองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน: กรณี ศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
22 การเปรี ยบเทียบศักยภาพการขนส่ ง
สิ นค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศ
ไทย
23 การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการ
วางแผนจัดเก็บขนขยะมูลฝอย
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
24 สารสนเทศสื่ อรัก: รู ปแบบสารสนเทศ
ดิจิทลั ส่ วนบุคคลในบริ บทการหาคู่
ออนไลน์ของชายรักชาย

นายวิศรุ ต ไผ่นาค

25 ความสัมพันธ์ระหว่างงานสื บค้นกับ
สภาวะอารมณ์ระหว่างการสื บค้น
Google

นางสาวธนพร อธิกิจ

26 หน่วยสร้างพรรณนาเหตุการณ์หยิบ
ฉวยวัตถุในภาษาไทย: การศึกษาตาม
แนวภาษาศาสตร์ปริ ชาน
27 คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และ

นายกันตณัฐ ปริ มิตร

นางสาวฤทัยรัตน์ เปล่ง
วรรณ

หลักสู ตร

ระดับ

ชื่อวารสารวิชาการ /
การเผยแพร่

ภาษาอังกฤ นานาชา MANUSYA: Journal of
ษ
ติ
Humanities Regular Issue
No.21, Vol.1
ภาษาอังกฤ นานาชา MANUSYA: Journal of
ษ
ติ
Humanities

ภูมิศาสตร์
และภูมิ
สารสนเทศ

ชาติ

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่ 46
ฉบับที่ 2

ภูมิศาสตร์
และภูมิ
สารสนเทศ
นายธนลักษณ์ ศิรธรรมธร ภูมิศาสตร์
และภูมิ
สารสนเทศ

ชาติ

การวิจยั เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน KU SRC 1st National
conference 2016
วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี ที่ 20 ฉบับที่ 20

นางสาวปภัสรา อาษา

ชาติ

วารสารสารสนเทศศาสตร์

ชาติ

วารสารสารสนเทศศาสตร์

ชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มนุษยศาสตร์: ความจริ งกับ
พลังแห่งความฝัน
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่ 46

นางสาวณิ ชา คุณวงษ์

นายพิรุฬห์ ปิ ยมหพงศ์

บรรณารักษ
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษ
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์
ภาษาศาสต
ร์
ภาษาศาสต

ชาติ

ชาติ

114

ลําดับ

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์

อรรถศาสตร์ของตัวบ่งชี้ผรู ้ ับ
ประโยชน์ "เพื่อ" และ "ให้" ใน
ภาษาไทย
28 ความหมายของคําว่า ของ ในฐานะคํา
บุพบทในภาษาไทย

ชื่อสกุลนิสิต

หลักสู ตร

ระดับ

ชื่อวารสารวิชาการ /
การเผยแพร่
ฉบับที่ 2

วารสารอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ที่ 46
ฉบับที่ 2
วารสารมนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ที่
24 ฉบับที่ 1
รัฐศาสตร์สาร ฉบับที่ 2 ปี ที่ 38

ร์

นายสรณ์ แอบเงิน

ภาษาศาสต
ร์

ชาติ

นางสาว YI LE

ภาษาศาสต
ร์

ชาติ

นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร

วรรณคดี
เปรี ยบเทียบ

ชาติ

นางสุ ณี เนียมคํา

ภาษาจีน

ชาติ

นางสาวอารดี เก้าเอี้ยน

ภาษาจีน

ชาติ

33 การศึกษาการแปลสํานวนจีนในบท
ละครโทรศัพท์เรื่ อง ปู้ปู้จิงซิ น ในบท
พากย์ภาษาไทยของสถานีวทิ ยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นางสาวธัญวลัย ไกรทอง

ภาษาจีน

ชาติ

34 The Comparative Study of Textual
Structure in Statements of Purpose
for Job Applications Written by Thai
Learners of Japanese
35 The use of audiovisual aids (videos)
for Spanish vocabulary acquisition of
A1 level Thai learners

นางสาวสุ ธีภา สุ วชิ านรา
กุล

ภาษาญี่ปุ่น
เป็ น
ภาษาต่างปร
ะเทศ
ภาษาสเปน

ชาติ

29 การเปรี ยบเทียบลักษณะทางกล
สัทศาสตร์ของสระภาษาไทยที่ออก
เสี ยงโดยนักศึกษาจีนที่เรี ยนภาษาไทย
กับผูพ้ ดู ภาษาไทย
30 "เรื่ องเล่าจากต่างแดน" กับการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็ นชาย
ชนชั้นกลางในไพรัชนิยายไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2484-2489
31 สหบทในบทละครจีนเรื่ อง ซีเซียงจี ้
แห่งราชวงศ์หยวน
32 การศึกษาเปรี ยบเทียบคํากริ ยาช่วย "
会" ในภาษาจีนกลางกับคํากริ ยาช่วย
"จะ" ในภาษาไทย

งานประกันคุณภาพ

นายแดเนียล จาอีร์ ซาน
เชซ กอนซาเลซ

ชาติ

วารสารจีนวิทยา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ปี ที่ 10
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านจีนศึกษาครั้งที่ 1 ประจําปี
2559 "จีนศึกษา ภาษาจีน:
บทบาทต่อประชาคมโลก"
การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 8 "Research 4.0
Innovation and Development
SSRU'S 80th Anniversary"
Japanese Studies Journal:
ISSN 1906-8891 ฉบับที่ 15

วารสารวจนะ
(ejournal)
Vol.5 Issue 1

ข้ อมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 20 คน จํานวน 20 รายการ
ลําดับ

ชื่อสกุลนิสิต

หลักสู ตร

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์

1

นางสาวอังคณา
กมลเพ็ชร์

ไทยศึกษา

2

นายฐณยศ
โล่ห์พฒั นา

ไทยศึกษา

Preveiling constrants in durable
solutions for Refugees ib displacement
along Thai-Myanmar Border
Film or Flick?: BUNDIT RITTAKOL'S
YOUTH FILMS AS A REFLECTION
OF RESISTANCE TO SOCIOCULTURAL TRANSITION IN
THAILAND
Bunchu Phu Narak and Resistance to
Modernity
Understanding the Thai-Chinese
Community in Hat Yai through the Role
of Ethnic Chinese-Affiliated
Organizations
Bangkok as "Buddhist City": The
Representation of "Civilized Bangkok"
from Buddhist Culture
Western Settlers' Impact on Phuket's
Demographic Diversity in an Era of
International Tourism

3

นายโรเบิร์ต ลี
คัมมิงส์ จูเนียร์

ไทยศึกษา

4

นางสาว
วรรณพร พงษ์
เพ็ง
นางสาวสุ ดฤดี
บํารุ ง

ไทยศึกษา

5

6

7

นายเฟรเดอริ ก
บี กอสส์

นายประเสริ ฐ
รุ นรา

ไทยศึกษา

ไทยศึกษา

ภาษาไทย

The Impact of Foreign Settlers on Phuket
Society: A Focus on the Education
Change
Literature in Gold: The Significance of
the use of Rama Story on Thai
Lacquerware Scripture Cabinets and
Other Sacred Setttings
Literature in Transmigration: The Rama
Story in Southeast Asia
"New Year "Countdown" Chanting
ceremony in contemporary Thai society:
An Analysis of an invented tradition"

ระดับ
นานาชาติ

ชื่อวารสารวิชาการ /
การเผยแพร่
Rian Thai vol.9/2016

นานาชาติ

Manusya 19.1/2016

นานาชาติ

Rian Thai vol.9/2016

นานาชาติ

Rian Thai

นานาชาติ

Rian Thai: International
Journal of Thai Studies
Vol.9/2016
Journal of International
Studies, Prince of Songkla
University Vol. 6 No.2 JulyDecember 2016
Rian Thai: International
Journal of Thai Studies
Vol.10-2/2017
Asian Review Vol.31 2016/2

ชาติ

นานาชาติ

นานาชาติ

นานาชาติ
นานาชาติ

Asian Review Vol. 30, No. 1,
2017
Rian Thai vol.9/2016
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ชื่อสกุลนิสิต

หลักสู ตร

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์

8

นายดิเรก หงษ์
ทอง

ภาษาไทย

9

นางสาวกานต์
ธิดา เกิดผล

ภาษาศาสตร์

10

นางสาวชุติชล
เอมดิษฐ

ภาษาศาสตร์

11

นางสาวสุ
ภาษาศาสตร์
มินตรา มาคล้าย

12

นายเกียรติ เทพ
ช่วยสุ ข

13

นายวีรชัย อําพร ภาษาศาสตร์
ไพบูลย์

เพลงกันตรึ มเกี่ยวกับประเพณี แซนโฎนตา
และอัตลักษณ์ของผูพ้ ดู ภาษาเขมรถิ่นไทย
ในอีสานตอนใต้ของไทย
Phonetic Sources of Sound Change: The
Influence of Thai on Nasality in Pwo
Karen
อิทธิพลของภาษาอังกฤษต่อระบบปริ ชาน
ของผูร้ ู ้สองภาษา: การทดสอบสมมติฐาน
ภาษาสัมพัทธ์ในผูพ้ ดู ภาษาไทย
THE USE OF THE THAI FINAL
PARTICLE NA BY JAPANESE
LEARNERS OF THAI
คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และ
อรรถศาสตร์ของคํากริ ยาแสดงเหตุการณ์
การแยกส่ วนภาษาไทย
การวิเคราะห์ระบบตัวอักษรเบรลล์ไทย

17

นางภัทร์อร
พิพฒั นกุล

18

นายณัชพล บุญ
ประเสริ ฐกิจ

19

น.ส.รัญวรัชญ์
พูลศรี

20

น.ส. จิราภรณ์
อัจฉริ ยะประ
สิ ทธ์

งานประกันคุณภาพ

ภาษาศาสตร์

"บทบาททางวัฒนธรรมของตํานานเทพ
ญี่ปุ่นในปัจจุบนั : ระหว่างความหลากหลาย
กับความเป็ นหนึ่ งเดียว"
สองมือมนุษย์จะกําหนดอนาคตตน : มนุษย์
และการใช้เทคโนโลยีในบันเทิงคดีแนว
วิทยาศาสตร์เรื่ อง Makers ของ Cory
Doctorow
คําลวงและผีเสื้ อ : อัตลักษณ์สิงคโปร์ใน
รอมเรื่ องสั้น the lies that build a marriage
ของซูเฉิ น คริ สธีน ลิมและบทละคร
butterflies don't cry ของสเตลลา กง
จิตสํานึกของปัจเจกกับอุดมการณ์ชาติยคุ
สงครามและการปฎิวตั ิในบันทึกของดัง่ ถุ่ย
เจิ่ม และปวดร้าวแห่งสงคราม

ระดับ
ชาติ

นานาชาติ

ชาติ

นานาชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชื่อวารสารวิชาการ /
การเผยแพร่
วารสารอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ที่
45 ฉบับที่ 2
MANUSYA

วารสารศรี ปทุมปริ ทศั น์ ฉบับ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี ที่ 16 ฉบับที่ 2
MANUSYA: Journal of
Humanities, Regular Issue
No.20.1
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ปี
ที่ 24 ฉบับที่ 2
วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่
17 ฉบับที่ 2
วารสารมนุษยศาสตร์
ปริ ทรรศน์ ISSN 0125-2690
ปี ที่ 36 เล่ม2
วารสารดํารงวิชาการ ปี ที่ 14
ฉบับที่ 1

ชาติ

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ชาติ

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ด้ านกิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยาย
วิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 61 กิจกรรม
 กาประชุมระดับนานาชาติ 3 ครั้ง
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สั มมนา
ลําดับ
ภาควิชา
ชื่อการประชุม
วันเวลาและสถานที่จดั
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจริ ง
1 ภาษาศาสตร์
โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ก.พ.-ก.ย.59
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
นิสิตป.โท 8
2 วรรณคดีเปรี ยบเทียบ การประชุมวิชาการระดับชาติ 11 ส.ค.59 เวลา 09.00วรรณคดีเปรี ยบเทียบ ครั้งที่ 4 12.00 น. ณ ห้อง 708 ชั้น นิสิตป.เอก 2
อาจารย์ 6
7 อาคารบรมราชกุมารี
"Exploring the Literary
บุคลากร 3
World IV: The Affective
บุคคลภายนอก 20
Turn in The Humanities and
Rมีศิษย์เก่าเข้าร่ วม 4
Social Sciences "
3

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

4

บรรณารักษศาสตร์

5

ภูมิศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ ครั้งที่ 4
"Exploring the Literary
World IV: The Affective
Turn in The Humanities and
Social Sciences "
โครงการประชุมทางวิชาการ
เรื่ อง "มนุษยสารสนเทศ:
พรมแดนการวิจยั "

นิสิตป.โท 8
23 มิ.ย.59 เวลา 13.0016.00 น. ณ ห้อง 707 ชั้น นิสิตป.เอก2
อาจารย์ 6
7 อาคารบรมราชกุมารี
บุคลากร 3
บุคคลภายนอก20
Rมีศิษย์เก่าเข้าร่ วม 4
7 ส.ค.58 คณะอักษร
นิสิต ป.โท 5
ศาสตร์ จุฬาฯ
อ.8
บุคลากร 2
บุคลากรภายนอก 22
ศิษย์เก่า 3

การประชุมวิชาการนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่8

25-26 ธค.58

อาจารย์ 85 นิสิต 480
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ลําดับ
ภาควิชา
6 ภาควิชาภาษาไทย
และภาควิชา
ภาษาศาสตร์

7

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน

8

ภูมิศาสตร์

9

ภูมิศาสตร์

10

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน

11

ศิลปการละคร

12

ศิลปการละคร

13

ภาษาศาสตร์

14

ภาษาศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

ชื่อการประชุม
การประชุมวิชาการ “สรรพ์
วิทยา ภาษาไทยภาษาศาสตร์”การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“ศาสตร์แห่ง การเล่าเรื่ อง:
สะพานเชื่อมสู่ มรดกทาง
วัฒนธรรมอิตาเลียน”
โครงการสัมมนาผูส้ อนวิชา
พื้นฐานอักษรศาสตร์
โครงการสัมมนาคณาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวข้อการบรรยาย
"Biblioteche digitali italiane
online"
เสวนาหลังการแสดงร่ วมสมัย
"เรื่ องของดัลแล"

วันเวลาและสถานที่จดั
23 พ.ค. 59 ณ ห้อง 303304

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจริ ง
150 คน

100 คน
7 – 8 มี.ค.59 นี้ เวลา
15.00 – 18.00 น. ณ ห้อง
304 อาคารมหาจักรี สิริน
ธร
3 ก.พ.59 โรงแรมตวันนา
3 ก.พ.59 โรงแรมตวันนา

12 ก.พ.59 เวลา 16.0018.00 น. ณ ห้อง 815
อาคารมหาจักรี สิรินธร
15-16 ก.พ. 59 เวลา
20.30-21.00 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรี สิรินธร
เสวนาหลังการแสดงร่ วมสมัย 18-19 ก.พ. 59 เวลา
"ตํานาฮารัค"
20.30-21.00 น. ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล อาคารมหา
จักรี สิรินธร
การบรรยายภาษาศาสตร์สู่
19 ก.พ. 59 ห้อง 303-304
สาธารณะ ครั้งที่ 1 เรื่ อง "สอง อาคารมหาจักรี สิรินธร
ภาษาสร้างได้?: การเรี ยนรู ้
เวลา 13.00-15.00 น.
ภาษาที่สองของเด็กและ
ผูใ้ หญ่" โดย ผศ.ดร.ธี ราภรณ์
รติธรรมกุล
ชาวเล:อดีต ปัจจุบนั อนาคต 1 มี.ค.59 เวลา 16.3018.30 น. ห้อง 501/29

ลําดับ
ภาควิชา
15 ภาษาศาสตร์

16

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน

17

ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันตก/อิตา
เลียน
ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

18
19

20

บรรณารักษศาสตร์

21

ภาษาตะวันตก/สเปน
และศูนย์ลาติน

22

ภาษาศาสตร์

23

วรรณคดีเปรี ยบเทียบ

ชื่อการประชุม
ภาษาศาสตร์และสาขาวิชา
ภาษาเอเชียใต้ "อํานาจกระทํา
การของศิลปกรรมและ
สถานที่ในวัฒนธรรม
พราหมณ์และพุทธ"
บรรยายหัวข้อ "Cenni storici
sa Trieste-dalla 32preistria
agli Asburgo"
บร33รยายหัวข้อ "Biblioteche
digitali italiane onlin34e"
บรรยาย35หัวข้อ "Produaione
e consumiso36stenibili"
สัมมนาวิชาก37ารนานาชาติ
ด้านการเรี ยนการสอนภาษา
เกาห38ลี
เสวนาอนาคตของ39หนังสื อ
เรามาถึงจุด จุดฟูลสต๊อบแล้ว
หรื อเพี40ยงจุดมืดสู่ จุดสว่าง
อันรุ่ งโรจน์
จัดการประชุมนานาชาติ
สมาคมผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาและ
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
ผูใ้ ช้ภาษาสเปนภาคพื้นเอเชีย
ครั้งที่ 9 (IX Congreso
Internacional de la
AsociaciónAsiática de
Hispanistas)
จัดบรรยายหัวข้อ "สองภาษา
สร้างได้?: การเรี ยนรู ้ภาษาที่
สองของเด็กและผูใ้ หญ่"
จัดบรรยาย ณ คณะอักษร
ศาสตร์ เรื่ อง “World
Literature, National Markets”
และร่ วมเสวนาเรื่ อง “World
Literature in Thailand”

วันเวลาและสถานที่จดั
8 มีค.59 เวลา 13.3015.30 น.ห้อง 401/18
มหาจักรี สิรินธร

วันที่ 24 พ.ย. 58 ห้อง 609
BRK
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ.59 ห้อง
815 MCS
วันที่ 19 ก.พ. 59 ห้อง
601/7 MCS

28-ส.ค.-59
5 มี.ค.59 ชั้น 9 มหาจักรี ฯ

22 – 24 ม.ค.59

19 ก.พ. 59 เวลา 13.3015.30 ณ ห้อง 303 อาคาร
มหาจักรี สิรินธร
15 ก.พ.59เวลา 9.0012.00 น. ห้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจริ ง
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ลําดับ
ภาควิชา
24 หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

ชื่อการประชุม
จัดกิจกรรม "สนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
ครั้งที่ 1 : การสวดมนต์กบั
การรักษาสุ ขภาพกายสุ ขภาพ
ใจ"
จัดกิจกรรม "สนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
ครั้งที่ 2 : บริ หารงาน บริ หาร
ใจ"
งานเทศกาลออกร้านหนังสื อ
ครั้งที่ 7

วันเวลาและสถานที่จดั
28 ม.ค.59 เวลา 12.0013.00 น

25

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

26

ศูนย์สารนิเทศ
มนุษยศาสตร์

27

ภาษาตะวันออก/เอเชีย จัดการบรรยายพิเศษและ
ใต้
สัมมนารายวิชา 2221604
สัมมนาประวัติและอารย
ธรรมพุทธศาสนา
ภาษาตะวันตก/อิตา
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
7 – 8 มี.ค.59 นี้ เวลา
เลียน
“ศาสตร์แห่ง การเล่าเรื่ อง:
15.00 – 18.00 น. ณ ห้อง
สะพานเชื่อมสู่ มรดกทาง
304 อาคารมหาจักรี สิริน
วัฒนธรรมอิตาเลียน”
ธร
จัดงาน“น้องใหม่ '๐๙ - พี่เก่า 21 ก.พ.59 ณ สนามหญ้า
อักษร ฯ” เพื่อจัดกิจกรรมให้
หน้าเทวาลัย
คณะอักษรศาสตร์
ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ได้มา
พบปะสังสรรค์ในบรรยากาศ
ย้อนวันวาน
จัดโครงการเสวนคติชนครั้งที่ 8 มี.ค. 59 เวลา 12.00ศูนย์คติชนวิทยา
6 ในหัวข้อเรื่ องตลกพื้นบ้าน
13.00 น.ณ ห้อง 708
เยอรมัน
อาคารบรมราชกุมารี
ภาษาตะวันออก/ญี่ปุ่น เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม
12 มี.ค. 59 10.00-12.00
สรุ ปผลงานการจัดกิจกรรม
ที่หอ้ ง 304 อาคารมหา
แลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ
จักรี สิรินธร
SEND ร่ วมกับมหาวิทยาลัยวา
เซดะ
หอพระไตรปิ ฎก
จัดโครงการศึกษาปฏิบตั ิ
21 ก.พ. 59 เวลา 10.00 นานาชาติ
ธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
11.30 น.

28

29

30

31

32

งานประกันคุณภาพ

25 ก.พ.59 เวลา 12.0013.00 น.

23-26 ก.พ. 59 เวลา 9.0017.00 น.ณ โถงชั้นล่าง
อาคารมหาจักรี สิรินธร
24 ก.พ.59 เวลา 9.3012.30 น. ห้อง 601/21

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจริ ง

ลําดับ
33

34

35

36

37

ภาควิชา

ชื่อการประชุม
จัดเสวนาในโครงการอาศรม
ฝ่ ายส่ งเสริ มผลงาน
วิจยั เรื่ อง แนวทางการจัดทํา
วิชาการ
โครงการเพื่อขอทุนจากศูนย์
อาเซี ยนศึกษา
ภาควิชา
โครงการเสวนา เรื่ อง อนาคต
บรรณารักษศาสตร์
ของหนังสื อ เรามาถึงจุด..จุด
ร่ วมกับสํานักพิมพ์
ฟุลสต๊อปแล้ว หรื อเพียงจุด
ผีเสื้ อ
มืดสู่ จุดสว่างอันรุ่ งโรจน์ ณ
ห้องประชุมชั้น 9 อาคารมหา
จักรี สิรินธร คณะอักษร
ศาสตร์ โครงการเสวนาฯ นี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยน
การสอนรายวิชา 2206353
ภาษาตะวันตก/
จัดกิจกรรม “สัปดาห์
โปรตุเกส ร่ วมกับ
ภาพยนตร์โปรตุเกส” และชม
Portuguese Cultural ภาพยนตร์เรื่ องFADOS
Center-Camões
ภาพยนตร์เรื่ อง JOSÉ
EPILAR และเรื่ อง OS
GATOS NÃO TÊM
VERTIGENS ตามลําดับ
ภาษาไทย
จัดโครงการสนทนาวิชาการ
เพื่อนบัณฑิตศึกษา คณะ
อักษรศาสตร์ บรรยายใน
หัวข้อเรื่ อง "9 นวนิยาย
เข้ารอบสุ ดท้ายรางวัลซี ไรต์
2558 และบทบาทของรางวัล
วรรณกรรม" โดย คามิน
คมนีย ์ (นิกร เภรี กลุ )
กรรมการคัดเลือกรางวัลซี
ไรต์ ประจําปี 2559
ภาษาตะวันออก/เอเชีย จัดกิจกรรมเสวนาภารตวิทยา
ใต้
ครั้งที่ 3/2559 ในหัวข้อ "เทพ
ปกรณัมอินเดีย...รู ้ไปทําไม?"
โดย ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์ ทัด
แก้ว

วันเวลาและสถานที่จดั
23 มี.ค.59 เวลา 11.30–
13.00 น. ณ ห้อง 815
อาคารมหาจักรี สิรินธร
5/3/2559 เวลา13.0018.00 น.

4 เม.ย.59 เวลา 16.30 น.
วันที่ 5 และ7 ณ โถง
อเนกประสงค์ ชั้น 9
อาคารมหาจักรี สิรินธร

22 เม.ย.59 เวลา 13.0015.00 ณ ห้อง 401/18
อาคารมหาจักรี สิรินธร

5 เม.ย.59 เวลา 13.0016.00 น. ที่หอ้ งประชุม
707 ชั้น 7 อาคารบรมราช
กุมารี

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจริ ง
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ลําดับ
ภาควิชา
38 ศูนย์คติชนวิทยา

ชื่อการประชุม
จัดโครงการคติชนเสวนาครั้ง
ที่ 7 ในหัวข้อ "เมืองกุซโก:
ถอดรหัสพื้นที่ทบั ซ้อน
อาณาจักรอินคาและจักรวรรดิ
สเปน"
โครงการการเรี ยนรู ้ภาษาและ
วัฒนธรรมด้านอาหารของ
ประชาคมโลกที่ใช้ภาษา
ฝรั่งเศส
การฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศส
เรื่ อง « Belle et Sébastien »
และ« Camille Claudel » ณ
สมาคมฝรั่งเศส
การบรรยายพิเศษในห้องเรี ยน
ภาษาฝรั่งเศส เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกประชาคม
โลกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส โดย
เจ้าหน้าที่ระดับสู งของสถาน
เอกอัครราชทูตเบลเยียม
โมร็ อกโก สวิตเซอร์ แลนด์

วันเวลาและสถานที่จดั
19 เม.ย.59 ณ ห้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี
เวลา12.00-13.00 น.

39

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

40

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

41

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

42

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ค่ายภาษาฝรั่งเศส «
Convivialement francophone
…Hop là Pattaya »

26-27 มี.ค.59 ณ Baptist
Conference Center ที่
จอมเทียม พัทยา

43

หอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ

จัดกิจกรรม "สนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
ครั้งที่ 4: เจริ ญตา เจริ ญใจ ใน
จุฬา"

21 เม.ย.59 เวลา 12.00 13.00 ณ หอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ

44

ปรัชญา

จัดเสวนาปรัชญาเรื่ อง "คลื่น
ความโน้มถ่วง (gravitational
wave) หน้าต่างบานใหม่
สําหรับการศึกษาจักรวาล"

11 เม.ย.59 เวลา 9.0012.00 น. ณ ห้อง 707
อาคารบรมราชกุมารี

งานประกันคุณภาพ

4-มี.ค.-59

12-มี.ค.-59

25-มี.ค.-59

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจริ ง

ลําดับ
ภาควิชา
45 ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

46

47

48

49

50

51

ชื่อการประชุม
จัดเทศกาลเกาหลีครั้งที่ 6 ใน
งานมีการบรรยายจากสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลีและหน่วยงานอื่นๆ อีก
ทั้งมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
จัดสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติเรื่ อง “อัตลักษณ์
ร่ วมในวรรณกรรมอาเซี ยน”
กรมศิลปากร] “เรื่ องน่ารู ้ใน
วรรณกรรมฟิ ลิปปิ นส์” /ผศ.
ดร.คาริ นา โชติรวี และ อ.
ดร.วริ ตตา ศรี รัตนา
ฝ่ ายวิจยั
จัดบรรยายในหัวข้อ“เรื่ องน่ารู ้
และข้อควรระวังเกี่ยวกับการ
ลักลอกงานวิชาการ”
จัดเสวนาภารตวิทยาครั้งที่
4/2559 เรื่ อง Buddhist Astral
ภาษาตะวันออก/เอเชีย
Science in Asia โดย Assoc.
ใต้
Prof. Dr. Bill M. Mak
มหาวิทยาลัยเกียวโต
ศิลปการละคร
จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ
“Theatre
Playground:Playfulness
Possibilities for Connecting
Traditions" ให้นิสิตหลักสู ตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปการละคร
คณะอักษรศาสตร์
จัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษให้กบั เจ้าหน้าที่
สายปฏิบตั ิการทุกวันจันทร์
และพุธ เวลา 16:00-17:30 น.
คณะอักษรศาสตร์
สัมมนาอาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์ ประจําปี 2559

วันเวลาและสถานที่จดั
5 เม.ย.59 ณ ห้อง 304
อาคารมหาจักรี สิรินธร
เวลา 9.30-16.00 น.

21 เม.ย. 59 15.15-16.30

27 เม.ย.59 เวลา 13.0016.00 น.ณ ห้อง 401/18
อาคารมหาจักรี สิรินธร
29 เม.ย.59 เวลา 13.0016.00 น. ณ ห้องประชุม
707 อาคาร

7-เม.ย.-59
ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 27
ก.ค.59

24 พ.ค.59 ณ โรงแรม
แลนด์มาร์ค เวลา 8.30 น.
ถึง 16.30 น.

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจริ ง
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ลําดับ
ภาควิชา
ชื่อการประชุม
วันเวลาและสถานที่จดั
52 ภาษาตะวันออก/เอเชีย เสวนาภารตวิทยาครั้งที่
19 พ.ย.59 เวลา 16.00ใต้
5/2559 หัวข้อ Going on
17.30 น. ณ ห้อง 601/13
Pilgrimage in 19th Century อาคารมหาจักรี สิรินธร
China: The Itinerary Network
in the Canxue zhijin

53

ภาษาอังกฤษ

54

ภาควิชาภาษาไทย
และภาควิชา
ภาษาศาสตร์

55

ภาษาไทย

56

บรรณารักษศาสตร์

57

ศิลปการละคร

58

ศิลปการละคร

59

ศิลปการละคร

งานประกันคุณภาพ

จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพื่อระดมความคิดในการ
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2559
การประชุมวิชาการ “สรรพ์
วิทยา ภาษาไทยภาษาศาสตร์”การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
บรรยายทางวิชาการในหัวข้อ
เรื่ อง “สุ นทรภู่กบั การเรี ยน
การสอน”
บรรยายเรื่ อง Customer
Survey and Analysis

30 เม.ย.59 เวลา 08.30 16.00 น. ณ โรงแรมโน
โวเทลกรุ งเทพ สยามส
แควร์
23 พ.ค. 59 ณ ห้อง 303304

25 มิ.ย.59 เวลา 8.3013.00 น.ณ ห้อง 503
อาคารบรมราชกุมารี
12 ก.ค.59 เวลา 13.3014.30 ห้อง 501/2 อาคาร
มหาจักรี สิรินธร
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิโดยศิลปิ น 29 มี.ค. 59 ณ ศูนย์ศิลป
คณะ Ryuzanji จากญี่ปุ่น
การละครสดใส พันธุม
"ไซอิ๋วผจญภัย"
โกมล อาคารมหาจักรี สิ
ริ นธร
เสวนาหลังการแสดงละคร
23 เม.ย. 59 เวลา 15-16
เรื่ อง "ชีวติ ดี๊ดี"
น. ณ ศูนย์ศิลปการละคร
สดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรี สิรินธร
เสวนาหลังการแสดงละคร
23 มิ.ย. 59 เวลา 21เรื่ อง "# กิน ฿ อยู่ € คือ ? (มี 21.30 น. ณ ศูนย์ศิลปการ
เต้นด้วย)"
ละครสดใส พันธุมโกมล
อาคารมหาจักรี สิรินธร

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจริ ง

ลําดับ
ภาควิชา
60 ภาษาศาสตร์
61

ศูนย์การแปลฯ

ชื่อการประชุม
โครงการอบรม ภาษาไท
เปรี ยบเทียบ101
โครงการอบรมเทคนิคการ
ล่ามพูดพร้อมเบื้องต้น
(อังกฤษ-ไทย)

วันเวลาและสถานที่จดั
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Japan

Bachelor's Chiba University

Japan

ลําดับ

ชื่อสกุล

35

ศุภาพิชญ์ หล่อวงศ์
กมล

36

กานต์ธิดา กลิ่นศรี สุข

37
38

จณิ สตา ฐิตะฐาน
เจนิศา ทันยา ปอน
นาช

39

ชนนิภา คณาพรชัย

40

เฌอริ ตา ตันติรัตน
สุ นทร

41
42

ธันยา ชัยกิตติ
ปุญญรักษ์ ชีรวณิ ชย์
กุล

43

พิชามญชุ์ พรเกษมสุ ข

44

มาร์กี่ส พงษากลาง

45

วิวรณ์ ปั จฉิ มสวัสดิ์
สุ ภาพัชร แสงโพธิ์
แก้ว
นางสาวปรี ชญา
ประยงค์ทรัพย์
นางสาวอัจฉรา
เสาวคนธ์

46
47
48

ช่วงเวลาที่ศึกษา

August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
August 2016 July 2017
January2017 December 2017

ระดับ

มหาวิทยาลัยต้นสังกัด

ประเทศ

Bachelor's Tohoku University
Aoyama Gakuin
Bachelor's University

Japan
Japan

Bachelor's Leiden University

Netherlands

Bachelor's Leiden University
Aoyama Gakuin
Bachelor's University
Institut D'Etudes
Politiques De Paris
Bachelor's (SciencesPo)
Aoyama Gakuin
Bachelor's University
Ludwig Maximilian
Bachelor's University Munich
Seinan Gakuin
Bachelor's University

Japan
Japan

Japan
Japan
Germany
Japan

Bachelor's Leiden University

Netherlands

Bachelor's Leiden University
Aoyama Gakuin
Bachelor's University

Netherlands

Bachelor's Kyoto University

Japan

Bachelor's Kyoto University

Japan

Japan
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นิสิตต่ างชาติที่ศึกษาแบบรับปริญญา 45 คน
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อสกุล

ช่วงเวลาที่ศึกษา

ระดับ

หลักสู ตร

ประเทศ

Ms.Mariko Kanaboshi
Ms. Lin Wu
Ms.Megumi Kanaboshi
Ms. Jongeun Park
Ms. Yu-Shan Juan
Mr. Xiao Zhang
Ms. Zhanping Ling
Ms. Yejin Kim
Mr. Chia Wei Liu
Ms. Hsun-Yu Chung
Ms.Rose Mary Marcar
Mr.Mong Che Tsai
Mr.Ryan Benedict
Rebustillo
Mr.Eunsuk Kim
Mr.Yun-Jung Chung
Ms. Hsun-Yu Chung
Mr. Shayang Xiong

สิ งหาคม 2556 - พฤษภาคม 2560
สิ งหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561
สิ งหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

ประวัติศาสตร์
ภาษาจีน
ศิลปการละคร

สิ งหาคม 2555 สิ งหาคม 2555 สิ งหาคม 2555 สิ งหาคม 2556 สิ งหาคม 2556 สิ งหาคม 2556 สิ งหาคม 2557 สิ งหาคม 2558 สิ งหาคม 2558 -

พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม

2559
2559
2559
2560
2560
2560
2561
2562
2562

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC
BALAC

Japan
China
Japan
Korea
Taiwan
China
China
Korea
China
China
USA
Taiwan

สิ งหาคม 2558 สิ งหาคม 2558 สิ งหาคม 2558 สิ งหาคม 2558 -

พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม

2562
2562
2562
2562

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

BALAC
BALAC
BALAC
BALAC

มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2559

ปริ ญญาโท

ไทยศึกษา

Ms. Yantong Li
Ms. Ye Dan

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2560

ปริ ญญาโท

ไทยศึกษา

ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2560
สิ งหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561
สิ งหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

ไทยศึกษา
ไทยศึกษา
ไทยศึกษา

สิ งหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562

ปริ ญญาโท

ไทยศึกษา

สิ งหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562

ปริ ญญาโท

ไทยศึกษา

สิ งหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562

ปริ ญญาโท

ไทยศึกษา

สิ งหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562

ปริ ญญาโท

ไทยศึกษา

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2560

ปริ ญญาโท

ศิลปการละคร

สิ งหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561

ปริ ญญาโท

ศิลปการละคร

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2560

ปริ ญญาโท

ภาษาศาสตร์

German
China

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

ภาษาญี่ปุ่นเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาสเปน

Japan
Mexico

Ms. Wanwan Wang
Mr. Nruen Tuan Anh

Ms.Zhang Ziye
Ms.Jingyuan Zhang
Ms.Chen Weilin
Mr.Paul Turner Carter
Mr. Sichen Li
Mr. Marius Robin
Schroter

Ms. Yi Le
Mr.Hidechiro
Kobayashi
Mr. Daniel Jhair Sanchez

งานประกันคุณภาพ

สิ งหาคม 2558 - พฤษภาคม 2562
สิ งหาคม 2557 - พฤษภาคม 2561

Philipinas
Korea
Korea
Korea
China
China
USA
China
Vietnam
China
China
China
USA
China

ลําดับ

ชื่อสกุล

ช่วงเวลาที่ศึกษา

ระดับ

หลักสู ตร

ประเทศ

ไทยศึกษา

Japan

ไทยศึกษา

Korea

ไทยศึกษา

USA

ไทยศึกษา

Mexico

ไทยศึกษา

USA

ไทยศึกษา

France

ไทยศึกษา

Japan

ไทยศึกษา

Malaysia

ไทยศึกษา

China

ไทยศึกษา

China

ไทยศึกษา

China

ภาษาไทย

Korea

ปรัชญา

Switzerland

ภาษาศาสตร์

China

ภาษาจีน

China

Gonzalez
31

Ms. Mayumi Yamada

32

Mrs. Sungeun Kim

มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2560

33

Mr. Robert Cummings

มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2560

34

Mr. Pablo Henri Ramirez

มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2560

35

Mr. Frederick B.goss
Ms. Marie-Helene
Thomas

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2562

36
37

ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2559

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2562

38

Mr. Kensuke Yamaguchi
Mr. Muhammad Faizal
Abdul Rani

39

Ms. Ying Zhang

สิ งหาคม 2557 - พฤษภาคม 2563

40

Mr. Shiyao Liu

สิ งหาคม 2557 - พฤษภาคม 2563

41

Ms.Tran Cam Tu

มกราคม 2558 - ธันวาคม 2564

42

Mr. Yangwon Hyun

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2562

43

Mr. Leon Human

สิ งหาคม 2557 - พฤษภาคม 2563

44

Ms.Shengnan Zhang

สิ งหาคม 2559 - พฤษภาคม 2565

45

Ms. Yueyan Yao

ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2562

ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2562

ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
ปริ ญญา
เอก
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2.3 สรุปผลการดําเนินการด้ านความเสี่ ยงทีเ่ กิดขึน้ และผลลัพธ์ ด้านความเสี่ ยง
ด้านการบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการดํา เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี งบประมาณ 2558”
 รวบรวมประเด็นความเสี่ ยง วิเคราะห์ และจัดทํา “(ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ ห ารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559” เสนอในการประชุ มผูบ้ ริ ห ารคณะอักษรศาสตร์ วัน ที่ 25
พฤศจิกายน 2558 เพื่อจัดทําแผนฯดังกล่าว
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559”เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมตั ิ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558
 นํา “ (ร่ าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559” เสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารคณะพิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะอัก ษรศาสตร์ 25
พฤศจิกายน 2558
 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2559 และ ตุลาคม 2559

งานประกันคุณภาพ

บทที่ 3
การประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และข้อเสนอแนะ
3.2 สรุ ปตามองค์ปรกอบคุณภาพ

153
154

152

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และข้ อเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับคณะ
คณะอักษรศาสตร์ได้ดาํ เนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2560 มีกรรมการผูต้ รวจประเมิน ดังนี้
รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
ผศ.ดร.เฟื่ องอรุ ณ ปรี ดีดิลก
อ.เนณุภา สุ ภเวชย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอักษรศาสตร์ ปี การศึกษา 2557 ซึ่งมีการลด
องค์ประกอบคุณภาพลงเหลือ 5 องค์ประกอบ เป็ นดังนี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้ I
P
O คะแนนเฉลี่ย
5
4.12 5.00 N/A
4.47
การผลิตบัณฑิต
ดี
3
5
5.00 3.82
4.61
การวิจยั
ดีมาก
1
5.00
5.00
การบริ การวิชาการ
ดีมาก
1
5.00
5.00
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ดีมาก
2
5.00
5.00
การบริ หารจัดการ
ดีมาก
12
4
7
1
รวม
4.34 5.00 3.82
4.68
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
ดีมาก
ผลการประเมิน

งานประกันคุณภาพ

ดี

ดีมาก

ดี

3.2 สรุปตามองค์ ประกอบคุณภาพ
คณะผูป้ ระเมินได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะอักษรศาสตร์ตามองค์
ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะอักษรศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก คือมีค่าเฉลี่ย
4.68 โดยมีองค์ประกอบที่มีผลการประเมิน 5.00 ถึง 3 องค์ประกอบ คือ การบริ การวิชาการ การทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริ หารจัดการ
ทั้งนี้ หากจําแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.47 หรื ออยูใ่ นระดับ “ดี” โดยหาก
วิเคราะห์รายตัวชี้วดั จะมีผลการดําเนินการได้ในระดับ ดีมาก เกือบทุกตัวชี้วดั ยกเว้นตัวชี้วดั 1.2
อาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก มีคะแนนในระดับดี (4.13) และตัวชี้วดั 1.3 อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
มีคะแนนในระดับพอใช้ (3.23)
- องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจยั มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.61 หรื ออยูใ่ นระดับ “ดีมาก” โดยหากวิเคราะห์
รายตัวชี้วดั จะมีผลการดําเนินการได้ในระดับ ดีมาก ในเกือบทุกตัวชี้วดั ยกเว้นตัวชี้วดั คือ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจยั มีคะแนนในระดับดี (3.82)
- องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริ การวิชาการ มีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรื ออยูใ่ นระดับ “ดีมาก”
- องค์ประกอบที่ 4 ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรื ออยูใ่ นระดับ “ดีมาก”
- องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริ หารจัดการ มีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรื ออยูใ่ นระดับ “ดีมาก”
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒ นา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
- องค์ ประกอบที่ 1
จุดเด่น
แนวทางเสริ มจุดเด่น
1) มีหลักสู ตรที่หลากหลายทั้งระดับปริ ญญาตรี 1) กํากับ ติ ดตามให้อาจารย์สําเร็ จการศึ ก ษาระดับ
โท และเอก (ทั้งหมด 31 หลักสู ตร)
ปริ ญ ญาเอก ตามระยะเวลาที่ ก าํ หนด และคณะฯ
2) คณะมีชื่อเสี ยง เป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ สนั บ สนุ นส่ งเสริ มในสิ่ งที่ เอื้ อต่ อ การสํ า เร็ จ
และนานาชาติ
การศึกษา เช่น มี mentor ให้คาํ ปรึ กษา ฯลฯ
3) มีคณาจารย์ที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เป็ นที่ 2) คณะฯ มี แ นวทางในการส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
อาจารย์ที่ ยงั ไม่ มี ต าํ แหน่ งทางวิช าการ (ประมาณ
4) มี แ ผนการพัฒ นาอาจารย์ให้สําเร็ จ ปริ ญ ญา 100 คน) ให้ดาํ เนิ นการขอตําแหน่งทางวิชาการตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด โดยจัดทําแผนระยะยาว
เอก
5) มี จ าํ นวนอาจารย์ที่ มี ต าํ แหน่ ง ทางวิ ช าการ 3) อาจมี การเพิ่มจํานวนรับนักศึ กษา ภายใต้ปัจจัย
จํา นวนมาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ คณะวิ ช าใน ต่ างๆ ที่ ค ณ ะ ฯ ส าม ารถ บ ริ ห ารจั ด ก ารไ ด้
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ศาสตร์เดียวกัน
4) ส่ งเสริ มกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกัน
6) จํานวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บต่ อ จํานวน คุ ณ ภาพการศึ กษาที่ มีความเป็ นรู ปธรรม โดยควร
อาจารย์ประจํา ในอัตราส่ วนที่ดีกว่าเกณฑ์
เพิม่ เนื้อหาความรู ้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
และแนะนําให้นิสิตสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
- องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
แนวทางเสริ มจุดเด่น
จุดเด่น
คณะให้ความสําคัญกับการวิจยั โดยมีระบบและ 1.ดําเนินการตามระบบและกลไกสนับสนุนการวิจยั
กลไกการสนับ สนุ น การวิจ ัย และมี อ าจารย์ที่ อย่างต่อเนื่อง
ได้รับทุนวิจยั การแหล่งทุนภายในและภายนอก 2. พิ จารณ าห าตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถส ะท้ อ น ถึ ง
มากกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
ความสํ า เร็ จ ด้า นการวิ จ ัย ทางอัก ษรศาสตร์ อ ย่า ง
แท้จริ ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
ผลการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ตามรู ปแบบที่ สกอ. ติดตามการสํารวจข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
กําหนด มีจาํ นวนลดลง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วน
- องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
แนวทางเสริ มจุดเด่น
จุดเด่น
มีโครงการบริ การวิชาการใหม่ๆเพิ่มขึ้นจํานวน มีการจัดทําแผนงานใหม่ อาจปรับปรุ งรู ปแบบการ
มาก ทั้งรู ปแบบใหม่ เนื้ อหาใหม่ และมีวิธีการ นําเสนอแผนงาน ตั้งเป้าหมายตัวชี้วดั ให้ชดั เจน เพื่อ
บริ หารจัดการใหม่ที่ดี มีประสิ ทธิภาพ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามเป้าหมายได้ง่ายในแต่ละปี
จุดที่ควรพัฒนา
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ข้อเสนอแนะ

- องค์ ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม
แนวทางเสริ มจุดเด่น
จุดเด่น
1.มีกิจกรรมด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม 1. มีผูร้ ั บผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมชัดเจน มีการ
จํานวนมาก
จัด ทํา แผนงานเป็ น Action Plan แต่ อ าจปรั บ ปรุ ง
2.ค ณ ะ มี อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ด้ า น การนําเสนอแผนงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของ
ศิลปวัฒนธรรมและเป็ นที่ ยอมรับอย่างมากใน แผนงาน และกําหนดตัวชี้วดั ให้ชดั เจน
วงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
2. เพิ่มการบูรณาการระหว่างการเรี ยนการสอน การ
วิ จ ั ย และการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ลป วั ฒ น ธรรม ให้
สอดคล้องกัน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของคณะอักษรศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ

- องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
แนวทางเสริ มจุดเด่น
จุดเด่น
1.มี ร ะบบและกลไกการจัด เก็ บ ข้อ มู ล การทํา ขยายผลการจัด เก็ บ ข้อ มู ล การทําประกัน คุ ณ ภาพ
ประกันคุณภาพที่ดี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การ
2. มีแนวปฏิบตั ิในการทํา SAR ที่ดี
บริ หารงานในด้านต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
- 1) จัดระบบความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความยึดโยง
กันมากขึ้น
- 2) ควรวิเคราะห์ผลการประเมินทั้งการดําเนิ นแผน ประเมินกิจกรรม และประเมินความพึง
พอใจ ในเชิงลึก เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ งได้ตรงประเด็นมากยิง่ ขึ้น
- 3) ใน SAR หน้า 41 ความพึ งพอใจในการบริ การของนิ สิตฯ ไม่ ใช่ จุด แข็ง อาจปรั บเป็ น
คณะฯ มีบริ การที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต โดยดูได้จากผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิต
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ภาคผนวก
รายชื่ อผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ องกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดต่ างๆ
รายชื่ อคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล)
รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ) กรรมการ
4. รองคณบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รเดช โชติอุดมพันธ์) กรรมการ
กรรมการ
5. รองคณบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์)
6. รองคณบดี(อาจารย์ดงั กมล ณ ป้อมเพชร)
กรรมการ
7. รองคณบดี(อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์)
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
กรรมการ
9. อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
กรรมการ
10.ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
กรรมการ
11. นางพรลภัส ยวงงาม
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่ อคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดี
กรรมการ
3. รองคณบดี
กรรมการ
4. รองคณบดี
กรรมการ
5. รองคณบดี
กรรมการ
6. รองคณบดี
กรรมการ
7. รองคณบดี
กรรมการ
8. รองคณบดี
กรรมการ
9. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
10. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
11. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ
12. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร
หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิ ดา ติรณสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรี วรกานต์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
อาจารย์ ดร.ธีรนุช โชคสุ วณิ ช
อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
อาจารย์ ดร.อติพร เสถียรสุ ต
อาจารย์ปิยวัฒน์ ธรรมกุลางกูร
รองศาสตราจารย์นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร. เพิม่ ทิพย์ บัวเพ็ชร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริ การวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารคณะอักษรศาสตร์
นายสุ ธรรม โตฤกษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่ อคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล
2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิ ดา ติรณสวัสดิ์
3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุ รี ลือสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรี อุฬารพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วภิ าดา เพ็ชรรักษ์
อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส
อาจารย์ ดร.ธีราภา ไพโรหกุล
อาจารย์ ดร.ปิ ยฤดี ไชยพร
อาจารย์ ดร.สิ ริวรรณ จุฬากรณ์
อาจารย์ อภิรดี เจริ ญเสนีย ์
อาจารย์เนณุภา สุ ภเวชย์
อาจารย์ประไพพรรณ พึ่งฉิ ม
อาจารย์พนั พัสสา ธูปเทียน
คุณสาวสุ ดารัตน์ โคตรสมบัติ
คุณสาวนิภาพร อางควนิช
คุณสาวกมลวรรณ อักษร
คุณสาว ปาณิ สรา เทียนอ่อน
คุณสรรพพร เรไรวรรณ
คุณวิภา หอมศิริ
คุณวิทยาภรณ์ วาระเพียง
คุณวราพร พวงจันทร์หอม
คุณภัสรี ยา จิรวงศานนท์
คุณพรนภิศ อยูเ่ นียม
คุณปั ทมา ฮอว์กินส์
คุณนภัสภร สิ งสุ ข
คุณธีราภรณ์ บุศนํ้าเพ็ชร
คุณญาดา อุดมพงศ์ชยั
คุณฉลอง แสงสิ ริวิจารณ์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

35
36
37
38
39

คุณจุฑามาศ จันทร์แก้ว
คุณกัญฐนา โสพันธ์
คุณกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์
คุณกรพินธุ์ บุตตะสิ น
คุณพรลภัส ยวงงาม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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